
VOLÁN NOSZTALGIA KUPA 
 

A torna helye és ideje: Eszterházy Károly Egyetem Sportcsarnok Eger, Leányka út 6.  

  2018. január 13. 800 – 2000 óráig, január 14. 730 – 1830 óráig  

 

Résztvevő csapatok csoport és idő beosztása: 

2018. január. 13. (szombat) 

 800 – 1100 A csoport  1100 – 1400 B csoport  1400 – 1700 C csoport 1700 – 2000 D csoport   
 1. Volán Eger 5. Love-Hunter Mezőkövesd 9.  Andornaktálya I. 13. Erőss Út Kft. 

 2.  Sose Halunk Meg 6. Demjén SC 10. KMKK Zrt. 14. Andornaktálya II. 

 3. Ex Egri FC U19 7. Egerbakta 11. Metexcom Kft. 15. Findzsa FC 

 4. Recsk SE 8. Maklártálya FC 12. Vécs 16. Harmadik Műszak 

   

2018. január. 14. (vasárnap) 

 730 -1230 E csoport 
 17. Euro Trans 

 18. Pétervására SE 

 19. Dupla Ász 

 20. Hunita 

 21. Kóborlók 

 1230 – 1530 Középdöntő  1530 – 17 00  Elődöntő  1700 – 1830  Döntő 

 

A torna lebonyolítási rendje: 

  Négycsapatos csoportokból (A-B-C-D) az első két helyezett jut tovább, illetve a legjobb harmadik 

  Ötcsapatos csoportból (E) az első három helyezett  

 középdöntőben és az elődöntőben sorsolásnak megfelelően kieséses rendszerben 

 döntőben az állva maradt három csapat, körmérkőzésével. 

Játékszabályok: 

Az érvényben levő helyi kispályás szabályok szerint (normál kapura és vonalra,(oldalvonalról csak bedobás van, 

kapusról is van sarokrúgás, bedobást megfoghatja a kapus, sorfal öt méterre, mennyezetet ért labda esetén az ellenfél jön 

bedobással, 5+1) 

 Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet. (indokolt esetben a kapusra nem vonatkozik) 

Mindenki saját felelősségére játszik! 

A játékidő: 2 X 12 perc 

A helyezések megállapítása: 

pont, gólkülönbség, több lőtt gól, egymáselleni eredmény, hetes rúgás alapján. 

a győzelem három pontot ér. Döntetlen esetén mindkét csapat egy, egy pontot kap (csoportkör) Kieséses 

szakaszban és a hármas döntőben döntetlen esetén 3 db hetesrugás, azonos eredmény esetén felváltva rúgnak 

a csapatok. A hármas döntőben döntetlen esetén a győztes kettő vesztes egy pontot kap. Amennyiben van 

olyan csoport, ahol nincs meg a négy csapat (létszámhiány kizárás) úgy a csoport végeredménye minden 

csoportban az első három helyezett csapat egymás elleni eredményei alapján. Verekedés botrány esetén a 

vétkes csapat kizárásra kerül, nevezési díj visszafizetése nélkül. Óvás a mérkőzés lejátszása után öt percen 

belül melynek díja öt ezer forint mely jogos óvás esetén visszafizetésre kerül. Vitás kérdésekben a 

versenybizottság dönt a játékvezető bevonásával. 

Csoportbeosztás: a nevezések beérkezése, valamint a csapat kérések (lehetőségek) szerint. 

 

Díjazás: I-III. helyezett serleg, oklevél. 

 

Különdíjak: Legjobb kapus, legjobb mezőnyjátékos, gólkirály 

 

A torna ideje alatt Büfé üzemel 

 

Eger, 2017. január 05. 

Bartus József 06-30/261-7430, bartus.jozsef9@upcmail.hu  Mindenkinek sok sikert, jó szórakozást! 
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