
Versenykiírás 
A 2022. évi Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó bajnokság területi selejtezőjére 

Északi csoport 
 

A sporttalálkozó célja: 
A villamosenergia-iparág munkavállalói körében a sportbaráti, emberi kapcsolatok ápolása, a 
sportág népszerűsítése, a villamosenergia-ipari hagyományok megőrzése, az amatőr 
labdarúgók részére további sportolási lehetőség biztosítása. 
 
A verseny rendezője: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. és 
 Győri Elektromos Vasas SK 
 
A verseny időpontja:  2022. május 21. (szombat) 
 
A verseny helyszíne:   Barátság park (9023 Győr, Ifjúság körút) 
 
A verseny szervezője:  Bányai Balázs (+36 30 4785624) 
 
A verseny fővédnöke:  Albert Zoltán (Győri Elektromos VSK elnöke) 
 
Versenybizottság:   Donka Sándor (Sportági Bizottság elnöke) 

     Bányai Balázs (Sportági Bizottság tagja) 
     Deme Roland (E.ON BP., csv.) 
 
A verseny résztvevői: 
 
 1. Bakonyi Erőmű Zrt. 
 2. E.ON Észak-Dunántúl 
 3. E.ON Budapest 
 4. MVM BALANCE 
 5. MVM Émász Áramhálózati Kft. 
 6. MVM MÁTRA ENERGIA ZRT. 
 7. OVIT SE 
 8. Paks II. Atomerőmű Zrt. 
 
Technikai kiemelt erőnyerő, 2021. évi bajnok: Paks II. Atomerőmű Zrt. 

 
A verseny lebonyolítási rendje: 

   08:15-től érkezés 
   09:00 Technikai értekezlet (sorsolás, lebonyolítás) 
   09:20 Megnyitó 
   09:30 Mérkőzések lebonyolítása  
                                ~ 13:00 Eredményhirdetés 
                                ~ 13:30 Ebéd (helyszínen, Barátság Park) 
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A verseny díjazása: 
   I. – III. helyezett: kupa, oklevél 
   IV. – VIII. helyezett: oklevél 
   A torna legjobb 4 csapata (csoportmérkőzés esetén a csoportok két-két 
legjobbja), ide nem értve a technikai kiemelt erőnyerőt (2021. évi bajnok: Paks II.) az 
országos döntőbe jut. 
 
Az országos döntőbe jutáshoz a helyezéseket a Paks II. eredményei nélkül kell 
megállapítani.   
 
Mérkőzésekkel kapcsolatos információk: 
A selejtezőbe két csoportban (A és B csoport) kezdődnek a küzdelmek. A csoportok 
kialakítása sorsolás útján, a technikai értekezleten történik, a csapatvezetők jelenlétében.  
6 csapatnál kevesebb induló esetén körmérkőzés formájában kerül lebonyolításra a 
selejtező, a Sportági Bizottság elnökének instrukciója alapján! 7 induló esetén a technikai 
erőnyerő a négyes csoportba kerül! 
 
Lebonyolítás:  
A verseny 3 db műfüves kispályán párhuzamosan zajlik. A tornát az Iparági Labdarúgó 
Versenyszabályzatnak megfelelően bonyolítjuk le! 
 
- a mérkőzések játékideje 2 x 15 perc, a félidők között 2 perc szünettel, 
- a mérkőzések között 3 perc szünet, 
 
 Kérjük a csapatokat, hogy jelzőmezt hozzanak magukkal! A rendező a tornához, a 
technikai költségek között elszámolt 4 db futball labdát biztosít. A folyamatos játék 
biztosításához kérjük a csapatokat, hogy labdát hozzanak magukkal! 
 
Az elfogadott nevezések ismeretében a lebonyolítás a következő: 

1. Körmérkőzés (6 csapatnál kevesebb nevezés esetén),  
2. Csoportmérkőzések (legalább 6 csapat nevezése esetén). 

 
1. Körmérkőzés esetén 
Mindenki játszik mindenkivel a sorsolás szerinti időben és sorrendben. A harmadik kör után 
nagyszünet (15 perc) következik! 
 
2. Csoportmérkőzés esetén 
A csoportokon belül körmérkőzés. A csoportmérkőzések után nagyszünet (15 perc) 
következik! Majd a csoportok győztesei az I. helyért, a csoportok II. helyezettjei a III. helyért 
játszanak. 
Helyosztók: Az egyes csoportok azonos helyezettjei játszanak egymás ellen. 
 az 5. helyért a csoportok 3. helyezettjei, 
 a 7. helyért a csoportok 4. helyezettjei, stb, stb. 
 
Az iparági döntőbe jutók sorrendjébe az erőnyerő (Paks II. Atomerőmű Zrt.) 
eredményei nem kerülnek beszámításra, a selejtező végső sorrendjébe viszont igen!  
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Pontozás, helyezések megállapítása 
Győzelemért 3 pont, a döntetlenért 1-1 pont jár. A csoportokon belüli sorrendet elsősorban a 
megszerzett pontok száma határozza meg. Pontegyenlőség esetén először az egymás ellen 
elért eredmény számít. 
 
Két vagy több csapat pontegyenlősége esetén sorrendben a következők döntenek a 
helyezésről: 
1. Több szerzett pont az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken. 
2. Jobb gólkülönbség az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken. 
3. Több lőtt gól az azonosan álló csapatok között lejátszott mérkőzéseken. 
Ha ez nem dönt, akkor a csoporton belül elért gólkülönbséget, majd a megszerzett gólok 
számát kell figyelembe venni. Ha mindez nem elegendő, akkor 3-3 büntető rúgás következik, 
és a több belőtt bűntető dönti el a sorrendet. Amennyiben a játékosok elfogynak, (beleértve a 
kapust is) akkor a már korábban hetest rugó játékos újra rúghat. 
Döntő és helyosztók döntetlen végeredménye esetén hetes rúgásokra kerül sor a fenti 
szabályok szerint. 
 
Fontosabb játékszabályok: 
A mérkőzéseken csak az ún. hernyótalpas (salakcipő) és simatalpú torna vagy kondi cipő 
használata engedélyezett. Előzőektől eltérő bárminemű sportcipő használata TILOS! 
Vitás esetekben a Sportági Bizottság jelenlévő független tagja(i) dönt(enek). A szabály 
megszegőit a Sportági Bizottság 1 mérkőzés eltiltásától a tornáról történő végleges 
kizárásig szankcionálhatja. 
 
Amennyiben valamely csapat nem áll ki egy mérkőzés során, akkor az addig elért 
eredményei megsemmisítésre kerülnek. A továbbiakban az ilyen csapat részvételének a 
kezelése, a versenyen kívüli indulás szerint történik. 
 
Alapvető szabályok: 
- A pályaméret: 40x20m, a kapu mérete azonos a kézilabda kapuéval. 
- Csapatlétszám: 1 kapus + 5 mezőnyjátékos. 
- A csapatok csak számozott mezben léphetnek pályára. 
- Játékost cserélni csak a felezővonaltól 2 méter távolságon belül, a saját térfélen lehet. A 
csereszabály megsértése esetén a beálló játékos büntetése sárgalap. Mezőnyjátékost 
folyamatosan, kapust azonban csak játékvezetői engedéllyel lehet cserélni. 
- A büntetőrúgást 7 méterről kell elvégezni. 
- Az oldalvonalon, játéktéren kívülre került labda játékba hozása csak kézzel engedélyezett. 
„Bedobásból” közvetlenül nem lehet gólt elérni. 
- Az alapvonalon túlra került labdát a kapus kidobással vagy kapukirúgással hozza újra 
játékba a büntető terület bármely részéről. A labda csak akkor kerül játékba, ha a 
büntetőterületet elhagyja. 
- Kapus kidobással vagy kirúgással közvetlen gólt nem lehet elérni (kivéve, ha játékban volt a 
labda). 
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- Amennyiben a kapusról az alapvonalon túlra kerül a labda, szögletet kell ítélni. Hazaadás a 
nagypályás szabályok szerint történik. A büntetőterületen kívül a kapus mezőnyjátékosnak 
számít. 
- Becsúszás nem engedélyezett (sárga lapos figyelmeztetés). 
- Pontrúgásoknál (kezdéskor, szabadrúgásnál és szögletnél) a letett labdától min. 5 méterre; 
bedobásnál min. 3 méterre kell állnia az ellenfél játékosának. 
 
A játékvezető sárga és piros lapot alkalmaz, illetve figyelmeztet: 
- Sárga lap esetén a vétkes játékosnak 2 percre el kell hagynia a játékteret. 2 perc letelte 
után a játékos visszajöhet. 
- Piros lap, vagy második sárga lap esetén a kiállítás végleges. 5 perc letelte után másik 
játékos beállhat. (Piros lap adható kirívóan súlyos sportszerűtlenség esetén, vagy 
második sárgalap után.) A torna következő mérkőzésén a kiállított játékos nem 
szerepelhet!  
- A 2. piros lappal kiállított labdarúgó a torna további mérkőzésein nem szerepelhet. 
 
A játékvezető szidalmazása, sértegetése miatt kiállított játékos (végleges kiállítás), a 
torna további mérkőzésein már nem szerepelhet! A kiállított játékos a találkozó 
helyszínén a továbbiakban a csapatának szerelésében nem tartózkodhat. 
 
A tornát a villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó találkozók versenyszabályzatában 
foglaltaknak megfelelően bonyolítjuk le!  
 
A Versenybizottság feladatai és hatásköre: 
- A rendezők operatív sport előkészítő feladatainak a segítése, 
- A labdarúgó találkozó lebonyolításában történő közreműködés, 
- Technikai jellegű segítségnyújtás, 
- Szükség esetén játékvezetői feladatok ellátása, 
- A mérkőzések eredményeinek a begyűjtése és közzététele, 
- A csoport mérkőzések eredményeinek a kiértékelése, 
- Helyosztók kiírása, 
- A torna végeredményének a megállapítása, 
- Mérkőzések óvásainak elbírálása (a játékos ellenőrzés kivételével).  
 
Játékos ellenőrzés: 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a találkozón résztvevő csapatok minden tagjának játékos 
ellenőrzésen kell átesnie! A tornáról engedély nélkül, idő előtt eltávozó, illetve személyi 
azonosító igazolvány nélkül szereplő játékos esetén a csapat diszkvalifikálásra kerül! A 
játékos ellenőrzést a Sportági Bizottság elnöke vagy az általa megbízott Sportági 
Bizottság tagja végzi. Vitás esetben a Villamosenergia-ipari kispályás labdarúgó 
Sportági Bizottság jelen lévő tagja(i) dönt(enek)! 
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Nevezési határidő: 2022. május 11. (szerda) 
 
Nevezhető: 14 fő játékos. A kísérők létszáma nincs korlátozva. 
Nevezés a mellékelt nevezési lap kitöltésével, a megadott e-mail címre történő 
megküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével lehetséges. 
 
Nevezési cím: Győri Elektromos Vasas Sportkör, 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13. 
Név:   Bányai Balázs Mobil: +36 30 4785624 
E-mail:  balazs.banyai@eon-hungaria.com 

Részvételi díj: 
- Költségek (nevezési díj: 3.000,- Ft/fő, ellátási díj: 3.000,- Ft/fő ÁFÁ-val), amely 

magában foglalja a verseny lebonyolításának költségeit, a verseny díjazását, valamint 
személyenként egy ebédet és egy italt. A mérkőzések alatt a résztvevő csapatok 
számára szóda/ásványvizet biztosítunk. Kísérők részvételi díja (ellátási díj): 3.000,- 
Ft/fő ÁFÁ-val. 

- A kedvezményes nevezési díj kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben az 
érintett csapat/társaság a VITSPORT számára az adott évi normatív támogatást 
befizette. Amennyiben a támogatás befizetése nem történt meg, úgy a nevezési díj 
+3.500,- Ft/fő, azaz 6.500,- Ft/fő összeggel kerül kiszámlázásra! 

 
A nevezési lap beérkezését követően a verseny szervezője számlát állít ki, amely a 
rendezvény napján a csapatvezető számára átadásra kerül (külön kérésre és/vagy szükség 
esetén e-mail-ben is megküldésre kerülhet). 
A számla alapján a részvételi díjat a rendezvényt követően 10 napon belül, azaz legkésőbb 
2022. május 31-ig az alábbi bankszámlára kérjük átutalni: 11737007-22979553, OTP Bank 
 
 
Győr, 2022. május 3. 
 
 

 
  Bányai Balázs sk. 

rendezőbizottság vezetője  
 

mailto:balazs.banyai@eon-hungaria.com

