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1. A verseny célja:  Az egyetemi hallgatók játéklehetőségeinek bővítése. Az elért 

eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek 

megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált szórakoztatása, az amatőr 

sport és a labdarúgó sportág népszerűsítése. 

 

2. A verseny rendezői:   Károli Gáspár Református Egyetem 

  

3. A verseny szervezője:   KRE Sportiroda 

     

4.  A verseny helye, ideje: 2022. október 25., 8:00 – 16:00.  
FTC Utánpótlás Centrum (1101 Budapest, Vajda Péter utca 6.) 

 

5.  Résztvevők: A Károli Gáspár Református Egyetem vegyes hallgatói csapatai, 

maximum 8 csapat. 

 

6.  Lebonyolítás: A nevezések számától függően. 

 

7.  Mérkőzések: 2x10 perc. A mérkőzéseken csak a nevezési lapon szereplő játékosok 

vehetnek részt. Egy csapatban mérkőzésenként maximum 10 fő 

szerepelhet, de egyszerre csak 4+1 játékos tartózkodhatnak a pályán. 

Cserére korlátlan számban van lehetőség. 

 

8.  Díjazás: A győztes csapat elnyeri a 2022/2023. évi KRE Labdarugó Házi 

Bajnoka címet. A győztes csapat és a helyezettek érem és oklevél 

díjazásban részesülnek. A kupa győztese továbbá elnyeri a Károli 

vándor kupát. A címet háromszor sorozatban elnyerő csapat 

megtarthatja a kupát és felkerül a „Károli Bajnokai” listára. 

 

9.  Nevezés: Nevezni 2022. október 23., vasárnap 24:00-ig lehet a 

sportiroda@kre.hu címen. Nevezhet bármely kari, szakos, egyéb 

hallgatói, illetve öregdiák csapat. A csapat tagjai a KRE hallgatói 

lehetnek, akik rendelkeznek aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal, 

illetve a KRE-n korábban végzett hallgatók számára van visszajátszási 

lehetőség. A csapatban legfeljebb 1 ”idegenlégiós” játszhat, aki nem áll 

és/vagy korábban sem állt hallgatói jogviszonyban az Egyetemmel. 

Nevezni a mellékletben szereplő, nevezési lapon elektronikus levél 

formájában lehet. A nevezés feltétele a nyilatkozat kitöltése, mellyel a 

bajnokság résztvevői nyilatkoznak arról, hogy saját felelősségükre 

lépnek pályára, a rendezők nem felelősek az esetleges sérülésekért, 

okozott károkért, illetve hogy a versenykiírást elolvasták, elfogadták. A 

nevezés feltétele még, hogy a csapat tagjai regisztrálnak a sportpont 

oldalán. Csapatok közötti átjátszásra nincs lehetőség a bajnokságban. 

  

10.  Kizárás: A tornából kizárásra kerülnek,  

 

mailto:sportiroda@kre.hu


 azok a játékosok, akik: 

 

- neve nem szerepel a leadott nevezési lapon 

- nem írták alá a felelősségvállalási nyilatkozatot 

- nem felelnek meg az általános versenykiírásban foglaltaknak 

- ellen panasz érkezik durva, szándékos, többszöri szabálytalanság miatt 

- nagy mennyiségű alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt állnak 

 

azok a csapatok, amelyek:  

 

- neve obszcén, vallási, vagy faji felekezetet sértő 

- mérkőzésén nem nevezett játékos lép pályára 

 

9.  Helyezések:  A győzelemért a győztes csapatnak 3 pont jár. Döntetlen eredmény 

esetén mindkét csapat 1 pontot kap. A vesztes csapat 0 pontot visz 

tovább. Kizárt vagy visszalépett csapatok esetében a „Labdarúgás 

Szabályzata” az irányadó. 
 

- első a több szerzett pont 

- pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény 

- gólkülönbség 

- több rúgott gól 

- sorsolás alapján 

 

10.  Jegyzőkönyv: A mérkőzéseken jegyzőkönyv vezetése kötelező. A jegyzőkönyvet 

mindkét csapat képviselője ellen jegyzi, a jegyzőkönyv leadása után 

reklamációra, óvásra csak súlyos szabálysértés esetén van lehetőség. 

 

11.  Óvás: Kizárólag írásban, a mérkőzés végétől számított 1 órán belül lehet. 

 

12.  Létszámok: Csapatlétszám 10 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022/2023 KRE ŐSZI TRÉNINGHÉT 

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ HALLGATÓI KUPA 

 

2022. október 25. 
 

NEVEZÉSI LAP 

 
 
Csapat neve: ………………………….…………..….................................................................................  

 

A csapatvezető neve: ............................................................................................................................... 

Levelezési címe:........................................................................................................................................ 

telefon:........................................................................ fax:……................................................................ 

e mail:....................................................................................................................................................... 

 

 Név Születési idő Diákigazolványszám Aláírás 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 
 
Kelt.................................................. 
 
 
 
                                                                  .................................................................................... 
  a csapat vezetőjének aláírása 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat: Aláírásommal elfogadom, hogy teljes felelősséget vállalok minden egészségügyi és 

baleseti problémámért, amely a bajnokságban való részvételből ered, mivel ismerem a velejáró 

veszélyeket, valamint elfogadom és egyetértek a 2022/2023 KRE ŐSZI TRÉNINGHÉT KISPÁLYÁS 

LABDARÚGÓ HALLGATÓI KUPA versenykiírásában foglaltakkal. 


