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Résztvevők
 A Posta által indított csapatok
Csapattagok: A kupában azok a munkatársak vehetnek részt, akik 2015. január 1. és
2016. április 15. közötti időszakban bármilyen biztosítás értékesítése vagy
címközvetítése után minimum 5 termékponttal rendelkeznek (ez a feltétel csak
azokra a munkatársakra vonatkozik, akik termékpont szerzésére jogosultak).
Szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy a kézbesítő munkatársak mellett más
postai dolgozók is részt vehessenek a versengésben. Ezért idén is lehetőség nyílik arra,
hogy a 12 fős csapatból 4 munkatárs ne kézbesítő legyen.
o

Csapatok: 12 fős csapatok, csapatonként 11 fő játékos + 1 fő hivatalos
csapatkísérő.

Csapatképzés
 Csapatot indíthat (önállóan):
o postai körzet
o körzeti posta
o körzetbe nem sorolt posta
o kézbesítő posta
o kézbesítő pont
 A, B, C és D postáról is jelentkezhetnek munkatársak.
 Ha nem tudnak önállóan csapatot indítani, az Igazgatósági koordinátor
segítségével más körzetből, postáról kiegészíthető a csapat – ha a játékos az
egyéb feltételeknek megfelel.
 Csapatnév választás:
A csapatok válasszanak csapatnevet maguknak, melyről előzetesen a nevezési
határidőig tájékoztassák az Igazgatósági koordinátorukat.
Igazgatósági koordinátor
Központilag (régiónként/igazgatóságonként) kijelölésre kerül egy összefogó munkatárs,
aki koordinálja a csapatok szerveződését. A mérkőzések technikai lebonyolítását a Posta
Biztosító végzi.
 Feladatok:
o A koordinátornál jelentkezzenek a csapatok a csapatnévvel és a csapatnévsorral.
A név mellett tüntessék fel az SAP kódjukat, személyi igazolványuk számát, a
postájuk nevét és SZEAZ kódját is.
o A jelentkező posták és munkatársak neveit a koordinátor átadja az MPB részére.
o Az MPB a nevek mellett jelzi, hogy a belépési feltételeknek megfeleltek-e vagy
sem.
o Az így módosított névsort az MPB visszaküldi a koordinátornak.
Kérjük az Igazgatósági koordinátorokat, hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy
csak olyan postás munkatársak játszanak a postás csapatokban, akik a
munkaköri és részvételi feltételeknek megfelelnek!
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Belépési / Részvételi limit
 A kupában azok a munkatársak vehetnek részt, akik 2015. január 1. és 2016. április
15. közötti időszakban bármilyen biztosítás értékesítése vagy címközvetítése után
kapott minimum 5 termékponttal rendelkeznek (ez a feltétel csak azokra a
munkatársakra vonatkozik, akik termékpont szerzésére jogosultak).
Torna lebonyolítása
 2016. április-májusában 3 területi selejtezőre kerül sor, 1-1 napos tornák keretében,
melynek továbbjutói adott év szeptemberében az 1 napos budapesti országos döntőn
vesznek részt
 A mérkőzések 2x12 percesek lesznek a torna során végig, szünet nincs, térfélcsere
után folytatják a mérkőzést.
 Az egyenes kieséses szakaszban a döntetlen meccs eldöntése hétméteresekkel
történik.
 A sorsolást 9:45-kor tartjuk, az első mérkőzésekre 10:00-kor kerül sor. (Amint
megvannak a csapatok, igyekszünk figyelni arra a sorsoláskor, hogy a távolabbról
érkezők meccsei később kezdődjenek.)
 Hivatásos bírók vezetik a meccseket.
 A mérkőzéseket az 5+1-es kispályás labdarúgás szabályai szerint rendezzük, a
részletes szabálykönyvet külön mellékeljük.
Ellátás
 Minden játékos, az 1 fő csapatkísérő és a jelen lévő Igazgatósági koordinátorok is italés ételjegyeket kapnak, amit beválthatnak a rendezvény helyszínén felállított
étkezősátorban. A jegyekért reggelit és ebédet kapnak.
 12:00-től lesz ebédszünet, de az ebédjegyeket a rendezvény végéig be lehet majd
váltani.
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Utazás
 A csapattagok utazási költségeit a biztosító vállalja számla ellenében.
 Az utazást az igazgatósági koordinátorok szervezik meg, akik a résztvevőket is
értesítik.
 Az utazás módját (kisbusz, autó, stb.) és a várható költségét kérjük előre jelezni az
Igazgatósági koordinátoroknak.
Szurkolók
 A szurkolók részére büfé lesz fenntartva, ahol ételt, italt vásárolhatnak kedvező áron.
 Az utazásról maguk gondoskodnak, ill. annak költségeit maguk fedezik.
 Számuk nem korlátozott.
Információk
 A csapat tagok nem kapnak mezt, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint egyforma vagy
hasonló pólóban jöjjenek. Viszont minden játékos kap a regisztrációkor egy
karszalagot, csak azok a játékosok léphetnek pályára, akiken van karszalag.
 A bemelegítéshez a csapatvezetők kapnak egy-egy bemelegítő labdát, amit a meccsek
kezdete előtt ők visszahozni szíveskedjenek (név szerint fogjuk vezetni, hogy ki kapott
labdát).
 Műfüves pályán rendezett mérkőzéseken a játékosok kizárólag gumis stoplis,
hernyótalpas vagy gumis talpú cipőt használhatnak, fém szegecses focicipőt nem.
 Minden játékostól a versenyhez méltó fair játékot várunk el, a sportszerűtlen
játékosokat nem csak a mostani elődöntőből zárjuk ki azonnal, hanem a döntőn sem
vehetnek részt.
 A női csapatokban csak nők, a férfi csapatokban pedig csak férfiak játszhatnak.
Döntő
o Régiónként az elődöntőből továbbjutó férfi csapatok száma:
- Központ: 5 csapat
- Kelet: 5 csapat
- Nyugat: 5 csapat
 A Posta Biztosító (MPB) is indít 1 csapatot.
 Összesen 16 csapat vesz részt a tornán.
Régiónként az elődöntőből továbbjutó női csapatok száma:
- Központ: 2 csapat
- Kelet: 2 csapat
- Nyugat: 2 csapat
 Összesen 6 csapat vesz részt a tornán.
o
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