X. CSARNOK KUPA - NŐI TEREMLABDARÚGÓ TORNA
Versenykiírás
TAPOLCA
CSERMÁK JÓZSEF RENDEZVÉNYCSARNOK
A torna rendezője: Tapolca Kft.
A torna célja:

Versenyzési lehetőség biztosítása a téli időszakban az aktívan működő
női labdarúgó csapatoknak, illetve játéklehetőség biztosítása az amatőr
kispályás csapatok részére

A torna helye:

Csermák József Rendezvénycsarnok
(8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.)

A torna ideje:

2019. január 5. szombat 08.00

A torna résztvevői: A tornán részt vesznek mindazon csapatok, amelyek a nevezési
határidőig írásban leadják a nevezésüket és a nevezési határidőig a torna helyszínén befizetik a nevezési díját, valamint elfogadják a versenykiírásban foglaltakat.
Nevezés:

A nevezést (írásban) el kell juttatni az alábbi címre:
Csermák József Rendezvénycsarnok
8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
E-mail: tapolcacsarnok@tapolcakft.hu

Nevezési határidő: 2019. január 2. szerda 16.00
Nevezési díj:

15.000 Ft/csapat

Lebonyolítás:

A résztvevő csapatokat csoportokba soroljuk, ahol a csapatok körmérkőzést
játszanak egymással (selejtezők). A selejtezőn 1-2. helyen végzett csapatok
tovább folytatják a tornát, egészen a döntőig.
A végső lebonyolítást a nevezett csapatok száma módosíthatja.

Csapatlétszám: 5+1 fő
Kapuméret:

3m x 2m

Játékidő:

1 x 20 perc (játékidő a jelentkezett csapatok számától függően változhat)

Díjazás:

I-III. helyezett csapatok serleg, további csapatok oklevél díjazásban
részesülnek.
Különdíjak: legjobb mezőnyjátékos, gólkirály, legjobb kapus

Egyéb:

- A labdarúgótornát speciális teremlabdával rendezzük.

- Egy játékos csak egy csapatban szerepelhet.
- Egységes felszerelés (mez, nadrág) és a játékosoknak nyesgumi talpú teremcipő
viselése kötelező.
- A tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. Az öltözőkben hagyott értékekre és sérülésekre, balesetekre fel lősséget a rendezőség nem vállal.
- Az érvényes kispályás szabályok a mérvadók.
- Labdás bemelegítés kizárólag a küzdőtéren, a folyosón
szigorúan tilos!
- A csoportbeosztás 2018. január 3-tól megtalálható a
Csermák József Rendezvénycsarnokban és interneten: www.tapolcacsarnok.hu
- A csapatok kötelesek a mérkőzésük előtt 15 perccel a helyszínen megjelenni
Kérjük megérkezésüket jelezzék. A nevezési díjat és a játékoslistát a mérkőzés
megkezdése előtt legyenek szívesek befizetni, leadni.

Információ: Csermák József Rendezvénycsarnok
8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
Tel.: +36 30/565-1130
Tapolca, 2018. november 30.

Rendezőség

