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 VI. Felvidéki Labdarúgó Bajnokság kiírása és versenyszabályzata 

Kiírás  

1. Meghirdetés: 2018. április 30. 

2. Megnevezés: Felvidéki Labdarúgó Bajnokság - (FLB) 

3. Jelentkezési határideje: 2018. május 15., kedd 23:59 

4. Jelentkezés módja: Írásban a felvidekifoci@gmail.com vagy szóban a Via Nova ICS 

régiós elnököknél. A szóbeli jelentkezést később a nevezési lappal írásban is megerősíteni 

szükségeltetik. 

5. Jelentkezési feltételek: 

a) Legkevesebb 8, legfeljebb 15 fős nevezési listát kérünk, melyből legalább 3 fő Via 

Nova tag kell, hogy legyen. Amennyiben az adott városban, településen nincs Via 

Nova, úgy ettől eltekintünk. 

b) A csapatoknak az adott város, település magyar nevét kell viselniük. 

c) Lehetséges egy településről kettő vagy több csapatot is regisztrálni, azonban 

mindegyikben benne kell lenni a helységnévnek, és az alnév valamely városrész 

megnevezése kell legyen. (pl. Dunaszerdahely, Dunaszerdahely - Nemesszeg) 

d) A nevezés 25+25 euró csapatonként, melyből 25 euró kaucióként szolgál és 

visszakapják a csapatok az alapszakasz végeztével, a fennmaradó 25 euró a megfelelő 

körülmények biztosítására és szervezési költségekre fordítódik.  

6. Lebonyolítási időszak:   

Régiós bajnokságok (alapszakasz): 2018. május 16. - július 1. 

Országos Döntő: A Martosi Szabadegyetem alatt, július 6-7-én 

 

 

 



Sportszabályzat 

0. Adminisztratív változások az előző évek versenykiírásához képest 

a) Az FLB szervezősége a szakszerűbb sportolás és versenyzés céljából módosításokat 

eszközöl az alapszakasz lebonyolításával kapcsolatban, mely kiterjed a nevezésre, a 

mérkőzések jegyzőkönyvelésére és az eredmények szolgáltatására. 

b) A nevezést egy – a mellékletben csatolt FLB_2018_nevezesi_lap.docx – 

formanyomtatvány kitöltésével lehet véglegesíteni. Ebben a nevezett csapat vezetője 

nyilatkozik arról, hogy kizárólag a névsoron szereplő játékosok lépnek pályára az FLB 

2018-as versenykiírásában – ez vonatkozik az alapszakaszra és a döntőre egyaránt - a 

nevezés további részletei a 1. § Nevezés alatt olvasható. 

c) A nevezések beérkeztével és feldolgozásával az FLB szervezősége felállítja a régiós 

csoportokat. A régiós szervező az adott régió csapataival közösen kitűzi az 

alapszakaszban megrendezésre kerülő két forduló időpontjait.  

d) Az időpontok véglegesítése után a régió felelős vezetője előállítja mindkét játéknapra az 

egyes mérkőzések jegyzőkönyvét – a mellékletben csatolt FLB_2018_jegyzokonyv.docx 

minta szerint. 

e) A jegyzőkönyveket mindkét csapat által aláírva, scannelt formában kell elküldeni a 

főszervezőknek az aktuális forduló befejezte utáni első munkanapon. 

f) Ennek a folyamatnak az a célja, hogy a megmérkőző csapatok és a szervezők is 

megbizonyosodjanak arról, hogy csakis kizárólag az arra jogosult játékosok léptek 

pályára, továbbá részletes és színvonalas dokumentációja legyen már az alapszakasz 

mérkőzéseinek. 

 

 

 

 

 



e. Nógrád FLB régió 

f. Ipoly-mente FLB régió 

g. Garam-völgye FLB régió 

h. Zoboralja FLB régió 

i. Nyitra-és Zsitva-mente FLB régió 

j. Vág-völgye FLB régió 

k. Duna-mente FLB régió 

l. Csallóköz és Mátyusföld FLB régió 

d) Az FLB szervezőség fenntartja a jogot a beérkezett nevezések alapján a régiók neveinek 

és kialakításának módosítására. 

3.§ Alapszakasz 

a. Az alapszakasz az adott FLB régión belül zajlik.  

b. Az alapszakaszt az FLB régiós szervezőcsapata irányítja, mely a helyi szervezőkből áll, 

élükön a régiós főszervezővel. Az adott régió szervezőségében minden induló csapatot 1 

ember képvisel.  Ők felelnek az adott régiós alapszakasz lebonyolításáért (helyszínek, 

időpontok, mérkőzésbeosztás… stb.) és az esetleges felmerülő problémák orvoslásáért. Az 

eredményeket a gólszerzőkkel, tudósításokkal és fényképekkel minden torna után 

továbbítják az FLB országos szervezőcsapata felé.  

c. Az alapszakaszt FLB fordulók alkotják. Idén minden régión belül kötelezően 2 fordulót 

kell rendezni. E két forduló helyszínét a régiós szervezőség közmegegyezés alapján dönti 

el. Vita esetén a régiós főszervező dönt a helyszínekről.   

Az FLB szervezősége nem zárja ki több forduló megtartását, ám az országos lebonyolítás 

eredményeibe csak az első két torna végeredménye számít. Ez egyben azt jelenti, hogy 

amely régiónak nem sikerül két tornát lebonyolítania, azt egyetlen csapat sem képviselheti 

majd az országos döntőben. 

 



d. Egy adott fordulón belül minden csapat játszik mindenkivel. A győzelemért 3 pont, a 

döntetlenért 1 pont, a vereségért 0 pont jár. 3 csapatos régiós bajnokság esetén két 

körmérkőzést játszanak a csapatok egy fordulóban. Minden fordulót azonos lebonyolítási 

rend szerint kell lejátszani. A nap végén felállítódik a napi táblázat, amelyen a csapatok a 

nap folyamán megszerzett pontjaik alapján rangsorolódnak. Pontegyelőség esetén az 

egymás elleni mérkőzések, jobb gólarány, több rúgott gól, végső esetben büntetőpárbaj 

dönt.  

e. Az alapszakasz összesített ponttáblázata idén a 2 torna d) pont alapján összeadott 

pontjaiból tevődik össze. A tornákon elért helyezésekért tehát idén nem járnak pontok, az 

azokon megszerzett pontok összege számít (pl. Dunamocs az első tornán 9 ponttal a 

második helyen végzett, a másodikon 7 ponttal a harmadikon, akkor végeredményben 

9+7, vagyis 16 ponttal zárja az alapszakaszt) 

f. Az alapszakasz minden fordulójának megkezdése előtt az FLB régiós szervezősége 

ellenőrzi a csapatokat, hogy azokat a nevezési listán szereplő játékosok képviselik-e. 

g. Az alapszakasz régiós győztesei képviselik régiójukat az Országos Döntőben. A második, 

ill. további helyezettek döntőbe jutási lehetősége a torna lebonyolítási rendjének 

függvénye, melyről az FLB országos szervezősége dönt legkésőbb az alapszakasz 

lezárását követő egy héten belül. A címvédő csapat alanyi jogon résztvevője az országos 

döntőnek. 

h. Amennyiben valamely csapat színeiben olyan játékos lép pályára, aki nem szerepel az 

előre kinyomtatott jegyzőkönyvben, akkor az aktuális mérkőzést 0:3 arányban veszíti el a 

szabályt megszegő csapat. Erről a mérkőzés kezdősípszója előtt kell meggyőződnie a két 

csapat vezetőjének és a régió felelős vezetőjének egyaránt. Utólagos jogorvoslatra nincs 

lehetőség. 

 

 

 

 

 



4.§ Mérkőzés 

a) A mérkőzések a kispályás futball szabályai alapján kerülnek lebonyolításra.  

b) A pályán egyszerre a pálya mérete és közmegegyezés tárgya szerint 4+1 vagy 5+1 játékos 

tartózkodik. Erről a régiós szervezőség dönt minden forduló előtt.  

c) A mérkőzések hossza 2x10 perc, 2x12 perc vagy 2x15 perc, amit szintén a helyi 

szervezőség határoz meg minden forduló megkezdése előtt. 

d) A mérkőzést lehetőleg hivatásos bíró vezeti le. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor az 

FLB régiós szervezősége jelöli ki azon személyeket, akik levezetik az adott mérkőzést.  

e) A pályán lévő csapat tagja vagy játékos hozzátartozója csak közmegegyezéssel, minden 

csapat jóváhagyásával vezetheti a mérkőzést. 

 

5.§ Szankciók és fellebbezések 

a) Az alapszakasz folyamán esetleges felmerülő problémák orvoslásáért minden csapat óvást 

nyújthat be az FLB régiós szervezőségéhez, ahonnan további jogorvoslattal az FLB országos 

szervezőcsapatához lehet csak fordulni. 

c) További szankciók alkalmazására az alapszakaszban a régiós, valamint a teljes idényben az 

országos FLB szervezőségnek van csak joga. 

     




