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V. VOYAGE KUPA
NEMZETKÖZI UTÁNPÓTLÁS TEREMLABDARÚGÓ TORNA 

VERSENYKIÍRÁSA 

2017. február - április 

A torna aktualitásai, eredményei megtalálhatók a Kupa hivatalos honlapján, a 
 www.voyage-sport.com/kupa5 oldalon. 

VERSENYKIÍRÁS 

1. A torna célja
Hagyományteremtő, színvonalas és kiemelt díjazású utánpótlás teremlabdarúgó torna-sorozat egyesületek,
klubok, iskolák, baráti társaságok U-9, U-10, és U-12 korosztályú csapatai számára. A Voyage Közhasznú
Sportegyesület törekedett az ingyenes nevezésre, hogy mindenki számára elérhető legyen az indulás.

2. Az esemény rendezője és támogatója
A sportesemény lebonyolítója a Voyage Közhasznú Sport Egyesület, a névadó szponzora pedig a Voyage
Group.

3. Résztvevők
3.1. Bármely U-9 (2008. január 1-e után születettek), U-10 (2007. január 1-e után születettek) és 
U-12 (2005. január 1-e után születettek) korosztályú 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
jelentkezési lapot, ezzel tudomásul veszik és elfogadják a torna szabályzatait.
A jelentkezési lap elküldése automatikusan nem jelent részvételt. A csoportban elfogadott indulókat a
szervezők e-mailben értesíteni fogják.
Egy egyesület/klub korosztályonként csak egyetlen selejtező helyszínre adhatja le a nevezését, nincs tehát
lehetőség arra, hogy ugyanazt a korosztályt több selejtező helyszínre is benevezze. Azonban a különböző
korosztályú csapatait akár más-más selejtező helyszínre is nevezheti.

5. Játékjogosultság
A tornára a megfelelő korosztályokba bármely fiú U-9, U-10 vagy U-12 korosztályú játékos nevezhető. Az
egyes korosztályokban egy évvel idősebb lányok is szerepeltethetők.
Az első mérkőzésig minden csapat köteles leadni a benevezni kívánt játékosok és csapatvezetők névsorát.
Ezután további játékosok benevezésére nincs lehetőség, akkor sem, ha a benevezettek száma nem éri el a
maximális benevezhető létszámot. Minden játékos köteles a torna folyamán magánál tartani életkorát igazoló
dokumentumát (diákigazolvány, játékengedély, személyi igazolvány vagy egyéb okirat). A döntőben csak a
selejtezőbe benevezett játékosok léphetnek pályára.
A Versenybizottság a játékjogosultságokat „szúrópróba-szerűen” ellenőrizheti. Egy ilyen ellenőrzés esetén
vagy jogosulatlan játékra vonatkozó óvás esetén a játékjogosultságot a Versenybizottság megvizsgálja és a
további küzdelmekből kizárja azt a csapatot, amelyben jogosulatlanul szerepelt játékos.
Mind a mezőnyjátékosok, mind a kapusok a torna folyamán egy korcsoportban csak egyetlen csapatban
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léphetnek pályára. A szabály megszegése jogosulatlan játéknak minősül. 

6. Helyszín és időpontok, a lebonyolítás rendje
A torna helyszínéül külföldi, budapesti és vidéki csarnokok / termek szolgálnak. A döntő helyszíne
Budapesten lesz.
Egy benevezett csapat részére egy helyszínen, egy hétvégén (szombat vagy vasárnap) lesznek a selejtező
mérkőzések. Az egy napos döntőben a budapesti, a vidéki és a külföldi selejtezők győztesei mérkőznek meg.
A lebonyolítás pontos menetrendje a csapatok számától függ, így arról a Versenybizottság a nevezések
függvényében dönt.
A konkrét időpontokat és a menetrendet a Kupa hivatalos honlapja 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

9. Díjazás
Díjazás kizárólag a budapesti döntőkben van, a selejtezőkön nincs.
A budapesti döntőben mindhárom korosztályban a torna 1-3. helyezett csapatai az alábbi díjazásban
részesülnek:

1.helyezett
- A csapat részére egy utazás autóbusszal és belépővel a következő sztárcsapatok valamelyikének 

Bajnokok Ligája, Európa Ligája vagy bajnoki mérkőzésére: AC Milan, Real Madrid, Barcelona, 
Manchester United, Bayern München, Arsenal, Chelsea, Juventus, Paris Saint Germain,  
Internazionale, AS Roma vagy a hivatalos honlapon feltüntetett csapatok egyike.

- Kupa, érmek. 
2.helyezett

- Egyik támogatónk részéről felajánlott utalvány vagy ajándékcsomag.
- Kupa, érmek.

3.helyezett
- Egyik támogatónk részéről felajánlott utalvány vagy ajándékcsomag.
- Kupa, érmek.

4.helyezett
- Oklevél.

Csapatonként maximum 12 fő nevezett játékos és 2 fő vezető részesül díjazásban. 

Fenti nyeremények harmadik fél számára nem átruházhatók, azokban csak az eseményre benevezett 
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játékosok és csapatvezetők részesülhetnek. 
 
 
Különdíjak: 
A különdíjak odaítélésénél a Versenybizottság csak a döntőben lejátszott mérkőzéseket veszi figyelembe. A 
gólkirályi címért folyó versenyben is figyelmen kívül hagyják a selejtezőben szerzett gólokat. 

- 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. 
 
 
10. 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. 
 
 
11. Részvételi díj 
A tornán részvételi díj nincs, bárki számára elérhető. Amennyiben egy csapat - amelynek nevezését a 
szervezők visszaigazolták – a tornán nem jelenik meg, ebben az esetben 25.000,- Ft (huszonötezer forint) 
kötbért köteles megfizetni. 
 
 
12. Csapatok létszáma, játék időtartama, labda, játéktér 
Játékrendszer: 4+1. Egy csapatba maximálisan 12 fő nevezhető. 
A mérkőzések időtartama 1x12 perc futó órával. 
A labda normál, 4-es méretű futball labda. 
A játéktér kézilabda típusú pálya az adott csarnok / terem adottságaitól függően, oldalvonalas vagy palánkos 
megoldással, kézilabda vagy 5x2 m-es kapuval. 
 
 
13. Nevezési feltételek 
A csapatok létszáma limitált, az elfogadott jelentkezésekről a szervezők e-mailen értesítést fognak küldeni. 
 
 
14.  
A torna lebonyolításában és szervezésében a csapatok jelentkezésétől függően a változtatási jogot a 
szervezők fenntartják. 




