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III. VOYAGE KUPA 
AMATŐR FELNŐTT NEMZETKÖZI TEREMLABDARÚGÓ TORNA  

VERSENYKIÍRÁSA 
 

2012. december – 2013. február 
 

A torna aktualitásai, eredményei megtalálhatók a www.voyage-sport.com oldalon. 
 
 

VERSENYKIÍRÁS 
 
 

1. A torna célja 
Hagyományteremtő, színvonalas és kiemelt díjazású kispályás férfi labdarúgó nemzetközi teremtorna-
sorozat egyesületek, klubok, iskolák, cégek, önkormányzatok, baráti társaságok felnőtt  amatőr labdarúgó 
csapatai számára. 
 
 
2. Az esemény rendezője és támogatója 
A sportesemény lebonyolítója a Voyage Sport Egyesület a névadó szponzora pedig a Voyage Group. 
 
 
3. Résztvevők 
3.1.  Bármely amatőr egyesületi vagy saját szervezésű felnőtt férfi csapat részt vehet a tornán.  
3.2. A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 
 
 
4. Részvételi feltételek 
A rendezvényen kizárólag azok a csapatok indulhatnak el, amelyek hiánytalanul kitöltve elküldték a nevezési 
lapot, amelyen aláírásukkal tudomásul veszik és elfogadják a torna szabályzatait, illetve befizették a nevezési 
díjat. A nevezés elfogadásáról a csapatok írásban kapnak tájékoztatást, ahhoz mellékelten pedig megkapják a 
„Játékos nyomtatvány”-t, amelyet hiánytalanul kitöltve az első mérkőzésen személyesen kell leadni a 
szervezőknél. 
Bármely csapat visszalépése esetén a nevezési díjat visszafizetni nem áll módunkban, azonban a visszalépő 
csapat számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a maguk helyére egy másik csapatot találjanak. A helyettes 
csapatnak a nevezési lapján jeleznie szükséges, hogy a visszalépő csapat helyére adja le a nevezését. 
 
 
5. Játékjogosultság 
A tornára nem nevezhető olyan játékos, aki a nevezési lap leadásának időpontjában az alábbi szintek 
bármelyikén hazai bajnokságban kiváltott, érvényes versenyengedéllyel rendelkezik: 

 nagypályás NB I, NB II 
 futsal NB I, NB II 

Nem nevezhető továbbá olyan játékos, aki külföldön bármilyen regisztrált bajnokságban kiváltott, érvényes 
versenyengedéllyel rendelkezik. Kivéve a romániai selejtezőkben indultak. Ez alól kivétel romániai 
versenyengedély. 
A Versenybizottság a játékjogosultságokat „szúrópróba-szerűen” ellenőrzi. Jogosulatlan játékra vonatkozó 
óvás esetén a játékjogosultságot a Versenybizottság megvizsgálja és a további küzdelmekből kizárja azt a 
csapatot, amelyben jogosulatlanul szerepelt játékos. 
A nevezési lap leadása után további játékosok benevezésére nincs lehetőség, akkor sem, ha a benevezettek 
száma nem éri el a maximális benevezhető létszámot. 
Mind a mezőnyjátékosok, mind a kapusok a torna folyamán csak egyetlen csapatban léphetnek pályára. A 
szabály megszegése jogosulatlan játéknak minősül. 
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A tornán kizárólag a 18. életévüket betöltött játékosok vehetnek részt. 
 
6. Helyszín és időpontok, a lebonyolítás rendje 
A torna helyszínéül a Budakalászi-, a Csömöri-, a Budafoki-, a Lőrinci-, a Pilismaróti és Gárdonyi 
Sportcsarnok szolgál. A szervezők figyelembe fogják venni a jelentkezők nevezési lapon jelölt helyszínekre 
vonatkozó kéréseit limitált létszámokig, de fenntartják a jogot másik csarnokba való beosztásra. A szervezők 
fenntartják a jogot arra, hogy a selejtezők utáni küzdelmekre az egyes csapatokat más helyszínre osszák be a 
csarnokok kapacitásának függvényében. A konkrét időpontokat és a lebonyolítás menetét a torna hivatalos 
weboldala fogja tartalmazni. 
 
 
7. Pontszámok 
A győzelemért 3, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont jár. Amennyiben a mérkőzés valamely oknál fogva 
elmarad, félbeszakad (és a Versenybizottság nem hagyja jóvá a pályán elért eredményt) vagy óvás miatt 
megváltozik, abban az esetben a vétlen csapat 3-0-s gólkülönbséggel kapja meg a 3 pontot. 
 
 
8. Helyezés eldöntése a csoportmérkőzésektől a döntőig 
A helyezések sorrendjét a szerzett pontok száma határozza meg, a legtöbb pontot gyűjtő csapat végez az első 
helyen és így tovább. Pontegyenlőség esetén az előkelőbb helyezés(eke)t az alábbi sorrend dönti el: 
1., egymás elleni eredmény 
2., a csoportban elért több győzelem 
3., gólkülönbség 
4., több rúgott gól 
5., sorsolás 
 
A 4 csapatos csoportselejtezőkből az 1. és 2. helyezett csapatok jutnak tovább, míg a 3. és 4. helyezett 
csapatok vigaszágra kerülnek. A vigaszágról csoportonként az 1. csatlakozik a továbbjutottakhoz, az 
esetleges további továbbjutók létszámáról a jelentkezők függvényében fog dönteni a Versenybizottság. 
 
 
9. Helyezés, továbbjutás eldöntése a csoportmérkőzéseken kívül 
A 4 csapatos Középdöntők-ből az 1. és a 2. helyezett csapatok jutnak tovább. Ez a szisztéma a legjobb 4-ig 
tart. A magyarországi versenysorozat legjobb 4 csapatához csatlakozik a romániai versenysorozat legjobb 4 
csapata. A III. Voyage Kupa legjobb 8 csapata egy hétvégén szombaton és vasárnap mérik össze erejüket az 
1. helyezésért.  
A Selejtezőktől a változtatás jogát a szervezők a jelentkezők függvényében fenntartják. 
 
 
10. Díjazás 
A torna 1-3. helyezett csapatai az alábbi díjazásban részesülnek: 
 
1.helyezett 

 A csapat részére egy utazás luxus autóbusszal és belépővel a következő sztárcsapatok 
valamelyikének Bajnokok Ligája vagy bajnoki mérkőzésére: AC Milan, Real Madrid, Barcelona, 
Manchester United, Bayern München, Arsenal, Chelsea, Juventus, Paris Saint Germain. 

 A csapat részére egy éjszakai Party hajózás a kivilágított Budapesten a Dunán. 
 A csapat részére egy 50.000.- Ft-os utalvány a szentendrei BÁRCZY FOGADÓ Étterembe. 
 Egyik támogatónk részéről felajánlott utalvány vagy ajándékcsomag. 
 A IV. VOYAGE KUPA torna nevezési díjából 15 % kedvezmény. 
 Kupa, érmek, oklevelek. 

 
2.helyezett 

 A csapat részére egy kirándulás luxus autóbusszal Ceske Budejovicébe  BUDWEISER sörgyárba 
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sörkóstolással. 
 A csapat részére egy éjszakai Party hajózás a kivilágított Budapesten a Dunán. 
 A csapat részére egy 40.000.- Ft-os utalvány a szentendrei BÁRCZY FOGADÓ Étterembe. 
 Egyik támogatónk részéről felajánlott utalvány vagy ajándékcsomag. 
 A IV. VOYAGE KUPA torna nevezési díjából 10 % kedvezmény. 
 Kupa, érmek, oklevelek. 

 
3.helyezett 

 A csapat részére egy kirándulás luxus autóbusszal Ceske Budejovicébe  BUDWEISER sörgyárba 
sörkóstolással. 

 A csapat részére egy éjszakai Party hajózás a kivilágított Budapesten a Dunán. 
 A csapat részére egy 30.000.- Ft-os utalvány a szentendrei BÁRCZY FOGADÓ Étterembe. 
 Egyik támogatónk részéről felajánlott utalvány vagy ajándékcsomag. 
 A IV. VOYAGE KUPA torna nevezési díjából 5 % kedvezmény. 
 Kupa, érmek, oklevelek. 

 
4.helyezett 

 Oklevelek. 
 
Csapatonként maximum 12 fő nevezett játékos és 2 fő vezető részesül díjazásban. 
 
Minden benevezett játékos és vezető egy-egy Bronz Voyage Club Card-ot kap. 
 
Fenti nyeremények harmadik fél számára nem átruházhatók. 
 
Különdíjak: 

 A torna legjobb játékosa 
 A torna gólkirálya 
 A torna legjobb kapusa 

 
A torna legjobb játékosa és a torna legjobb kapusa díjakról a Versenybizottság dönt. Amennyiben a torna 
gólkirálya vetélkedésben holtverseny alakul ki, abban az esetben, ha azonos csapatbeli játékosokról van szó a 
Versenybizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy esetlegesen büntetőrúgásokkal dönt(es)se el a 
gólkirályi cím sorsát. Különböző csapatban szereplő labdarúgók esetén a hivatalos gólkirály az a játékos, 
akinek a csapata előkelőbb helyen végzett a tornán. 
 
 
11. Versenybizottság 
A jelen Versenykiírásban nem szabályozott, esetlegesen felmerülő vitás, illetőleg az előre nem látható 
esetekben (például csapat távolmaradása miatt megváltoztatni kényszerülő lebonyolítási rend) a 
Versenybizottság a történtek ismeretében, szükség szerint az érintettek meghallgatása után dönt. 
 
 
12. Részvételi díj 
A torna részvételi díja 55.000,- (ötvenötezer) forint csapatonként. A részvételi díjat a Voyage irodában előre 
egyeztetett időpontban készpénzben vagy az Voyage Sport Egyesület bankszámlájára (OTP 11742087-
20084431) kell befizetni. 
 
 
13. Csapatok létszáma, játék időtartama, labda 
Játékrendszer: 5+1. Egy csapatba maximálisan 12 fő nevezhető. 
A selejtező-, a középdöntő-, az elődöntő mérkőzések időtartama 2x12 perc futó órával, a döntő mérkőzések 
időtartama 2x20 perc futó órával. 
A labda normál, 5-ös méretű futball labda. 
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14. Nevezési feltételek 
A csapatok létszáma limitált, a jelentkezéseket a beérkezés időrendi sorrendjében tudjuk elfogadni. 
 
 
15. Változtatási jog 
A torna lebonyolításában és szervezésében a csapatok jelentkezésétől függően a változtatási jogot a 
szervezők fenntartják. 


