FC Dabas Téli Teremtorna
A MÉRKŐZÉS SZABÁLYAI: (FIÚ: U9, U11, U13, U14, U15, U17, U19, U16 Leány:
GÓL:
- gólt a pálya teljes területéről el lehet érni,
- gól után középkezdéssel indul újra a játék.
PARTDOBÁS: NINCS
- a folyamatos támadójáték érdekében a labda csak lapos passzal hozható játékba, a nem szabályos
végrehajtást a játékvezető az ellenfél javára ítélheti, amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni (kizárólag
U9, U11, U13),
- a labdát 4 másodpercen belül játékba kell hozni,
- az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát,
- az ellenfél játékosai a labdától 5 méterre helyezkedhetnek el.
SZÖGLETRÚGÁS:
- a sarokpontról történik a védekező játékos 5 méterre kell tartózkodnia a labdától.
SZABÁLYTALANSÁGOK:
- a becsúszó szerelés nem megengedett,
- durva szabálytalanság sárga lapos figyelmeztetést von maga után, amely 2 perces időbüntetéssel jár. Piros lap
esetén a kiállítás végleges. A véglegesen kiállított játékos helyett 2 perc elteltével másik játékos hozható
játékba. Az adott mérkőzésen kiállított játékos automatikusan egy mérkőzés eltiltást kap,
- szabadrúgást vonnak maguk után,
- a sorfal távolsága szabadrúgásnál 5 méter, ami nem adható, hanem kötelező.
BÜNTETŐ:
- büntetőterületen (6 méter) belüli szabálytalanságok esetén büntetőrúgás következik,
- a büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van.
CSERE:
- bármikor lehet,
- a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető,
- a cserejátékosok elhelyezése az oldalvonalnál.
KAPUSOKNAK:
- kapuselőtér: 6m-es félkörív,
- a kapusról van szöglet,
- kapus lábbal és kézzel is játékba hozhatja a labdát (kidobhatja, kirúghatja),
- kirúgásnál a hatoson belül letett labda nem támadható, csak ha a labda elhagyta a hatos körvonalát,
- a labda újbóli játékba hozatalánál pattannia kell a saját térfelén,
- játéban lévő labda átrúgható, átdobható a másik térfélre,
- hazaadás nagypályás szabályok szerint.

FONTOS SZABÁLYOK A TORNÁVAL KAPCSOLATBAN

•

A teljes játékidő alatt futóóra van, kivéve az utolsó 30 másodpercben. Speciális esetben az órát megállítjuk.

•

Minden korosztálynál Futsal labda

•

Minden korosztályban túlkoros játékos játéka nem engedélyezett.

•

A tornára amennyiben egy csapat késve érkezik, de a tornán részt szeretne venni, esetlegesen több mérkőzést
is le kell játszania egymás után.

•

A tornára való jelentkezéskor kérjük feltüntetni az edző elérhetőségeit (email, mobil telefon szám) az esetleges
megkeresés céljából.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A csapatok az FC Dabas Téli Teremtornáin csak kitöltött nevezési lap leadása, és nevezési díj befizetése után
vehetnek részt. Amennyiben a nevezési díj utalással kerül kiegyenlítésre, abban az esetben az érintett csapat indulása
csak akkor engedélyezett, ha a nevezési díj elutalásáról szóló igazolás átadásra került.
Felhívjuk minden csapatvezető figyelmét a Fair Play betartására. Emellett – ha a szervezők kérik – be kell mutatni a
játékosok születési adatait igazoló okmányt. Minden játékosnak rendelkeznie kell érvényes sportorvosi engedéllyel,
amit a torna napján a szervezők felé le kell adni. Próbajátékos szerepeltetésére van lehetőség, amely írásbeli előzetes
elbírált kérés alapján lehetséges, amelyet a szervezők döntenek el.

FELSZERELÉS
- csak teremcipő (simatalpú cipő) használható, más jellegű cipő használata NEM ENGEDÉLYEZETT!
- sípcsontvédő használata kötelező, amennyiben a játékos nem rendelkezik sípcsontvédővel NEM vehet részt a tornán,
- csapaton belül a mérkőzéseken egységes ruházat,
- azonos színnél a pályaválasztó játszik saját színében.

FC DABAS TÉLI TEREMTORNA LEBONYOLÍTÁSA
PONTOZÁS
- Győzelem 3 pont,
- döntetlen 1 pont,
- vereség 0 pont.
A torna sorrendjét pontazonosság esetén:
-

gólkülönbség

-

több rúgott gól

-

egymás ellen játszott mérkőzés eredménye

Mindennemű változtatás jogát fenntartjuk, a körülmények változása okán!

