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I. MAFC
Teremfoci Kupa
2017. április 8.
A torna célja
Jó hangulatú, sportos szombat eltöltése focikedvelők körében, valamint a MAFC újraalakuló Labdarúgó
szakosztályába játékosok toborzása.
Helyszín
BME Sportközpont mindkét nagy pályája
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.
Program
Érkezés:
Bemelegítés:
Megnyitó:
Csoportkör mérkőzések:
Ügyességi vetélkedő:
Rájátszás, helyosztók:
Eredményhirdetés:

09:00-től
09:00-09:50
09:50
10:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:50
13:50

Lebonyolítás
Minden csapat minimum 4 mérkőzést játszik, két négyes csoportban körmérkőzések, majd elődöntők,
helyosztók, bronzmérkőzés, döntő. A meccsek két pályán zajlanak folyamatosan a bronzmeccsig.
Nevezés:
Nevezési zárlat: 2017. 04. 05. szerda 15:00
Nevezési díj: 5.000,-Ft / csapat
Nevezhető csapatok száma: 8 csapat
Nevezési eljárás:
A mellékelt nevezési lapot kitöltve el kell küldeni a MAFC titkárságára e-mail formájában 2017. 04. 05.
szerda 15:00-ig, az eredeti, minden csapattag által aláírt példányt pedig a torna kezdete előtt kell leadni a
titkárságon.
A nevezési díjat a csapatnév megadásával átutalva, vagy készpénzben a titkárságon lehet befizetni a
nevezési zárlatig.
MAFC Titkárság nyitva tartása:
Hétfőtől csütörtökig 08:30-11:30-ig 12:30-16:00-ig
Pénteken: 08:30-13:30-ig
BME Sportközpont 115. iroda
Elérhetőség: +36-1/463-25-41, mafc@mafc.hu, mafc.hu
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-67754689 Erste Bank
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FONTOS! Olyan 7 fős (4 kezdő játékos, 1 kapus, 2 cserejátékos) csapatok nevezését fogadjuk
csak el, melyekben 3 tag aktív- vagy ex- BME hallgató, vagy MAFC egyesületi tag lép pályára.
Pontozás, szabályok:
Győzelem
Döntetlen
Vereség

3 pont
1 pont
0 pont

Csoporton belül a sorrend eldöntése pontazonosság esetén:
- az egymás elleni eredmény
- gólkülönbség
- több rúgott gól
- kevesebb kapott gól
A csoportok 3. és 4. helyezettjei a másik csoport azonos helyezettjével helyosztó mérkőzéseket játszanak.
A csoportok első és második helyezettjei keresztbejátszással elődöntő mérkőzéseket játszanak, a két
vesztes játssza a bronzmérkőzést, a két győztes a döntőt.
Az elődöntő és a helyosztó mérkőzéseken döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgással döntik el a csapatok a
mérkőzés eredményét. Ha az állás ez után is döntetlen, a büntetőrúgások addig folytatódnak, amíg
valamelyik csapat nem hibázik.
Játék idő:
Játékosok száma:
Bedobás:
Les:
Kapu méret:
Labda:

2x8 perc
4 + 1 kapus, 2 cserejátékos
berúgás lábbal
nincs
kis kapu
filc teremlabda

Kapus kézzel NEM védhet, csak lábbal avatkozhat játékba!
A rendezvény díjazása:
CSAPAT:
I. helyezett csapat:
II-III. helyezett csapat:
IV.–VIII. helyezett csapat:

serleg+érem+oklevél
érem+oklevél
oklevél

KÜLÖN DÍJAK:
Gólkirály:
Ügyességi vetélkedő győztese:

MAFC ajándék
MAFC ajándék

Gólkirály azonos rúgott gól esetén:
- egy mérkőzésen rúgott több gól
Felszerelés:
-

Teremcipő, edzőcipő használata megengedett (világos talpú vagy „non marking”),
Sípcsontvédő használata megengedett,
Csapaton belül a mérkőzéseken egységes ruházat kötelező,
Azonos színnél a pályaválasztó játszik saját színében (ellenfél megkülönböztető mellényt kap).
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Egyéb:

A torna ideje alatt az öltözők, valamint a hozzá tartozó vizesblokkok használata biztosított.
A torna ideje alatt BÜFÉ üzemel!
Minden egyes benevezett csapatnak jó szórakozást és sportsikereket kívánunk!
Sporttársi Üdvözlettel,
a Szervező bizottság
(a kiírás megváltoztatásának jogát fenntartjuk)
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