V. Szabadics Kanizsa Kupa Teremlabdarúgó Torna

A verseny ideje:

2016. JANUÁR 15-17.

A verseny helye: Zsigmondy-Széchenyi SZKI tornaterme,
Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.
Vigasz kupa: Cserháti Sándor SZKI tornaterme
Nagykanizsa, Ady u. 74.

Nevezési díj: 15 000 Ft csapatonként
A verseny rendezője : Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Nevezés:
Gór Miklós

tel.: 30/3000-170

e-mail: gormiki@freemail.hu

Lánczos Attila

tel.: 30/2170-418

e-mail: lanczos.attila@chello.hu

Határidő: 2016. január 10.
(Az első 24 csapat nevezését tudjuk elfogadni)

Díjazás:
Kanizsa Kupa

I.

hely 100 000 Ft + kupa

II. hely

50 000 Ft + kupa

III. hely

30 000 FT + kupa

IV. hely

2 labda + kupa

Vigasz kupa

I.

hely 20 000 Ft + kupa

II.

hely 2 tálca sör + kupa

III. hely

1 tálca sör + kupa

Továbbá díjazásra kerül: a legjobb kapus, legjobb játékos, valamint a gólkirály.
Díj: kupa
Résztvevők:
azok a csapatok, akik a nevezési határidő lejártáig neveznek.
Sorsolás: 2016.01.13., 18 óra
Lebonyolítás
Csapatlétszám 1+5 fő. Csapatonként maximum 12 játékost lehet nevezni.
Játékidő 1x20 perc. Cserélni folyamatosan lehet.
Az esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a versenybizottság dönt.
Az öltözőben hagyott értékekért, játék közbeni sérülésekért a rendezőséget
felelősség nem terheli.
Helyezések eldöntése:
a győzelemért 3, döntetlenért 1, vereségért 0 pont jár. Azonos pontszám
esetén csak az egymás elleni eredmények számítanak és az alábbi sorrend dönt:
- egymás elleni eredmény,
- gólkülönbség,
- több rúgott gól,
ha azonosak, pénzfeldobás dönt a végső sorrendről.
A helyosztó mérkőzéseken döntetlen esetén 3-3 büntető dönt a továbbjutásról.

Ha 3 rúgás után még mindig eldöntetlen, akkor az első elhibázott büntetőig kell
folytatni.
Versenyszabályok:
- a kispályás labdarúgás szabályai szerint, eltéréseket a megnyitó után
közöljük,
- a mérkőzésre nevezett 12 játékos közül mindenki pályára léphet,
- 1 játékos csak 1 csapatba nevezhető.
Általános információk:
Versenybizottság:
Gór Miklós
Lánczos Attila
- a tornán sima talpas teremcipőben lehet játszani,
- a csapatok pontosan jelenjenek meg a pályán, várakozási idő: 2 perc, ha
valamelyik csapat nem érkezik meg, 3:0 az ellenfél javára,
- a mérkőzésen 2 perces, ill. végleges kiállítás van. A végleges kiállítás
automatikusan egy mérkőzéstől szóló eltiltást jelent. Súlyosabb vétség
esetén a versenybizottság dönt,
- az öltözőben hagyott értéktárgyakért a versenybizottság felelősséget nem
vállal,
- a csapatok által benevezett játékosok saját felelősségükre vesznek részt a
kupán,
- a versenykiírásban nem rögzített vitás kérdésekben a versenybizottság dönt.

A tornán jó versenyzést és eredményes szereplést kívánunk!
Üdvözlettel:
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
Gór Miklós és Lánczos Attila

