
22.  MINDIGVÁR NONSTOP 

Ünnepi Fehérvári Futballfesztivál 

VIDEOTON FCF Baráti Kör 

Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupák Határok Nélkül       
 

Futballfesztivál időpontja: 2022. december 28-30. 

 

VERSENYKIÍRÁS 
 

Futballfesztivál célja:  A labdarúgás, az egészséges életmód, a közösségi élmény, a MOL 

Fehérvár FC és Székesfehérvár népszerűsítése az RBD 30’ 

jegyében. 

 

Futballfesztivál rendezője: Videoton FCF Baráti Kör Egyesület  

Futballfesztivál szervezője: Egészség és Kultúra Egyesület 

Futballfesztivál helyszíne:  Videoton Oktatási Központ, Székesfehérvár, Berényi út 101. 

 
 

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK ÉS NEVEZÉSI DíJAK: 

 
 

 Profi Kupa nevezési díj és határidő: 2022.11.28-ig: 45.000 Ft, ezt követően 50.000 Ft a 

létszámplafonig.  

 38+ Öregfiúk Kupa nevezési díj és határidő:  2022.12.05-ig: 30.000 Ft, ezt követően 35.000Ft. 

 Az Amatőr Kupára 2022.12.05-ig: 20.000 forint, ezt követően 25.000Ft. 

 

 A Női és az U11-es Kupára 2022.12.12-ig: 20.000 forint, ezt követően 25.000Ft a nevezés. . 

 

 Ketrecfoci Kupa (U7-es korosztálytól a felnőtt korosztályig) is lesz, erre külön versenykiírás 

vonatkozik, ez megtalálható a honlapunkon novembertől 28-tól.  

 

 Nevezni lehet: videotonbke@gmail.com email címen keresztül, a nevezési díj egyidejű utalásával 

a Duna Takarék Bank Zrt., 58600362-11202316 számlaszámra  

(megjegyzésben a csapat nevét kérjük feltüntetni) infó: 06-20-477-8731, Fehér Veronikánál. 

 

 A nevezés csak a nevezési díj egyidejű befizetésével és a csapatvezető nevének, címének, 

telefonszámának és e-mail címének megadásával érvényes! 

Játékjogosultság/nevezési feltételek:  

 

 A 22.  MINDIGVÁR NONSTOP Ünnepi Fehérvári Futballfesztivál kispályás labdarúgó kupáira 

minden 14. életévét betöltött játékos nevezhet (kivétel: U11-es Kupa, Ketrecfoci Kupa). Egy 

játékos csak egy csapatban szerepelhet, de a Profi Kupán való szereplés nem zárja ki az 38+ 

ÖREGFIÚK és az AMATŐR Kupán való szereplést sem csapat, sem játékos szempontjából, 

VISZONT! az AMATŐR Kupán nem léphet pályára az a labdarúgó, aki az idei 2022-23-as 

versenyévben Nemzeti bajnokságban mérkőzésen vett részt, bármely felnőtt bajnokságban, akár 

nagypályán, akár futsal bajnokságban! A kupára 16 csapat nevezését fogadjuk el, nevezési 

sorrendben (nevezési lap kitöltésével, nevezési díj befizetésével).  

Nevezhető játékosok száma: 14 fő. 



22. MINDIGVÁR NONSTOP ÜNNEPI FEHÉRVÁRI FUTBALLFESZTIVÁL KUPÁINAK 

LEBONYOLíTÁSA 

 

 Csapatlétszám: 5 mezőnyjátékos + 1 kapus  

 Kapu mérete: 2 x 4 méter 

 Játéktér mérete: 40 x 20 méter (Nincs palánk.) 

 Mérkőzések pontozása: győzelem: 3 pont, döntetlen: 1 pont, vereség: 0 pont. 

 

 Helyezések eldöntése: 

 Több pont. 

 Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők között dönt (2 csapat esetén): 

o az egymás ellen játszott mérkőzések pontkülönbsége, 

o összes mérkőzés gólkülönbsége, 

o az összes mérkőzésen rúgott több gól. 

 Pontegyenlőség esetén, a holtversenyben lévők között dönt (3 vagy több csapat esetén: mini 

tabella): 

1. az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) pontkülönbsége, 

2. az egymás ellen játszott mérkőzések (mini tabella) gólkülönbsége, 

3. összes mérkőzés gólkülönbsége (a csoport összes mérkőzése), 

4. összes mérkőzésen rúgott több gól (a csoport összes mérkőzése), 

5. az egymás ellen játszott mérkőzéseken (mini tabella) rúgott több gól. 

 Amennyiben így is holtverseny alakul ki, akkor  9 méteresekkel döntik el az érintett csapatok 

a helyezéseket. A 9 méteresek lebonyolításának menetét a Versenykiírás 9. pont harmadik 

bekezdése tartalmazza. 

 

 Egyéb rendelkezések: 
 

 A 22.  MINDIGVÁR NONSTOP Ünnepi Fehérvári Futballfesztivál összes kupájára 

vonatkozó részletes játékszabályok megtalálhatóak a www.vbke.hu weboldalon, az alábbi 

link alatt: www.vbke.hu/index.php?pg=news_4_5172  

 Óvás a mérkőzés alatt vagy a mérkőzés befejezése után legfeljebb 5 percig jelenthető be. Ez 

idő alatt a csapat tagjainak a versenybizottság rendelkezésére kell állniuk az igazolás 

ellenőrzésére. Óvási díj: 10.000, - Ft. 

 A versenyszervezők által ismertetett (kiírt) szabályokat a csapatok és annak vezetői 

tudomásul veszik és elfogadják. Minden játékos és csapatvezető a FAIR PLAY 

tisztaságával, szellemével és annak szabályaival lép pályára. A tornán mindenki saját 

felelősségére vesz részt. 
 

 A játék tisztasága miatt hozott szabályok: 

 A csapat névsorát a beléptetés miatt, elektronikus úton a játéknap előtti napon a 

videotonbke@gmail.com-re meg kell küldeni. 

  Az első mérkőzés előtt le kell adni a kitöltött nevezési lapot, amelyet minden nevezett 

játékosnak alá          kell írnia (addig a mérkőzés nem kezdődhet el).   

 A torna közben nem lehet további játékosokat nevezni (azaz csak az játszhat a 

csoportmérkőzések után, aki a nevezési lapon nevezve volt és aláírásával igazolta azt). 

 A rendezőség nem köteles ellenőrizni a játékjogosultság tényét, ezért ha valaki óvást nyújt be 

a játékjogosultság vitathatósága miatt, akkor bizonyítania kell az óvás jogosságát! 

http://www.vbke.hu/
http://www.vbke.hu/index.php?pg=news_4_5172
mailto:videotonbke@gmail.com-re


 A mérkőzések kezdeténél a játékvezető maximum 1 percet várakozik. Amennyiben nincs 

meg a megfelelő minimális létszám (3+1 fő) a pályán, a mérkőzés a vétlen csapat javára 

kerül             jóváírásra (3:0).  

 Sérülés vagy betegség esetén csak abban az esetben lehet új játékost nevezni, amennyiben a 

csapat létszáma 9 fő alá csökkenne (tehát kizárólag 6 játékos sérülése vagy betegsége esetén 

lehet pótolni játékost, például 6 játékos lesérülése esetén egyet lehet nevezni, 7 játékos esetén 

kettőt. Erről a versenybizottság dönt). Amennyiben a leadott nevezési lapon nincs minden 

hely feltöltve, az később nem feltölthető! 

 Amennyiben menet közben derül ki (vagy a mérkőzés (-ek) lejátszása után), hogy valaki 

jogtalanul játszik/ játszott a tornán, akkor a vétkes csapattól elvesszük azon mérkőzés (-ek) 

pontjait, melyen (melyeken) a játékos játszott és minden ilyen mérkőzésen (visszamenőleg) -

2 ponttal sújtjuk a csapatot. Ha az adott mérkőzés végeredménye a vétlen csapat 

szempontjából 3:0 vagy annál rosszabb, akkor 3:0-ás végeredményt számolunk el. Ha viszont 

jobb a lejátszott mérkőzés gólaránya, akkor az adott végeredmény kerül beírásra. 

 

 A Profi Kupára vonatkozó egyéb szabályozások: 
 

 A kupára benevezett 16 csapatot, 4 négyes csoportba sorsoljuk. A csoportokon belül 

körmérkőzések döntik el a csoporthelyezések sorrendjét. A csoportok első két helyezettje jut 

be a legjobb 8 csapat közé. A mérkőzések párosítása sorsolással történik, ahol a csoportelsők 

csoport másodikkal találkoznak. Azonos csoportból érkező csapatok nem kerülhetnek 

ismételten összepárosításra. Ők egyenes kieséses rendszerben folytatják tovább a 

küzdelmeket. A kieséses kör után kialakul a legjobb négy csapat mezőnye, ahol két elődöntő 

következik. Az elődöntők vesztesei a bronzéremért, az elődöntők győztes csapatai az 

aranyéremért mérkőznek meg. 

 Az egyenes kieséses szakaszban és a legjobb négy között, döntetlen esetén 3-3 kilenc 

méterest rúgnak a csapatok felváltva. Amennyiben a hat rúgást követően nem dől el a 

továbbjutás, akkor egyesével folytatódik a büntetőrúgás (továbbra is felváltva), addig, míg 

különbség nem alakul ki. Ebben a szakaszban azoknak a játékosoknak kell rúgniuk a 

kilencest, akik még nem lőttek. Ha a csapatoknál elfogynak a játékosok (beleértve a 

kapusokat is), akkor újrakezdődik a sor, de a rúgási sorrend változtatható az első sorozathoz 

képest. A büntetőrúgások megkezdése előtt a csapatok létszámát a kevesebb játékossal 

rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. 

 Játékidő: 2 x 13 perc  

 

38+ ÖREGFIÚK, AZ AMATŐR, A NŐI ÉS AZ U11-ES KUPÁKRA VONATKOZÓ 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 

   Az Amatőr Kupára vonatkozó egyéb szabályozások: 

  

 A kupára benevezett 16 csapatot, 4 négyes csoportba sorsoljuk. A csoportokon belül körmé

rkőzések döntik el a csoporthelyezések sorrendjét. A csoportok első két helyezettje jut be 

a legjobb 8 csapat közé. A mérkőzések párosítása sorsolással történik, ahol a csoportelsők 

csoport másodikkal találkoznak. Azonos csoportból érkező csapatok nem kerülhetnek ismét

elten összepárosításra. Ők egyenes kieséses rendszerben folytatják tovább a küzdelmeket.  

 A kieséses kör után kialakul a legjobb négy csapat mezőnye, ahol két elődöntő 

következik. Az elődöntők vesztesei a bronzéremért, az elődöntők győztes csapatai az ar

anyéremért mérkőznek meg. 



 Az egyenes kieséses szakaszban és a legjobb négy között, döntetlen esetén 3-3 kilenc 

méterest rúgnak a csapatok felváltva. Amennyiben a hat rúgást követően nem dől el a 

továbbjutás, akkor egyesével folytatódik a büntetőrúgás (továbbra is felváltva), addig, míg 

különbség nem alakul ki. Ebben a szakaszban azoknak a játékosoknak kell rúgniuk a 

kilencest, akik még nem lőttek. Ha a csapatoknál elfogynak a játékosok (beleértve a 

kapusokat is), akkor újrakezdődik a sor, de a rúgási sorrend változtatható az első sorozathoz 

képest. A büntetőrúgások megkezdése előtt a csapatok létszámát a kevesebb játékossal 

rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. 

 Játékidő: 1 x 18 perc  

 Nevezhető játékosok: 14 fő 

 Kapu mérete: 2 x 4 méter 

 

 A 38+ Kupára vonatkozó egyéb szabályozások: 
 

 A kupára benevezett 6 csapatot, 2 hármas csoportba sorsoljuk. A csoportokon belül 

körmérkőzések döntik el a csoporthelyezések sorrendjét. A csoportok harmadik helyezettjei 

az 5.-6. helyért, második helyezettjei a bronzéremért, a csoportgyőztesek az aranyéremért 

mérkőznek meg. 

 A csoportmeccseket követően, döntetlen esetén 3-3 kilenc méterest rúgnak a csapatok 

felváltva. Amennyiben a hat rúgást követően nem dől el a továbbjutás, akkor egyesével 

folytatódik a büntetőrúgás (továbbra is felváltva), addig, míg különbség nem alakul ki. 

Ebben a szakaszban azoknak a játékosoknak kell rúgniuk a kilencest, akik még nem lőttek. 

Ha a csapatoknál elfogynak a játékosok (beleértve a kapusokat is), akkor újrakezdődik a 

sor, de a rúgási sorrend változtatható az első sorozathoz képest. A büntetőrúgások 

megkezdése előtt a csapatok létszámát a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára 

kell csökkenteni. 

 Játékidő: 1 x 18 perc 

 Nevezhető játékosok: 14 fő 

 Kapu mérete: 2 x 4 méter 

 

 Női Kupára és U11-es Kupára vonatkozó egyéb szabályozások: 
 

         A kupára benevezett 6 csapatot, 2 hármas csoportba sorsoljuk. A csoportokon belül 

körmérkőzések döntik el a csoporthelyezések sorrendjét. A csoportok harmadik helyezettjei 

az 5.-6. helyért, az első és második helyezettjei keresztben a döntőbe jutásért mérkőznek 

meg. A vesztesek a bronzéremért, a győztesek az aranyéremért játszanak. 

         A csoportmeccseket követően, döntetlen esetén 3-3 kilenc méterest rúgnak a csapatok 

felváltva. Amennyiben a hat rúgást követően nem dől el a továbbjutás, akkor egyesével 

folytatódik a büntetőrúgás (továbbra is felváltva), addig, míg különbség nem alakul ki. Ebben 

a szakaszban azoknak a játékosoknak kell rúgniuk a kilencest, akik még nem lőttek. Ha a 

csapatoknál elfogynak a játékosok (beleértve a kapusokat is), akkor újrakezdődik a sor, de a 

rúgási sorrend változtatható az első sorozathoz képest. A büntetőrúgások megkezdése előtt a 

csapatok létszámát a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. 

 Játékidő: 1 x 18 perc 

 Nevezhető játékosok: 14 fő 

 Kapu mérete: 2 x 4 méter 

A Versenybizottság tagjai:  Juhász László, Juhász Gábor, Fehér Veronika, Kupeczik Krisztián 

Futballfesztivál főszervezője: Juhász László 

 

 



22.  MINDIGVÁR NONSTOP ÜNNEPI FEHÉRVÁRI FUTBALLFESZTIVÁL DíJAZÁSA 

 

 Profi Kupa:  1. helyezett: 300.000 Ft + érem, oklevél, kupa.  

A győztes csapat indulhat a Minifutball 2023-as Nyugat-magyarországi 

döntőben. 

14 db nyers fehér, adidas mez - MOL Fehérvár FC felajánlása. 

2. helyezett: 200.000 Ft + érem, oklevél, kupa. 

3. helyezett: 100.000 Ft + érem, oklevél, kupa.  

Legjobb Fejér megyei csapat: 14 db tavaszi bérlet kupon – MOL 

Fehérvár FC felajánlása. 

 

 38+ Öregfiúk Kupa:   
érmek, serleg, oklevél, egyebek.   

1. helyezett: 10 labda  

2. helyezett: 2 labda  

3. helyezett: 1 labda 

Legjobb Fejér megyei csapat: 14 db tavaszi bérlet kupon – MOL 

Fehérvár FC felajánlása. 

 A csapatok részére helyezéstől függetlenül 1-1 tálca sör – MINDIGVÁR 

NONSTOP felajánlása. 

 

 Női Kupa:  érmek, serleg, oklevél, egyebek   

1. helyezett: 10 labda  

2. helyezett: 2 labda  

3. helyezett: 1 labda 

Legjobb Fejér megyei csapat: 14 db tavaszi bérlet kupon – MOL 

Fehérvár FC felajánlása 

 

 

 Amatőr Kupa: érmek, serleg, oklevél, egyebek 

1. helyezett: 10 labda + PROFI KUPÁN térítésmentes részvétel  

(Ha a győztes csapat nem vállalja, akkor az utána következő első 

csapatra száll át ez a jog.) 

2. helyezett: 2 labda  

3. helyezett: 1 labda 

Legjobb Fejér megyei csapat: 14 db tavaszi bérlet kupon – MOL 

Fehérvár FC felajánlása 

 

 

 U11 Kupa:  érmek, serleg, oklevél, egyebek   

1. helyezett: 14 db nyakpánt – MOL Fehérvár FC felajánlása 

 

Különdíjak: 
 

1. A kupa gólkirálya: emléktárgy, díszoklevél 

2. A kupa legjobb játékosa: emléktárgy, díszoklevél 

3. A kupa legjobb kapusa: emléktárgy, díszoklevél,  

5 db nyers, adidas kapusmez – MOL Fehérvár FC felajánlása 

4. A döntő játékosa: emléktárgy, díszoklevél, CARISSA KUPA serlege 

5. 22. Fehérvári Futballfesztivál - Pillanat díj: emléktárgy, díszoklevél 

6. A legjobb fehérvári: emléktárgy, díszoklevél 

 

Az emléktárgyak és a kupák az FMLSZ felajánlása. 
 

Nem részesülhet különdíjban olyan játékos, akit a torna során piros lappal kiállítottak! 



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

A torna helyszíne: Videoton Oktatási Központ, Székesfehérvár, Berényi út 101. 
 

A torna (várható) menetrendje: 

 

2022. december 28. szerda 

 7:40 – 21:50  38+ Öregfiúk Kupa – Kiss Lajos emléktorna, Amatőr Kupa 
 

2022. december 29. csütörtök 

 9:00 – 21:00  Profi Kupa csoportmérkőzések  

 

2022. december 30. péntek 

 07:40 - 12:00  U11 Kupa – Botos István emléktorna 

 10:40 - 16:10   Női Kupa  

 14:30 – 20:10 Profi Kupa egyenes kieséses szakasz 

 20:22   EREDMÉNYHIRDETÉS 

 

A csapatok a tornák időrendi lebonyolítását legkésőbb december 21-ig megkapják. 

 

 

 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

 
 

 Öltöző, fürdő, WC biztosított. Tekintettel a részvevő csapatok nagy számára nem tudunk 

minden csapatnak külön-külön öltözőt biztosítani. Kérjük, hogy az értékeire mindenki saját 

maga vigyázzon, ne hagyjon senki értéket az öltözőkben. Az értékekért felelősséget nem 

vállalunk! 

 Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat nincs, a tornán mindenki saját felelősségére vesz részt. 

Megfelelő kondíciót, külön oxigént térítés ellenében sem tudunk biztosítani, ezért minden 

csapat saját maga gondoskodik a pályára küldött játékosok megfelelő egészségügyi 

állapotáról. 

 Az egységes sportfelszerelés kötelező a csapatszellem erősítésének céljából. Azonos színű 

sportfelszerelés esetén a sorsolás szerinti vendégcsapat köteles más színű szerelésben, vagy 

megkülönböztető jelzőtrikóban játszani. A jelzőtrikókat a kupa szervezője biztosítja. 

 A mérkőzések parketta (VIDEOTON Oktatási Központ – VOK) borítású pályákon kerülnek 

megrendezésre. Stoplis cipő használata tilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

 

 

 

 A vidéki csapatok számára szállás foglalását a Hotel Vadászkürt Superior (8000 

Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 1.) javasoljuk. 

 A rendezvény helyszínén büfé várja a szurkolókat, játékosokat, nézőket. 

 Tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, közbiztonságra 

különösen veszélyes tárgyakat bevinni. 

 A belépés a sportcsarnokba a benevezett játékosokon kívül, a nézők és a kísérők számára 

belépőjegy megváltásával lehetséges. A belépő ára 6 éves kortól 500Ft/fő/nap, ami egyben 

tombola is! 2022.december 30-án a belépő ára 6 éves kortól 1000Ft/db, szintén egyben tombola 

is. A belépőjegyekből, tombolákból befolyt összeget a csapatok díjazására fordítjuk! 

 A rendezvény ideje alatt tombola vásárolható.  

 A sportcsarnokban és a sportközpont területén mindenki köteles a rendre és a tisztaságra 

ügyelni, valamint a vonatkozó szabályokat betartani és betartatni! 

 A tornán lehetőség van reklámok elhelyezésére, valamint tombola felajánlására is, ezzel 

kapcsolatosan érdeklődni: 0620/477-8731 telefonszámon, vagy a videotonbke@gmail.com      

e-mail címen.  

 A műsor változás jogát a szervező bizottság fenntartja! 
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