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fiú, leány U11 fiú, leány U13 leány U15 fiú U15 női felnőtt férfi felnőtt öregfiú fiú U17 férfi U20 női felnőtt

1. pályaméret

2. felső korosztály
2008. 01. 01. 

utániak

2006. 01. 01. 

utániak

2004. 01. 01. 

utániak

2004. 01. 01. 

utániak

2002. 01. 01. 

utániak

1999. 01. 01. 

utániak
- -

3. alsó korosztály
2010. 12. 31. 

előttiek

2008. 12. 31. 

előttiek

2007. 12. 31. 

előttiek

2006. 12. 31. 

előttiek
betöltött 13. év betöltött 16. év betöltött 34. év

2004. 12. 31. 

előttiek

2002. 12. 31. 

előttiek
betöltött 14. év betöltött 16. év

4. leányok szerepeltetése - nem megengedett - - nem megengedett

5. túlkoros

2007. 01. 01-én 

vagy az után 

született leányok

2005. 01. 01-én 

vagy az után 

született leányok

-

2 (kettő) fő

1998. 01. 01-én 

vagy az után 

született

6. játékosok létszáma

7.
pályán tartózkodók 

minimum létszáma

8. kapuk mérete

9. játékidő

10. cserelehetőség száma, módja

11. büntetőterület

12. büntetőpont

13. 2. büntetőpont

14.
halmozott szabálytalanság 

utáni büntetők

15. sorfal távolsága

16. labda mérete 3-as

17. digitális jegyzőkönyv

18.
játékvezetők + időmérők 

száma
2+1 fő

19. lebonyolítás rendszere

20. mérkőzések száma / nap

21. rendezők létszáma

Budapest, 2018. május 11.

kötelező kötelező

min. 1 fő min. 2 fő min. 1+1 fő

2 x 20 perc tiszta játékidő

4+1 fő

megengedett

-

regionális 

futsalbajnokság 

-

Pest megyei futsalbajnokságok

nem megengedett nem megengedett

20 x 40 méter20 x 40 méter

4+1 fő

4+1 fő

2 x 15 perc, futó órával

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Versenyiroda

6 méterre

mindkét félidőben a 4. (negyedik) halmozott szabálytalanság után

(a harmadik szabálytalanság után figyelmeztetni kell a vétkes csapatot)

mindkét félidőben a 6. (hatodik) halmozott szabálytalanság után

(az ötödik szabálytalanság után figyelmeztetni kell a vétkes csapatot)

10 méterre

versenykiírás / versenyszabályzat szerint versenykiírás / versenyszabályzat szerint

a téli "holtszezonban" tornarendszerű bajnokságként (versenykiírás szerint)
a téli "holtszezonban" tornaként

(versenykiírás szerint)

a téli "holtszezonban" bajnokságként

(versenykiírás szerint)

őszi-tavaszi bajnokságként

(versenykiírás szerint)

minimum 2, maximum 4

4-es

1

4-es

Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által a 2018/2019-es versenyévben indítandó korosztályos FUTSALversenyek

legfőbb szakmai paraméterei (előzetes a versenykiírásokból) - TERVEZET!!!

3 x 2 méter

ssz.
előírások / korosztályos 

verseny neve
Pest Megyei Futsal7végék

-

4+1 fő

3 x 2 méter

a cserék száma – a versenyjegyzőkönyvbe írható maximális létszámig – 

korlátlan, oda-vissza történhet folyamatosan, a játék megszakítása nélkül

a 6-os vonala által határolt terület a 6-os vonala által határolt terület

versenykiírás / versenyszabályzat szerint versenykiírás / versenyszabályzat szerint

a cserék száma – a versenyjegyzőkönyvbe írható maximális létszámig – korlátlan, oda-vissza történhet folyamatosan,

a játék megszakítása nélkül

6 méterre 6 méterre

10 méterre


