
1. TÉLI ETO U7 - U8 TORNA

U8 VERSENYKIÍRÁS

Lebonyolítás: A tornára nevezett 8 csapat körmérkőzést játszik egymással a 2 kialakított 
pályán. A mérkőzéseket játékvezetők vezetik.

Egyéb tudnivalók: 
A létesítmény mellett 2 öltöző található, ezért arra kérünk minden csapatot, hogy az öltözőkben ne hagyjanak semmit!
A torna közben a két pálya közötti folyosón a versenyirodán kívül csak a részt vevő csapatok játékosai és az edzők 
tartózkodhatnak! Megkérjük a csapatvezetőket, hogy ezt tudatosítsák a csapattal érkező hozzátartozókkal.
A résztvevő játékosok csak saját felelősségére játszhatnak, értük az ETO FC Győr felelősséget nem vállal.
A létesítményben történő szándékos károkozásért a vétkes csapatot terheli a felelősség.
A rendezvény alatt büfé működni fog.

Pontozás: 
győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereség esetén 0 pont jár. A torna helyezési sorrendjét a mérkőzéseken megszerzett 
pontok összessége határozza meg. Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt:
 1. egymás elleni eredmény
 2. gólkülönbség
 3. a mérkőzéseken rúgott több gól
 4. 3-3 büntetőrúgás csapatonként

Szabályok: 
pályára lépő játékosok száma 4+1 fő. Cserelehetőség: folyamatos, a cserék az alapvonal mögött helyezkednek el az edzőjük-
kel. A játék oldalt palánkig tart. Amennyiben a labda oldalt a palánkot elhagyja, lapos passzal folytatható a játék, ebből 
közvetlenül gól nem érhető el. Az alapvonalat elhagyott labdát a kapus hozhatja játékba kirúgással vagy kidobással, melynek 
még a saját térfelén érintenie kell a játékteret. Amennyiben közvetlenül átkerül a labda az ellenfél térfelére, az ellenfél közvet-
ett szabadrúgással jön a felező vonalról.  A kapus abban az esetben rúghatja át a félpályát, ha játékban van a labda. A lábbal 
és a lapos passzból hazaadott labdát a kapus nem foghatja meg. Becsúszó szerelés engedélyezett. Szöglet a kapusról is van. 
Gól után középkezdés. Szabadrúgás esetén az ellenfélnek 3 m-re kell elhelyezkednie. Ha tetőt ér a labda az ellenfél oldalról 
lapos passzal hozhatja játékba a labdát. Durva szabálytalanság elkövetése 2 perces kiállítást von maga után. Büntetőterület-
en belüli szabálytalanság /6m/ büntetőrúgást von maga után /7m/.

Korosztály: 2012.01.01. után születettek

9024 Győr, Szauter Ferenc utca 4.

Rendező: 
ETO FC Győr

Helyszín: 
Győr Aréna 

(fedett sátras, aláöltözet javasolt)

Pálya: 
műfű borítás, stoplisban 

lehet játszani, sípcsontvédő 
használata kötelező

Pálya mérete: 
41x20 m, 3x2 m kapu, oldalt 

palánk, kapu előtt a
lapvonalig tart a játék

Nevezhető játékosok: 
10 fő, 

nevezési lap leadása 8.40-ig
Játékrendszer: 

4+1 fő
Játékidő: 
1 x 12 perc

Labdaméret: 
4-es

Nevezési díj: 
nincs

2020.02.15., 09.00 – 13.00, megnyitó: 08:45

Résztvevők: 

Díjazás: 
Minden csapat oklevél, 1-3. helyezett kupa, minden gyermek érmet és ajándékcsomagot kap. Különdíj: gólkirály, legjobb 
kapus. Minden csapat legjobb játékosa az edző döntése alapján bekerül a torna válogatottjába.
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