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„ÖREGFIÚK” Kispályás Labdarúgó Bajnokság

2015. évi versenykiírás
1. A bajnokság célja
Gyöngyös város és vonzáskörzete 38 évnél idősebb polgárainak lehetőséget biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
Bajnoki rendszer keretében rendszeres foglalkoztatásuk. Az elért eredmények alapján a bajnokság győztesének és
helyezettjeinek megállapítása. A sportág népszerűsítése. A mérkőzések nézőinek színvonalas szórakoztatása.
2. A bajnokság rendezője
A bajnokságot a Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség szervezi.
3. A bajnokság helye és ideje
3.1. A bajnokság két idényes - tavaszi és őszi - körmérkőzéses rendszerben kerül lebonyolításra.
3.2. A bajnoki mérkőzést mindenkor a pályaválasztó csapat által meghatározott pályán - amely csak gyöngyösi lehet kell játszani.
3.3. Mérkőzést csak olyan pályán lehet játszani, amely megfelel a Gyöngyösi Egységes Kispályás szabályzatban
foglaltaknak, és a Szövetség hitelesíti.
3.4. Mérkőzést csak csütörtöki napokon lehet játszani.
3.5. A Szövetség Elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a bajnoki mérkőzések napját, pontos
kezdési időpontját megváltoztassa.
3.6. Tavaszi idény:
1. forduló április 16.
11. forduló június 25.
Őszi idény:
12. forduló augusztus 27.
22. forduló november 5.
4. A bajnokság résztvevői
4.1. A bajnokságban részt vehetnek azok a csapatok, amelyek beneveznek és elfogadják a kiírásban foglaltakat.
4.2. A játékosoknak rendelkezniük kell a Szövetség által kiadott és jóváhagyott igazolásokkal. Szabályos igazolás nélkül
mérkőzésen szerepelni nem lehet.
4.3. Mindazok a férfi sportolók szerepelhetnek a bajnokságban,
- akik már betöltötték 38. évüket,
- vagy 2014. december 31-én rendelkeztek öregfiúk bajnokságra érvényes játékjogosultságot biztosító igazolással.
4.4. Valamennyi a bajnokságban résztvevő csapat 3 /három/, 35 évet betöltött, azaz kedvezményezett korú játékost
igazolhat, akik korlátozás nélkül pályára léphetnek a Bajnokságban. A 3 főbe be kell számítani azokat a játékosokat
is, akik még nem töltötték be a 38. évüket, de a 4.3. pont második bekezdése alapján már az adott csapat igazolt
játékosai.
4.5. A csapatoknak az átigazolási időszakban lehetősége van arra, hogy a kedvezményezett korú játékosok állományában
változtatást hajtsanak végre. A változtatás akkor lehetséges, ha az új kedvezményezett korú játékos leigazolása előtt
a csapat egy másik kedvezményezett korú játékos igazolását leadja a Szövetség felé. Az a kedvezményezett korú
játékos, akinek az igazolása leadásra kerül, a bajnokság hátralévő időszakában nem léphet pályára a csapat
mérkőzésein, és játékjoga ugyanabban a csapatban nem állítható vissza.
4.6. 2015. jan.1-ét követően nagypályás csapat igazolt játékosa, csak akkor igazolható és vehet részt a bajnokságban, ha
már betöltötte 40. életévét.
4.7. Abban az esetben, ha a labdarúgó téves vagy hamis adatok közlése, továbbá hamis vagy hamisított okiratok alapján,
vagy a szabályok megsértésével kapott játékengedélyt, nem jogosult csapata mérkőzésein szerepelnie. Ha mégis
szerepel, a játéka jogosulatlan. Az előző (hamis) módon szerzett játékengedély miatt a mérkőzés eredménye csupán a
játékos első mérkőzésen történt szereplésétől számított 5 soron következő mérkőzésen belül támadható meg az előírt
óvási határidő betartásával. Óvás nélkül lejátszott 5 mérkőzés után elévül a mérkőzéseredmény megtámadásának
joga. A játékos ellen a Fegyelmi Bizottságnak a vétkesség tudomásra jutásakor a fegyelmi eljárást meg kell indítania
függetlenül attól, hogy mennyi idő telt el a szabálytalan játékengedély megszerzéstől.

4.8. A Bajnokságban valamennyi benevezett csapat és pályára lépő játékos a saját felelősségére vesz részt. A játékos a
bajnokságban akkor rendelkezik játékjogosultsággal, ha az igazolásán a Szövetség a „2015. dec. 31-ig saját
felelősségére játszik” bélyegző elhelyezésével, a Szövetség pecsétjével, és az arra felhatalmazott személy aláírásával
a jogosultságot igazolja
4.9. A játékjogosultsághoz a 4.8. pontban előírt feltételeket legkésőbb 2015. április 14-ig, az év közben igazolást szerző
játékos esetén pedig az első pályára lépést megelőzően kell teljesíteni.
4.10. Valamennyi csapat köteles a nevezéssel egyidejűleg leadni azoknak a játékosoknak a nevét, akik várhatóan pályára
lépnek a bajnokságban. (aktív játékosok listája) Bajnoki mérkőzésen csak az a játékos jogosult pályára lépni, akinek
a neve szerepel az aktív játékosok listáján. A listán nem szereplő játékos pályára lépése jogosulatlan játéknak
minősül. A lista a bajnokság során bármikor írásban módosítható.
5. Osztályokba sorolás
A bajnokságot a nevezések számától függően az alábbiak szerint rendezzük meg.
5.1. Amennyiben a nevezett csapatok száma eléri, vagy meghaladja a 15-öt, akkor a bajnokság két részre, kvalifikációs és
rájátszásos szakaszra fog tagolódni. A kvalifikációs szakaszban a csapatok 1 alkalommal mérkőznek meg egymással.
Az így kialakult sorrend alapján a mezőny kettéválik, s a rájátszásban az 1-8. helyezettek a felső ágon, a 9. és az azt
követő helyeken végzett csapatok pedig az alsó ágon folytatják a versenyt. A rájátszásban a felső ágon, és az alsó
ágon is csak 1 alkalommal mérkőznek egymással a csapatok.
5.2. Amennyiben a nevezések száma nem haladja meg a 14-et, a csapatok az egész bajnokságban egy csoportot alkotva
versenyeznek egymással, oda-visszavágós rendszerben.
6. Helyezések eldöntése
6.1. A helyezések eldöntése a játékszabályok alapján történik.
6.2. A bajnokság helyezési sorrendjét a bajnoki mérkőzéseken megszerzett pontok összege határozza meg. Győzelemért 3
pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár.
Azonos pontszerzés esetén az alábbi sorrend dönt:
- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége
- gólkülönbség
- több rúgott gól
6.3. Amennyiben ezek alapján sem lehet eldönteni a helyezést, úgy az 1.helyezés eldöntése érdekében új mérkőzést kell
játszani az érintett csapatoknak, egyéb esetekben a Szövetség sorsolással dönt. Új mérkőzés esetén, ha a rendes
játékidő nem hoz döntést, akkor 3-3 db büntetőrúgást kell elvégezni, ha ez sem vezet eredményre, akkor az első
olyan párig kell a büntetőket rúgni, ahol az egyik játékos értékesítette a büntetőt, a másik viszont nem.
6.4. Amennyiben a bajnokságot az 5.1. pontban leírtak szerint rendezi meg a Szövetség, úgy a kvalifikációs szakaszban
elért eredményei alapján a felső ágra került csapatok végeznek a bajnokságban az 1-8. helyen, az alsó ágra került
csapatok pedig legfeljebb a 9. helyet szerezhetik meg, függetlenül attól, hogy a rájátszásban mennyi pontot szereztek
meg. A felső, illetve az alsó ág végső sorrendjét a kvalifikációs szakaszban és a rájátszásban szerzett pontok
együttesen számolt értéke fogja meghatározni.
6.5. A rájátszásos szakaszba minden csapat magával viszi a kvalifikációs szakaszban megszerzett pontjait, és a rúgott
illetve kapott góljait.
7. Díjazás
7.1. A bajnokság 1. helyezettje serleg illetve aranyozott, 2.helyezettje serleg és ezüstözött, 3.helyezettje serleg és
bronzérem díjazásban részesül. A díjazásban részesülő csapat 15 érmet kap.
7.2. Díjazásban (serleg) részesül a bajnokság legjobb góllövője, oklevelet kap az 1-3. helyezett. Holtverseny esetén a
kevesebb mérkőzésen pályára lépő minősül a legjobb góllövőnek. Pályára lépésnek minősül, ha a játékost a
mérkőzés jegyzőkönyvébe beírták.
8. Költségek
8.1. A bajnokság díjazását, a szervezési költségeket, a játékvezetői díjakat (2.400 Ft) és azok közterheit a
versenyrendezési díjakból a Szövetség fedezi.
8.2. A hazai mérkőzéseken pályahasználatot a pályaválasztó csapatnak kell biztosítania. Erről szerződést kell kötniük a
pálya kezelőjével.
8.3. Amennyiben egy mérkőzés azért nem kerül lejátszásra, mert a pályaválasztó csapat a 8.2. pont szerinti szerződésben
vállalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti a pályát bérbeadó szervezet felé, s az erre való hivatkozással nem készíti
elő játékra alkalmassá a pályát, a Szövetség külön eljárás lefolytatása nélkül a mérkőzés 3 pontját 3:0
gólkülönbséggel a vendég csapat javára írja jóvá.
9. Nevezés
9.1. Nevezni a mellékelt nevezési lap leadásával és versenyrendezési díj befizetésével lehet a Szövetség címén
(Gyöngyös, Egri út 23.) keddi és csütörtöki napokon 1700-1900 óráig 2015. április 2-ig.

9.2. Versenyrendezéshez hozzájárulási díj 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint, amely magában foglalja az Szövetség
alapszabályában meghatározott adott évi tagsági díjat (2.000 Ft, azaz Kettőezer forint), a Szövetség által fizetendő
játékvezetői díjat és ezek közterheit is. A nevezés csak abban az esetben érvényes, amennyiben a díj is be van
fizetve.
9.3. A versenyrendezési hozzájárulást egyedi, írásbeli, a nevezési határidőben benyújtott kérelem alapján 2 részletben is
meg lehet fizetni. A kérelem befogadásáról az Elnökség jogosult dönteni. Kérelem benyújtása esetén is a nevezés
leadásával egyidejűleg meg kell első részletként fizetni 25.00 Ft-ot, a fennmaradó összeget pedig legkésőbb 2015.
május 28-ig kell megfizetni.
9.4. Nem kaphat részletfizetési kedvezményt az a csapat, amelyik az előző évben a második részlet megfizetését
késedelmesen teljesítette, s ezért a Szövetség a csapatot pontlevonással sújtotta.
9.5. Amennyiben a részletfizetést kérő, és azt megkapó csapat a második részlet megfizetésének határidejét
elmulasztotta, úgy külön felhívás nélkül a bajnokságban megszerzett eredményéből annyi pontot kell levonni,
amennyi mérkőzést a második részlet fizetési határidejét követően lejátszott.
9.6. Amennyiben a részletfizetést kérő, és azt megkapó csapat a tartozását a tavaszi idény végéig sem fizeti meg, úgy a
Szövetség a 2015. évi bajnokságból a csapatot törli.
9.7. A befizetett versenyrendezési díj semmilyen esetben sem jár vissza a csapat részére, amennyiben a bajnokságban
legalább az 1. fordulóban pályára lép.
10. Sorsolás
2015. április 2. 1900 óra. Gyöngyös, Egri út 23. Városi sporttelep tanácskozóterme. A sorsoláson valamennyi csapat
képviselőjének megjelenése kötelező.
11. Egyéb intézkedések
11.1. Igazolás
11.1.1. Igazolást a Szövetség csak abban az esetben készít el, ha az érintett játékos születési idejét személyi igazolvány
vagy más fényképet is tartalmazó azonosításra alkalmas igazolvány (pl: jogosítvány, útlevél) bemutatásával,
vagy annak fénymásolatával igazolja.
11.1.2. Igazolás csak annak a játékosnak készíthető el, aki a versenykiírás 4.3. pontjában meghatározott feltételek
valamelyikének megfelel.
11.1.3. Az 2006. jan. 1-ét megelőzően kiállított igazolást valamennyi érintett játékosnak legkésőbb 2015. ápr. 16-ig új
igazolással kell lecserélnie, 300 Ft költségtérítés megfizetése mellett. Az igazolás megújításakor a fényképet is
cserélni szükséges. Amennyiben a játékos igazolása a fentieknek nem felel meg, s így lép pályára, szereplése
jogosulatlan játéknak minősül.
11.1.4. Valamennyi csapat köteles az aktív játékosok listáján (lásd: 4.10. pontot!) feltüntetett játékosokról a Szövetség
felé 2015. május 28-ig elektronikus úton – lehetőség szerint 300 x 400 pixel méretezésben – fényképet leadni.
11.2. Átigazolás
11.2.1. Egy játékos számára egy naptári évben kétszer engedélyezett az átigazolás. Január 1. és április 14. között
egyszer, illetve augusztus 1. és augusztus 18. között is egy alkalommal.
11.2.2. Az október 15-én vagy utána igazolt labdarúgó a bajnoki év végéig játékjogosultsággal nem rendelkezik.
11.2.3. Egy játékos csak akkor igazolható át, amennyiben a korábbi csapat intézője igazolja, hogy a játékosnak
semmilyen tartozása nincs a csapatával szemben.
11.2.4. Az a játékos, aki legalább 24 hónapja nem lépett pályára abban a csapatban, amelyikben való szereplésre az
igazolása feljogosítja, az a 12.2.3. pontban foglaltak betartása mellett időkorlátozás nélkül szabadon
átigazolhat. A pályára lépés tényét az adott csapat mérkőzéseinek jegyzőkönyveivel kell alátámasztani.
11.2.5. A bajnokság során megszűnt, visszalépett vagy törölt csapatból csak az írásban bejelentett megszűnés,
visszalépés, illetve a törlés időpontjától számított 30 nap eltelte után igazolható játékos.
11.3. Igazolási, átigazolási költségtérítés
Az igazolás, átigazolás és csapatnév-változtatás elvégzéséért a kérelem benyújtójának költségtérítést kell fizetnie.
Csapatnév-változás átírás:
300 Ft/igazolás.
Teljesen új igazolási elkészítése:
500 Ft/fő.
Átigazolás elkészítése:
500 Ft/fő.
11.4. Óvás
Óvási díj 3000 Ft. Óvással kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Szövetség Versenyszabályzata tartalmazza.
11.5. Fellebbezés
Fellebbezési díj 5000 Ft, amelyet a 8 napos fellebbezési határidőn belül kell befizetni a Szövetség számlájára a
fellebbezési irat benyújtásával egyidejűleg.
11.6. Várakozási idő
A mérkőzés kitűzött időpontjától számított 10 perc. Amennyiben valamelyik csapat a várakozási idő leteltéig nem
jelenik meg a mérkőzés helyszínén a mérkőzés megkezdéséhez előírt minimális 4 fős létszámmal, ezt követően
nincs lehetőség a mérkőzés lejátszására.

11.7. Szükség-játékvezető
Ha a mérkőzés kezdési időpontjára a játékvezető nem érkezik meg, a csapatok 15 percet kötelesek várakozni. A
várakozási idő leteltét követően a két csapat vezetője legfeljebb 5 percen belül köteles megállapodni szükségjátékvezető személyében, s ezt a tényt a mérkőzés megkezdése előtt a jegyzőkönyvében aláírásával igazolni.
11.8. Halasztás
11.8.1 Bajnoki mérkőzést a hivatalosan kiírt időponttól eltérő időpontra halasztani, ill. előrehozni csak rendkívül
indokolt esetben, legfeljebb 5 nappal a kiírt időpont előtt, az Elnökség, vagy az Elnök jóváhagyásával lehet a
következő szabályok betartásával:
11.8.1.1. Az utolsó 3 fordulóban kiírt mérkőzés elhalasztását nem lehet kérni.
11.8.1.2. Az időpont-megváltoztatási kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon kell beadni a Szövetség
ügyfélfogadási idejében, pontosan leírva azon a változtatás okát, s mellékelve a szükséges igazolást, vagy
elektronikus formában megküldve a Szövetség részére ugyanezen indoklással ellátva.
11.8.1.3 A változtatási kérelem díja mérkőzésenként 3.000 Ft, amelyet a kérvényező a kérelem benyújtásával
egyidejűleg köteles befizetni a Szövetség pénztárába. A kérelem érdemben csak akkor bírálható el, ha a díj
befizetésre került. Minden olyan időpont változtatásra irányuló kérelem halasztásnak minősül, amely az
adott idény programját tartalmazó műsorfüzet megjelenését, vagy a Szövetség honlapján történt közzétételét követően kerül benyújtásra, még akkor is, ha a kérelem csupán az eredetileg kijelölt játéknapon
belüli új időpont kijelölésére irányul.
11.8.1.4. Az Elnökség / Elnök a bejelentéstől számított legfeljebb két napon belül értesíti a csapatokat, hogy
hozzájárult-e a halasztáshoz.
11.8.2. Bármilyen okból marad el a mérkőzés, a két érdekelt fél 4 napon belül köteles bejelenteni a lejátszás új
időpontját.
11.8.3. A bejelentés elmulasztása esetén, vagy ha az érdekeltek nem tudnak megegyezni a Szövetség hivatalból tűzi ki
az új időpontot. Az így megállapított időpont ellen nincs helye fellebbezésnek.
11.8.4. Minden halasztott mérkőzést 21 napon belül le kell játszani. Amennyiben a bajnokságot az 5. 1. pontban
foglaltak szerint rendezi meg a Szövetség, úgy a kvalifikációs szakaszban halasztott mérkőzést legkésőbb a
kvalifikációs szakasz utolsó játéknapjáig kell lejátszani. Amennyiben a megadott határidőn belül a csapatok
nem játsszák le a mérkőzést, egyik csapat sem kap pontot.
11.8.5. Minden halasztott mérkőzést az őszi utolsó 3 forduló előtt le kell játszani.
11.8.6. Játékjogosultság tekintetében ezeken a mérkőzéseken a Szövetség Versenyszabályzata az irányadó.
11.9. Verseny-jegyzőkönyv
11.9.1. Csak a Szövetség által készített jegyzőkönyv használható.
11.9.2. A jegyzőkönyvet mindenkor a pályaválasztó csapat köteles biztosítani és először kitölteni. A játékos neve mellé
az igazolás számát és a mez számát is fel kell tüntetni. A vendégcsapat intézője ugyanazon jegyzőkönyvre
köteles rávezetni a csapat játékosainak nevét, igazolás- és mezszámát és a kezdőjátékosokat. A jegyzőkönyvbe
csapatonként legfeljebb 12 játékos írható be.
11.9.3. A jegyzőkönyvbe csak azok a játékosok írhatók be, akik kezdéskor jelen vannak. Minden később érkezett
játékosnak jelentkeznie kell a játékvezetőnél az igazolással, és utólag be kell írni.
11.9.4. A játékvezető köteles a jegyzőkönyvben jelezni, ha valamelyik csapat létszámhiányosan kezdi a mérkőzést,
továbbá köteles rögzíteni a mérkőzés kezdésének pontos időpontját.
11.9.5. A mérkőzés jegyzőkönyvébe (játékvezetői jelentés) az érintett csapatok csupán olyan írásbeli bejegyzést
tehetnek, amely arra irányul, hogy a játékvezetői jelentésben foglaltakkal egyetértenek, vagy nem. Ez utóbbi
esetben véleményüket külön, írásban juttathatják el a Szövetség felé. Amennyiben az érintett csapatok a
jegyzőkönyvet nem írják alá, a Szövetség úgy tekinti, hogy az érintet csapat a játékvezetői jelentésben
foglaltakkal egyetért.
11.10. Rendezés
11.10.1. A mérkőzés zavartalan lebonyolításáért a pályaválasztó csapat, s annak intézője felel.
11.10.2. A mérkőzéshez szükséges szabályos labdáról a pályaválasztó csapat köteles gondoskodni.
11.10.3. A mérkőzés kezdete előtt a csapatok részére a közönség üdvözlése kötelező.
11.11. Ki nem állás
11.11.1. Mérkőzésen ki nem álló csapat 3:0 vereséggel és 3 büntetőpont levonással lesz értékelve.
11.11.2. Második alkalommal 6 büntetőpont levonással,
11.11.3. Harmadik alkalommal a bajnokságból való törléssel lesz büntetve.
11.11.4. Ki nem állásnak minősül, ha
- a csapat nem jelenik meg a mérkőzés helyszínén,
- a várakozási idő lejártakor a mérkőzés megkezdéséhez előírtnál, azaz 4 főnél kevesebb játékossal jelenik
meg a mérkőzés helyszínén,
- a mérkőzésen igazolás, vagy más az adott évi versenykiírásban a pályára lépés feltételeként előírtak
teljesítése nélkül jelenik meg, s ezt a hiányosságot a várakozási idő leteltéig nem pótolja.
11.11.5. A 11.11.4. pont harmadik bekezdésében foglaltak megvalósulása esetén az első esetben még nem kerül sor
szankció alkalmazására, de a második esetben 6 büntetőpont kerül levonásra.

11.12. Törlés következménye
11.12.1. Tavaszi forduló közben törölt csapat esetében
- az összes mérkőzése eredményét meg kell semmisíteni
- a törölt csapat pont és gól nélkül fejezi be a bajnokságot.
11.12.2. Ha a tavaszi évadot befejezte
- a tavaszi évad eredményeit az ellenfelénél meg kell hagyni, az őszi évad eredményeit pedig 0:0
eredménnyel az ellenfél javára kell írni.
- a törölt csapat pont és gól nélkül fejezi be a bajnokságot.
11.13. Leiratkozás játékvezetőről
Játékvezetőről leiratkozni a bajnokság kezdete előtt lehet írásban a Szövetség címén. Egy csapat csak egy
játékvezetőről iratkozhat le.
11.14. Végleges kiállítás
11.14.1. Az a játékos, akit az általa elkövetett vétségért a játékvezető piros lapos végleges kiállítással büntet, a mérkőzés
során nem térhet vissza a pályára, s csapata is létszám-hátrányban köteles a mérkőzés hátralévő időszakát
lejátszani.
11.14.2. A véglegesen kiállított játékos játékjoga a Fegyelmi Bizottság által hozott döntésig felfüggesztésre kerül, s a
döntésig nem léphet pályára semmilyen Szövetség által rendezett versenysorozaton, függetlenül attól, hogy
fegyelmi vétségét a Szövetség által rendezett melyik rendezvénysorozaton követte el.
11.14.3. Minden végleg kiállított játékos köteles értesítés nélkül a mérkőzést követő szerda 18 órakor a Fegyelmi
Bizottság előtt megjelenni a Szövetség székhelyén, Gyöngyös, Egri út 23.
11.15. Információadás-értesítés
11.15.1. A csapat a nevezés során köteles a postai elérhetőségen kívül elektronikus tájékoztatásra is alkalmas cím, azaz
e-mail cím megadására. A csapat köteles az így megadott címben történt változásról a Szövetséget a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni.
11.15.2. A Szövetség a csapatok tájékoztatását elsődlegesen a honlapján keresztül történő közzététel útján biztosítja, de
lehetőség van az érintettek elektronikus levél (e-mail) útján történő tájékoztatására.
11.15.3. Amennyiben a csapat a 11.15.1 pontban előírt tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, úgy az abból fakadó
jogkövetkezmény a csapatot terheli.
11.15. Azonos színű mez
Amennyiben a 2 pályára lépő csapat azonos színű mezben jelenik meg a mérkőzés helyszínén, akkor a hazai
csapat köteles eltérő színű mezről gondoskodni.
11.16. Egyéb
Bármilyen a bajnoksággal kapcsolatos ügyintézés kizárólag kedden és csütörtökön 1700-1900 óráig történik a
Szövetség címén.
12. A bajnokság lebonyolításával kapcsolatos, a jelen versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a Szövetség
Versenyszabályzata, illetve az Egységes Játékszabályok előírásait kell betartani

Gyöngyös, 2015. március 13.
Elnökség nevében
Kovács Róbert
elnök

