2018/2019. évi
MLSZ által kiírt
bajnokságok és kupák
versenykiírásainak
kivonata
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Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó Magyar Kupa és Amatőr Kupa
versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
A mérkőzéseken a mérkőzés napjáig a 16. életévét naptári napra betöltött és annál idősebb
korú labdarúgó vehet részt.
Játékidő:
2 x 45 perc
Versenyengedély:
A felnőtt korosztályú labdarúgó a sportszervezetének legmagasabb bajnoki osztályára
megállapított vagy magasabb osztályra érvényes versenyengedéllyel vehet részt a
mérkőzéseken.
OTP Bank Liga NB I.
A
Merkantil Bank Liga NB II.
B
NB III.
C/h vagy C/a
Megyei I., II., III., IV. o
D
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( I ) vehet
részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
A versenyjegyzőkönyvben sportszervezetenként maximum 7 fő cserejátékos neve
szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként maximum 3 fő.
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
Játékvezetői díj megállapítása:
Az 1-12. forduló valamennyi mérkőzésén (a 2018-2019. bajnoki év osztályba sorolása alapján)
a pályaválasztó csapat osztályára megállapított játékvezetői, illetve játékvezető-asszisztens
költséget kell fizetni.
A 2018-2019. bajnoki évben azonos osztályban játszó csapatok mérkőzésén az osztályra
megállapított játékvezetői, illetve játékvezető-asszisztensi költséget kell fizetni.
A Kupában továbbjutó csapat meghatározása:
Az 1-5. forduló selejtező mérkőzéseken a továbbjutás szabályai a következők:
Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.
Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény – függetlenül a csapatok osztályba
sorolásától –, hosszabbítás nincs, a továbbjutás a büntető pontról végzett rúgásokkal dől el az alábbiakban meghatározott sorrend alapján - a Labdarúgás Játékszabályainak
rendelkezései szerint.
1. rúgás
A-csapat
2. rúgás
B-csapat
3. rúgás
B-csapat
4. rúgás
A-csapat
5. rúgás
A-csapat
6. rúgás
B-csapat
7. rúgás
B-csapat
8. rúgás
A-csapat
9. rúgás
A-csapat
10. rúgás
B-csapat
11. rúgás
B-csapat
12. rúgás
A-csapat
és
így
tovább
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A 6-8. forduló selejtező mérkőzéseken a továbbjutás szabályai a következők:
Egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.
Amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény – függetlenül a csapatok osztályba
sorolásától –, akkor 2 x 15 perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbításban mindkét
sportszervezet azonos számú gólt ér el, vagy nem esik gól, a továbbjutás a büntetőpontról
végzett rúgásokkal dől el – a fentiekben (A/2 pont) meghatározott sorrendben - a Labdarúgás
Játékszabályainak rendelkezései szerint.
A 9-11. forduló selejtező mérkőzéseken a továbbjutás szabályai a következők:
Két mérkőzésen dől el a továbbjutás.
A továbbjutás – függetlenül a csapatok osztályba sorolásától – az alábbiak szerint történik:
Az a csapat, amelyik mindkét mérkőzést megnyeri, vagy győzelem és döntetlen eredményeket
ér el, vagy egy győzelem és egy vereség esetén pozitív a gólkülönbsége, illetve azonos
gólkülönbség esetén idegenben több gólt szerzett, jut tovább;
A két mérkőzés rendes játékideje után azonos pontszám és ugyanazon mérkőzés-eredmény
esetén a második mérkőzést követően 2 x 15 perces hosszabbítás következik. Amennyiben a
hosszabbításban mindkét sportszervezet azonos számú gólt ér el, a továbbjutást az idegenben
szereplő csapat szerzi meg, mivel az idegenben elért gólok döntetlen eredmény esetén, duplán
számítanak;
Amennyiben a hosszabbításban nem esik gól, akkor a továbbjutás a büntetőpontról végzett
rúgásokkal dől el – a fentiekben (A/2 pont) meghatározott sorrendben - a Labdarúgás
Játékszabályainak rendelkezései szerint.
A döntő ( 12. forduló ) illetve az Amatőr Kupa döntő lebonyolításának rendje:
A kupadöntő egy mérkőzésből áll.
A kupa győztese:
A döntő mérkőzésen, amennyiben a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2 x 15
perces hosszabbítás következik. Ha a hosszabbításban mindkét sportszervezet azonos számú
gólt ér el, vagy nem esik gól, a kupagyőzelem a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el – a
fentiekben (A/2 pont) meghatározott sorrendben - a Labdarúgás Játékszabályainak
rendelkezései szerint.
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I. osztályú Férfi Ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságok versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
Az U19 korosztályú bajnokság résztvevői:
2000. január 1. és 2002. december 31. között születettek
Az U19 korosztályú csapatoknál 2003. január 1. és 2003. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.
Az U17 korosztályú bajnokság résztvevői:
2002. január 1. és 2003. december 31. között születettek
Az U17 korosztályú csapatoknál 2004. január 1. és 2004. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.
Az U16 korosztályú bajnokság résztvevői:
2003. január 1. és 2004. december 31. között születettek
Az U16 korosztályú csapatoknál 2005. január 1. és 2005. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.

között született
2 fő szerepelhet

között született
2 fő szerepelhet

között született
2 fő szerepelhet

Játékidő:
2 x 45 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( I ) vehet
részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U19 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 5 fő.
Az U17 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 5 fő.
Az U16 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 5 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Játéktér:
Az U19, U17 és U16 korosztályú csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán kötelező játszani!
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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II. osztályú Férfi Ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságok versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
Az U19 korosztályú bajnokság résztvevői:
2000. január 1. és 2002. december 31. között születettek
Az U19 korosztályú csapatoknál 2003. január 1. és 2003. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.
Az U17 korosztályú bajnokság résztvevői:
2002. január 1. és 2003. december 31. között születettek
Az U17 korosztályú csapatoknál 2004. január 1. és 2004. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.
Az U16 korosztályú bajnokság résztvevői:
2003. január 1. és 2004. december 31. között születettek
Az U16 korosztályú csapatoknál 2005. január 1. és 2005. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.

között született
2 fő szerepelhet

között született
2 fő szerepelhet

között született
2 fő szerepelhet

Játékidő:
2 x 45 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( I ) vehet
részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U19 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 5 fő.
Az U17 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 5 fő.
Az U16 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 5 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Játéktér:
Az U19, U17 és U16 korosztályú csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán kötelező játszani!
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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III. osztályú Férfi Ifjúsági U19 és U17 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságok versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
Az U19 korosztályú bajnokság résztvevői:
2000. január 1. és 2002. december 31. között születettek
Az U19 korosztályú csapatoknál 2003. január 1. és 2003. december 31. között született
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum 2 fő szerepelhet
egy időben.
Az U17 korosztályú bajnokság résztvevői:
2002. január 1. és 2003. december 31. között születettek
Az U17 korosztályú csapatoknál 2004. január 1. és 2004. december 31. között született
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum 2 fő szerepelhet
egy időben.
Amennyiben egy sportszervezet a 2018-2019. évi férfi ifjúsági III. osztályú bajnokságba
további férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú csapatot nevez be, akkor a második U19
korosztályú férfi ifjúsági csapatában csak a 2001. január 1. és 2002. december 31.
között született labdarúgók, a második U17 korosztályú férfi ifjúsági csapatában csak
az 2003. január 1. és 2004. december 31. között született labdarúgók szerepelhetnek! (Ezen
korosztályi előírás vonatkozik azon sportszervezetekre is, amelyek a 2018-2019. évi I. vagy II.
osztályú férfi ifjúsági U19, U17 és U16 korosztályú nagypályás labdarúgó bajnokságban is
részt vesznek és a 2018-2019. évi III. osztályú férfi ifjúsági nagypályás labdarúgó bajnokságba
további férfi ifjúsági U19 és U17 korosztályú csapatokat neveznek be!)
Játékidő:
2 x 45 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( I ) vehet
részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U19 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 7 fő.
Az U17 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum
7 fő cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma
sportszervezetenként maximum 7 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Játéktér:
Az U19 és U17 korosztályú csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán kötelező játszani!
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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I. osztályú Fiú Serdülő U15 és U14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságok versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
Az U15 korosztályú bajnokság résztvevői:
2004. január 1. és 2005. december 31. között születettek
Az U15 korosztályú csapatoknál 2006. január 1. és 2006. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.
Az U14 korosztályú bajnokság résztvevői:
2005. január 1. és 2006. december 31. között születettek
Az U14 korosztályú csapatoknál 2007. január 1. és 2007. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.

között született
2 fő szerepelhet

között született
2 fő szerepelhet

Játékidő:
2 x 40 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( I ) vehet
részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U15 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 7 fő
cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként
maximum 7 fő.
Az U14 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 7 fő
cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként
maximum 7 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Játéktér:
Az U15 és U14 csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán kötelező játszatni!
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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II. osztályú Fiú Serdülő U15 és U14 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságok versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
Az U15 korosztályú bajnokság résztvevői:
2004. január 1. és 2005. december 31. között születettek
Az U15 korosztályú csapatoknál 2006. január 1. és 2006. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.
Az U14 korosztályú bajnokság résztvevői:
2005. január 1. és 2006. december 31. között születettek
Az U14 korosztályú csapatoknál 2007. január 1. és 2007. december 31.
labdarúgók is nevezhetők, akik közül a csapat tagjaként a pályán maximum
egy időben.

között született
2 fő szerepelhet

között született
2 fő szerepelhet

Játékidő:
2 x 40 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( I ) vehet
részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U15 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 7 fő
cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként
maximum 7 fő.
Az U14 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 7 fő
cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként
maximum 7 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Játéktér:
Az U15 és U14 csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán kötelező játszatni!
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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I. osztályú Fiú Serdülő U13 és U12 korosztályú nagypályás
labdarúgó bajnokságok versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
Az U13 korosztályú bajnokság résztvevői:
2006. január 1. és 2007. december 31. között születettek
Az U12 korosztályú bajnokság résztvevői:
2007. január 1. és 2008. december 31. között születettek
A mérkőzéseken a bajnokság korosztályának megfelelő leányok is pályára léphetnek.
Játékidő:
2 x 30 perc
Versenyengedély:
A bajnokságban a 2006. január 1. és 2006. december 31. között születettek I, illetve N/i
betűjeles versenyengedéllyel jogosultak pályára lépni.
A bajnokságban a 2007. január 1. és 2008. december 31- között születettek Gy/f, illetve Gy/l
betűjeles versenyengedéllyel jogosultak pályára lépni.
Cserelehetőség:
Az U13 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 9 fő
cserejátékos neve szerepeltethető.
Az U12 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 9 fő
cserejátékos neve szerepeltethető.
Cserére a mérkőzés folyamán korlátlan számban van lehetőség. Oda-vissza csere
megengedett mindkét korosztálynál. Csere folyamatosan végrehajtható, nem szükséges, hogy
álló játéknál történjen. ( A jegyzőkönyvbe beírt valamennyi labdarúgónak ajánlott minimum
egy félidőt a pályán töltenie. )
Játéktér:
Az U-13 korosztályú bajnokság nagypályán kerül megrendezésre.
Az U-12 korosztályú bajnokság 3/4 pályán kerül megrendezésre / a két 16-os közötti terület
(78m X 65m) /. A büntetőterület vonalának az eredeti pálya oldalvonaláig tartó
meghosszabbítása adja a 3/4 pálya alapvonalát, az eredeti oldalvonal pedig a 3/4 pálya szélét.
Az U13 és U12 csapatoknak füves és/vagy műfüves pályán kötelező játszatni!
Az U12 korosztályú bajnoksággal kapcsolatos egyéb előírások:
Létszám:
8+1 fő
Kapu:
5 x 2 m-es méretű.
Büntetőterület:
12 méter (kapufától mérve az oldalvonal felé, illetve az
alapvonaltól mérve).
Büntetőpont távolsága:
9 méter.
Labdaméret:
A mérkőzéseket 5-ös méretű labdával kell játszani.
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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I. osztályú Leány Ifjúsági U19 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
A bajnokság résztvevői a 2000. január 1. és 2003. december 31. között született játékosok. Az
U19 korosztályú csapatoknál 5 fő 2004. január 1. és június 30. között született labdarúgó
nevezhető, akik közül a csapat tagjaként a pályán mind az 5 fő szerepelhet egy időben.
Játékidő:
2 x 45 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( N/i )
vehet részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U19 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 7 fő
cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként
maximum 7 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Egyéb rendelkezés:
A játékos az erős lövések ellen, a játéktér egész területén, kézzel védheti a mellét, a védekezés
során azonban a labdát nem irányíthatja, és kézzel nem foghatja meg.
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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I. osztályú Leány Ifjúsági U16 korosztályú nagypályás labdarúgó
bajnokság versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
2003. január 1. és 2006. december 31. között született játékosok.
Játékidő:
2 x 40 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( N/i )
vehet részt a mérkőzéseken.
Cserelehetőség:
Az U19 korosztályú bajnokság versenyjegyzőkönyvében sportszervezetenként maximum 7 fő
cserejátékos neve szerepeltethető. Pályára lépő cserejátékosok száma sportszervezetenként
maximum 7 fő.
A szünetet kivéve – függetlenül a pályára küldendők számától - a játékosok le- és
becserélésére háromszori lehetőség adott sportszervezetenként!
Egyéb rendelkezés:
A játékos az erős lövések ellen, a játéktér egész területén, kézzel védheti a mellét, a védekezés
során azonban a labdát nem irányíthatja, és kézzel nem foghatja meg.
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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I. osztályú Leány Ifjúsági U16 korosztályú háromnegyed pályás
labdarúgó bajnokság versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
2003. január 1. és 2006. december 31. között született játékosok.
Játékidő:
2 x 40 perc
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( N/i )
vehet részt a mérkőzéseken.
A játékosok létszáma:
A csapat 16 főből állhat. A pályán egyszerre a mérkőzésen 8 + 1 fő vesz részt. ( A mérkőzés
csak 8+1 játékossal kezdhető el! )
Cserelehetőség:
Csere csak a félpályánál történhet. A lecserélt játékos visszacserélhető. A cserék száma nem
korlátozott (folyamatos csere).
Játéktér:
Pálya mérete: ¾ pálya. A két 16-os közötti terület legalább 40 x 60 m és legfeljebb 50 x 70 m
területű.
A bajnoksággal kapcsolatos egyéb előírások:
Kapu mérete:
5 x 2m
Büntetőpont:
9 méterre bójával kijelölve.
Büntetőterület:
12 méterre kijelölve bójával kijelölve.
Szabadrúgás:
7 méterre a letett labdától.
Szögletrúgás:
a 16-os és az oldalvonal találkozásáról (bójával vagy sarokzászlóval
megjelölve.
Partdobás:
az oldalvonalon túljutott labdát csak partdobással lehet játékba hozni.
Labda:
A játékot könnyített 5-ös labdával kell játszani.
Les:
Van.
Egyéb rendelkezés:
A játékos az erős lövések ellen, a játéktér egész területén, kézzel védheti a mellét, a védekezés
során azonban a labdát nem irányíthatja, és kézzel nem foghatja meg.
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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I. osztályú Leány Serdülő U14 korosztályú háromnegyed pályás
labdarúgó bajnokság versenykiírása
2018 – 2019.
Korosztály:
2005. január 1. és 2007. december 31. között született labdarúgók.
Játékidő:
2 x 35 perc, a félidők közötti szünet, maximum 10 perc.
Versenyengedély:
Az utánpótlás korosztályú labdarúgó a korosztályához tartozó versenyengedéllyel ( N/i )
vehet részt a mérkőzéseken.
A játékosok létszáma:
A csapat 16 főből állhat. A pályán egyszerre a mérkőzésen 8 + 1 fő vesz részt. ( A mérkőzés
csak 8+1 játékossal kezdhető el! )
Cserelehetőség:
Csere csak a félpályánál történhet. A lecserélt játékos visszacserélhető. A cserék száma nem
korlátozott (folyamatos csere).
Játéktér:
Pálya mérete: ¾ pálya. A két 16-os közötti terület legalább 40 x 60 m és legfeljebb 50 x 70 m
területű.
A bajnoksággal kapcsolatos egyéb előírások:
Kapu mérete:
5 x 2m
Büntetőpont:
9 méterre bójával kijelölve.
Büntetőterület:
12 méterre kijelölve bójával kijelölve.
Szabadrúgás:
7 méterre a letett labdától.
Szögletrúgás:
a 16-os és az oldalvonal találkozásáról (bójával vagy sarokzászlóval
megjelölve.
Partdobás:
az oldalvonalon túljutott labdát csak partdobással lehet játékba hozni.
Labda:
A játékot könnyített 5-ös labdával kell játszani.
Les:
Van.
Egyéb rendelkezés:
A játékos az erős lövések ellen, a játéktér egész területén, kézzel védheti a mellét, a védekezés
során azonban a labdát nem irányíthatja, és kézzel nem foghatja meg.
Regisztrációs kártya:
A kupában résztvevő sportszervezet kispadon vagy kiegészítő kispadon helyet foglaló
valamennyi személye részére regisztrációs kártya kiváltása kötelező. Ennek hiányában a
sportszervezet sportszakembere hivatalos bajnoki- vagy kupamérkőzésen nem foglalhat
helyet a kispadon vagy a kiegészítő kispadon.
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