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1.

A torna célja
Az NB III-as amatőr válogatottak tornája (továbbiakban: torna) a Magyar Labdarúgó Szövetség
(továbbiakban: MLSZ) önálló versenye, amelynek célja:







2.

Az NB III-as amatőr válogatott csapatok létrehozásához kiválasztási lehetőség
megteremtése, ehhez megfelelő versenyrendszer kialakítása és működtetése.
A versenyrendszeren keresztül olyan szintű Régió válogatott csapat kialakítása, amely
nemzetközi mérkőzéseken is méltán képviselheti hazánk amatőr labdarúgását.
Az NB III-as bajnokságban résztvevő csapatokban szereplő labdarúgók képességeinek
felmérése, részükre további játéklehetőség biztosítása.
Az amatőr labdarúgás népszerűsítése.
A 2012-2013. évi 8. UEFA Régió Kupa küzdelmeiben való indulási jog eldöntése.
A Fair Play magatartás érvényre juttatása.

A torna rendezője
A tornát az MLSZ írja ki.
A Régiókhoz tartozó válogatottak mérkőzéseinek szervezését és torna rendszerben történő
lebonyolítását az MLSZ részéről megbízott Amatőr Bizottság (továbbiakban: AB)
koordinálásával az NB III-as Versenybizottságok (továbbiakban: VB) végzik
A Keleti és Nyugati Régióhoz tartozó válogatott csapatokból kialakított két válogatott részére az
AB külön döntőt rendez.

3.

A torna helye és ideje
A Régiókhoz tartozó válogatottak ősszel is egy-egy és tavasszal is egy-egy, összesen két-két
torna keretében, megmérkőznek egymással. A torna rendezőjét és helyét előzetes egyeztetés
alapján az AB jelöli ki. Az őszi tornát 2011. december 3-án, a tavaszi tornát 2012. március 15én kell lejátszani.
A Nyugati és a Keleti Régióhoz tartozó válogatott csapatokból kialakított egy-egy válogatott a
külön döntőben 2012. május 1-én egy mérkőzést játszik egymással, később kijelölendő
helyszínen.

4.

A torna résztvevői, részvételi jog
A tornán kötelezően vesznek részt a 2011-2012. évi NB III-as bajnokság hat csoportjához
tartozó csapatok játékosaiból csoportonként kialakított válogatott csapatok.
A válogatott csapatokban kizárólag a bajnokságban résztvevő sportszervezetek igazolt amatőr
(tagsági viszony keretében sportoló, vagy sportszerződéssel rendelkező) labdarúgói
szerepeltethetők, amennyiben rendelkeznek és megfelelnek a bajnokságra előírt, az MLSZ
szabályzataiban és a jelen Versenykiírásban meghatározott követelményeknek.
A válogatott csapatokban csak azok a labdarúgók szerepeltethetők, akik megfelelnek továbbá
az alábbi kritériumoknak is:
- Amatőr státuszra vonatkozó kritériumok:
 A játékosokat csak az adott NB III-as VB-hez tartozó sportszervezetek csapataiból
lehet kiválasztani.
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 Akik soha nem írtak alá még nem-amatőr (profi) szerződést.
 Akik még soha nem játszottak nem-amatőr (profi) bajnokságban.
 Akik még soha nem játszottak a magyar bajnokság legfelső osztályában.
- Életkorra vonatkozó kritériumok:
 Akik már betöltötték 19. életévüket 2012. augusztus 1-én, vagyis 1993. augusztus 1-én,
vagy előtte születtek.
 Akik még nem érték el a 40. születésnapjukat 2012. augusztus 1-én, vagyis 1972.
augusztus 1-én, vagy utána születtek.
- Regisztrációra vonatkozó kritériumok:
 Akik 2012. augusztus 1-én már legalább két éve a nemzeti szövetség regisztrált (igazolt)
labdarúgói, vagyis 2010. augusztus 1-én, vagy előtte lettek leigazolva.
- UEFA versenyeken való szereplésre vonatkozó kritériumok:
 Akik még soha nem vettek részt az UEFA által rendezett versenyeken (kivéve az
utánpótlás versenyeken, az U-17, U-19 és U-21 tornákon, valamint a korábbi Régiók
Kupán való részvétel.)
5.

A torna lebonyolításának rendszere, helyezések eldöntése
Az AB a hat NB III-as VB-hez tartozó csapatokból kialakított válogatottakat 2 x 3-as csoportba
osztja, a következők szerint:
Nyugati Régió: Bakony csoport amatőr válogatott
Dráva csoport amatőr válogatott
Duna csoport amatőr válogatott
Keleti Régió:

Alföld csoport amatőr válogatott
Mátra csoport amatőr válogatott
Tisza csoport amatőr álogatott

A Régióhoz tartozó válogatottak ősszel is egy-egy és tavasszal is egy-egy, összesen két-két
helyszínen (2-2 fordulóban), egy nap alatt, körmérkőzéses rendszerben, rövidített játékidővel
lebonyolított torna keretében megmérkőznek egymással. A tornákon a mérkőzések sorrendje a
következő:
1 - 2, 2 – 3, 3 – 1.
A fordulónkénti sorsolási számok a torna kezdete előtt a csapatok jelenlétében, sorsolással
kerülnek meghatározásra.
A tornákon a játékidő 2 x 30 perc. Félidőben: 5, a két mérkőzés között 20 perc szünetet kell tartani.
A Régióhoz tartozó válogatottak csoport mérkőzéseinek befejezése után azonos pontszám esetén
az alábbi sorrend dönt:
1. több győzelem
2. gólkülönbség
3. több rúgott gól
4. egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége
5. egymás ellen játszott mérkőzések gólkülönbsége
6. egymás ellen játszott mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól
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7. sorsolás
A Régióhoz tartozó válogatottak csoport mérkőzéseinek befejezése után a Keleti és a Nyugati
Régióhoz tartozó válogatottakból is egy-egy válogatott kerül kialakításra, amely két válogatott a
külön döntőben egy mérkőzést játszik egymással.
A külön döntőben a játékidő 2 x 45 perc, a félidőben 15 perc szünetet kell tartani.
Ha a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2x15 perces hosszabbítás következik.
Amennyiben a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény akkor a végeredmény a
büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el a Labdarúgás Játékszabályainak rendelkezései szerint.
6.

Költségek, díjazás
A VB-ket terhelik a Régióhoz tartozó válogatottak csoport mérkőzéseivel kapcsolatos részvételi
költségek, így a csoporthoz tartozó válogatott játékos-keretének kialakításával (kiválasztó,
felkészülési mérkőzések, stb.), a válogatott tornákon való részvételével (labdarúgók utazási,
étkezési stb. költsége) kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás . A tornák megrendezésével
kapcsolatban felmerűlő valamennyi költség az AB által kijelölt VB-ket terheli.
A Régióhoz tartozó válogatottak csoport mérkőzéseinek befejezése után a Régiónként 1-3.
helyezést elért válogatottakat (játékosok, edzők, vezetők) az MLSZ éremdíjazásban részesíti,
az
1. helyezett válogatott 30 db aranyozott színű érem,
2. helyezett válogatott 30 db ezüstözött színű érem,
3. helyezett válogatott 30 db bronz színű érem díjazásban részesül.
A csoportok 1. helyezett válogatottjai serleg díjazásban is részesülnek.
A külön dötő győztes és vesztes válogatottját az MLSZ éremdíjazásban részesíti, az
1. helyezett válogatott 30 db aranyozott színű érem,
2. helyezett válogatott 30 db ezüstözött színű érem díjazásban részesül.
A külön döntő győztes és vesztes válogatottja serleg díjazásban is részesül.
A külön döntő mérkőzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás az MLSZ-t terheli.
A külön döntő győztes Régió válogatottja képviselheti hazánkat a 2012-2013. évi 8. UEFA
Régió Kupa küzdelmeiben.

7.

A torna Fair Play versenye
Az MLSZ AB értékelése alapján a két Régióhoz tartozó válogatottak mérkőzéseinek
legsportszerűbben játszó csapatai Fair Play díjat kapnak. (serleg)

8.

Egyéb rendelkezések
Az NB III-as VB-k a válogatott működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására szakmai stábot
(csapatvezető, edző, gyúró stb.) jelölnek ki.
A Keleti és a Nyugati Régió válogatott kialakítására és a külön döntőben történő
szerepeltetésére az alábbi szakmai stáb kap megbízást:
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Vezetőedzői teendőket a csoport 1. helyezett válogatott vezetőedzője látja el, segítője
a csoport 2. helyezett válogatottjának vezetőedzője.
Mérkőzésenként a jegyzőkönyvbe beírt 7 fő cserejátékos közül 5 fő léphet pályára.
A válogatott csapatokban csak magyar állampolgárságú labdarúgó szerepeltethető.
A mérkőzésekkel kapcsolatos Versenyügyekben az MLSZ Verseenybizottsága, fegyelmi
ügyekben az MLSZ Fegyelmi Bizottsága dönt I. fokon. Az I. fokú határozatokkal szemben az
MLSZ Fellebbviteli Bizottságához fellebbezést lehet benyújtani.
Játékvezetőkről a csoportmérkőzések és a külön döntő során is az AB gondoskodik, az MLSZ
JB-n keresztül. A csoportmérkőzések során a költségek a tornát rendező Versenyrendezési
Bizottságokat, a külön döntő esetében az MLSZ-t terhelik.
A csoportmérkőzéseken és a külön döntő mérkőzésen kapott sárga lapos figyelmeztetések
csak a versenysorozat mérkőzéseire érvényesek.
A 2. sárga lapos figyelmeztetés után a labdarúgó a következő mérkőzésen nem rendelkezik
játékjogosultsággal,
A sárga lapokat és a fegyelmi büntetést a csoportmérkőzésekről viszik magukkal a külön döntő
mérkőzésre a labdarúgók, sportszakemberek.
A versenysorozat végén a sárga lapos figyelmeztetések törlődnek!
A külön döntő utolsó mérkőzésén kapott 2. sárga lapos figyelmeztetés utáni egy mérkőzéstől
való eltiltás is törlődik!
A torna valamennyi mérkőzését (ha van ilyen) a szponzorral megkötött névhasználati szerződés
alapján és az általa a Régiókhoz tartozó válogatottak részére biztosított felszerelésben (mez,
nadrág, lábszárvédő) és labdával kell játszani. A szponzorral létrejött szerződés alapján a
mérkőzések alkalmával – igény szerint - biztosítani kell a cég részére egy db 3x1 méteres
molinó vagy reklámtábla kihelyezésének lehetőségét, továbbá promóciós játék vagy
bemutatkozási lehetőséget.
A Régiókhoz tartozó válogatottak (csoport) mérkőzésein és a külön döntőben az elektronikus
jegyzőkönyv használata kötelező, amelyhez a feltételeket a rendező VB-nek illetve az MLSZnek kell biztosítani, az NB III. felnőtt bajnokság versenykiírásában előírtak szerint.
A versenysorozat lebonyolításával kapcsolatosan, a jelen versenykiírásban nem szabályozott
kérdésekben az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzata előírásait kell alkalmazni.
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9.

Záró rendelkezések
A) Jóváhagyás
Jelen szabályzat jóváhagyása és módosítása az MLSZ Elnökségének hatásköre.
Jelen szabályzatot az MLSZ Elnöksége hagyta jóvá, jóváhagyás dátuma: 2011.
10.04., jóváhagyó határozat száma: 301/2011 (10.04.)
SZMSZ szerinti kategória: Labdarúgás üzemeltetési szabályzat
B) Alkalmazás
Jelen szabályzat alkalmazásának felelőse az MLSZ Versenyszervezési Osztály
vezetője.
C) Hatálybalépés és érvényesség
Jelen szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2011. 10. 18.
Érvényessége: 2012. június 30.
Verziószám: 1/2011
Módosítás: Jelen dokumentum módosításához szükséges véleményezési folyamatba a
következő szerveket/testületeket/egységeket/személyeket kell legalább bevonni:
1. MLSZ Versenyigazgatóság
2. MLSZ Versenybizottság
3. MLSZ Amatőr Bizottság
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