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„A sport a test útján nyitja meg a lelket.” 

Szent-Györgyi Albert 

 

A torna célja: Célunk a sport segítségével a premontrei rend által fenntartott iskolák és 

közösségeik közötti kapcsolatok erősítése, felkészülés a 900-as évfordulóra és annak méltó 

megünneplésére. Olyan közösségi esemény megteremtése, ahol a különféle oktatási 

intézmények diákjai, tanárai és szurkolói találkozhatnak egymással. 

 

Az esemény rendezője: A gödöllői Premontrei Iskolaközpont 

 

Időpont: 2018. szeptember 22. 10 óra 00 perc 

 

Helyszín: Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő Takács Menyhért út 2. 

 

Résztvevők: A premontrei rend által fenntartott középiskolák 9-12. évfolyamos fiú csapatai, 

valamint ezen intézmények tanárválogatottjai. Minden intézmény egy fiú és egy tanár csapatot 

indíthat.  

 

A torna lebonyolítása: A résztvevő csapatok létszámától függően, kupa rendszerű lebonyolítás. 

 

Fontosabb játékszabályok:  

A tornára csapatonként 10 játékos nevezhető. 

A mérkőzések játékideje 2×14 perc, 2 perc szünettel. 

A pályán lévő játékosok száma egy csapatban 4 fő mezőnyjátékos + 1 fő kapus. 

A kapuk mérete 3×2 méter. 

A mérkőzéseket futsal labdával kell játszani. 

A selejtezőktől a lebonyolítás rendje a jelentkező csapatok függvénye, így azt a jelentkezések 

lezárását követően véglegesítem. 

A győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, vereségért 0 pont jár. A helyezések sorrendjét a 

szerzett pontok száma határozza meg, a legtöbb pontot gyűjtő csapat végez az első helyen és 

így tovább. Pontegyenlőség esetén az előkelőbb helyezéseket az alábbi sorrend dönti el: egymás 

elleni eredmény, a csoportban elért több győzelem, gólkülönbség, több rúgott gól. 

Az egyenes kiesési rendszerben zajló küzdelmek: döntetlen állás esetén nincs hosszabbítás, 3-

3 büntetőrúgás jön (csak a lefújás pillanatában pályán lévő játékosok végezhetik el), ha ez sem 

hoz eredményt, az első hibáig tart a mérkőzés. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Szent-Gyorgyi_Albert


A labda játékon kívülre kerül, ha az oldal-, illetve az alapvonal vonalában elhagyja a játékteret. 

A partdobás elvégzése történhet lábbal, illetve kézzel. Lábbal történő megjátszás esetén a labda 

teljes terjedelmével a vonalon kívül helyezkedik el. 

A kapusról, védőjátékosról alapvonalon kívülre került labda esetén szögletrúgás következik. A 

támadó játékosról alapvonalon kívülre került labdát a kapus kézzel hozhatja játékba. 

A labda akkor kerül játékba, ha elhagyja a büntető területet, amit a kapus kézzel hozhat játékba. 

Amennyiben a labda játékban van, a kapus gólt érhet el. A kapus bármikor átdobhatja a 

félpályán a labdát. A szabadrúgásnál és szögletrúgásnál az ellenfél játékosai kötelesek 3 méterre 

eltávolodni a labdától. Ha plafont ér a labda a vétlen csapat következik oldalról bedobással vagy 

berúgással. 

A becsúszó szerelés szabálytalan! 

A szabálytalanságok sárga lapos figyelmeztetéssel, 2 perces kiállítással és végleges piros lapos 

kiállítással büntethetők. 

A verseny lebonyolításával kapcsolatos – a jelen versenykiírásban nem szereplő – kérdésekben 

a futsal szabályi érvényesek. 

A tornán minden játékos saját egészségi állapotának ismeretében a saját felelősségére vehet 

részt! 

 

Díjazás: A csapatokat éremmel és oklevéllel, a bajnokot ezen kívül serleggel is jutalmazzuk. 

Külön díjazzuk a torna legjobb játékosát, kapusát és gólkirályát.  

  

Szállás: Igény esetén az iskola kollégiumában szállást és étkezést tudunk biztosítani. 

 

A TORNÁRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2018. SZEPTEMBER 07. 

Jelentkezés:  http://se.premontrei.hu/12-oras-foci-vendeg-jelentkezes/ 

A torna lebonyolításában és szervezésében a csapatok jelentkezésétől függően a változtatási 

jogot a szervezők fenntartják. A torna lebonyolításával kapcsolatos további részletes 

információkat a jelentkezési határidő lejárta után küldeni fogom! 

 

Információ, kapcsolat: Mácsár Gyula: 06-30-7479531, macsargyula@gmail.com. 

 

Eredményes felkészülést kívánok, várunk Benneteket sok szeretettel! 

 

Mácsár Gyula (szervező) 

http://se.premontrei.hu/12-oras-foci-vendeg-jelentkezes/
mailto:macsargyula@gmail.com


Időrend 

9:50 Csaptok érkezése 

10:00 Megnyitó, ünnepélyes pályaátadó 

11:00 Iskolánk megtekintése 

Mérközések:   2*10 perc, 2 perc szünettel 

11:30 Premontrei Szent Norbert Gimnázium (Gödöllő) - Keszthelyi premósok (Keszthely) 

11:55 Premontrei Titánok (Zsámbék) - Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola (Zsámbék) 

12:20 Premontrei Szent Norbert Gimnázium (Gödöllő) - Premonthelyi (Szombathely) 

12:45 Keszthelyi premósok (Keszthely) - Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola (Zsámbék) 

13:10 Márton ászai (Szombathely) – Tanárok (Gödöllő) 

13:35 Ebéd 

14:20 Premonthelyi (Szombathely) - Keszthelyi premósok (Keszthely) 

14:45 Premontrei Titánok (Zsámbék) - Premontrei Szent Norbert Gimnázium (Gödöllő) 

15:10 Szülők (Gödöllő) – Márton ászai (Szombathely) 

15:35 Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Zsámbék) - Premontrei 

Szent Norbert Gimnázium (Gödöllő) 

16:00 Premonthelyi (Szombathely) - Premontrei Titánok (Zsámbék) 

16:25 Szülők (Gödöllő) – Tanárok (Gödöllő) 

16:50 Keszthelyi premósok (Keszthely) - Premontrei Titánok (Zsámbék) 

17:15 Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (Zsámbék) – 

Premonthelyi (Szombathely) 

18:00 Eredményhirdetés 


