
                    

 

 

        

 

2015 Polgári Strandlabdarúgó Torna Versenykiírása 
               
 

1. A verseny célja: 
Lehetőséget biztosítani kikapcsolódásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, érdekes és látványos 

csapatjáték kipróbálása.  

Figyelem felkeltés az egészséges életmódra, a családi programok és a sportturizmus erősítése. 

A kispályás labdarúgás népszerűsítése fiatal és felnőtt amatőr csapatok részére. 

                      

A torna fővédnöke:  
                                                              Tóth József Polgármester 

2. A torna díjazása:                

Összdíjazása: 500.000 Ft 

                                                     Polgári 3-as foci Kupája, Oklevél, Különdíjak 
3. A torna rendezője és szervezője: 

POLGÁR Város Önkormányzata, Polgár Vse, Polgári Strandfürdő,  
                   

4. A torna helyszíne: POLGÁR Városi Strandfürdő  

5. A torna ideje: 

                2015. augusztus 1.    9.00 

6. Az alapelvek:  
              A tornán részt vehetnek azok a csapatok, amelyek beneveznek és elfogadják a versenykiírásban 

foglaltakat. Csapatonként 10 fő játékos nevezhető. Egy játékos az egész torna folyamán csak egy 

csapatban szerepelhet. Részvét5 játékos szere 
7. Helyezések eldöntése:   

      A torna lebonyolítása három csoportba sorsolt, 4-4 csapattal történik. 

      A csoportokban körmérkőzésekkel döntik el a helyezéseket. A csoportok helyezési sorrendjét 

a mérkőzéseken szerzett pontok összege határozza meg. A csoportok helyezési sorrendjét a 

mérkőzéseken szerzett pontok összege határozza meg. Győzelemért 3 pont, verességért 0 

pont jár. Döntetlen esetén mindkét két csapat 1 pont.  

 

      Azonos pontszerzés esetén elsőként az egymás ellen elért eredmény, majd a gólkülönbség, a 

több rúgott gól, végül pedig ha szükséges, akkor sorsolás  dönti el a továbbjutást.  

 

A továbbjutott négy csapat- a három csoport győztes, valamint a legjobb 2. helyezett- a 

továbbiakban elődöntők során mérkőzik a tornagyőzelemért. Az elődöntőkön és a 

helyosztókon döntetlen végeredmény esetén 3 perces hosszabbítás, amennyiben továbbra 

sincs döntés, 3-3 büntető rúgás következik. 

 

8.       Nevezés: Nevezési Határidő 2015. július 20 
                       Nevezési Díj: 25.000 Forint, amit a Polgár vse számlájára kérünk utalni közlemény 

rovatba: Polgár strandfoci kupa 

                        Számlaszám: OTP 11738156-23490251 

    A tornára 12 csapat nevezését fogadja el a Versenybizottság. A benevezett csapat 

10 +1 főre versenyzői belépőt kap a strand területére.  



                    

 

 

        

 

Sorsolás: 2015. július 23. (e-mailen eljuttatva a csapatvezetők részére) 

 

9. A Torna Szabályai 

 

Homokfoci játéktér:    

strandfoci pálya 26x36m  

kapu mérete: 5x2m 

csapatlétszám: 4+1 fő +  cserelehetőség 

 A PROFESSZIONÁLIS – NEMZETKÖZI STRANDFOCI JÁTÉKSZABÁLYAI szerint 

A teljes szabálykönyv letölthető a www.strandfoci.hu honlapon  

 

A véglegesen kiállított játékos a soron következő 1 mérkőzésen automatikusan nem szerepelhet. 

Amelyik csapat játékosa vagy játékosai tettleg bántalmaznak valakit (játékvezető, ellenfelet, 

szurkolót, versenybizottság stb.) a torna további küzdelmeiről automatikusan kizárásra kerülnek 

  
A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 

 Egységes mezről- számozott- minden csapat köteles gondoskodni 

 A homokban mezítláb   

 Értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.  

 A versenybizottság minden vitatott kérdésben dönthet, a versenykiírásban és 

versenyszabályzatban leírtakat minden csapat köteles magára nézve elfogadni.       

 A félidők között csak a játéktér cserére elegendő szünet van.  

 pályán csak a mérkőzésen résztvevő csapatok játékosai tartózkodhatnak  

A tornán meg nem jelent csapat a további küzdelemből törölve lesz, s minden mérkőzése 3:0 

gólkülönbséggel lesz jóváírva, a vétlen csapat javára. A torna mérkőzéseinek kezdési időpontjai 

meghatározottak, várokozási idő nincs. A mérkőzések időpontjának utólagos megváltoztatására 

nincs lehetőség.                                                                                                                                                                                                             

A versenyszabályzat mindennemű változásainak jogát fenntartjuk. 

A Polgári Strandfoci 2015 torna megrendezésével, (versenykiírással, szervezéssel, lebonyolítással)  kapcsolatos 

információkat www.polgar.hu honlapon vagy a szervezők részéről, Mészáros Lászlótól kaphat a 06/30-963-1987 

telefonszámon. 

 

http://www.polgar.hu/

