
 



A 2020. évi Rákóczi Kupán 10 csapat vesz részt. A kupára a rendező iskola csapatán kívül meghívást kap hét 
magyarországi és két külföldi középiskola csapata. 

1. A tornára 12 fő tanuló nevezhető, aki 1999. január 1. után született, a nevező iskola nappali 
tagozatos tanulója a 2019-2020-as tanév KIR statisztika leadásának napján (2019. október 15.), a 
nevező iskola érvényes diákigazolványával rendelkezik. A játékos személyazonosságát a verseny-
bíróság a technikai értekezlet előtt ellenőrzi a SZEMÉLYI- és DIÁKIGAZOLVÁNY, valamint az OKTATÁSI 
AZONOSÍTÓ KÁRTYA alapján. Kérjük, hogy ezeket az okmányokat minden nevezett játékos hozza 
magával, mert az ellenőrzést a versenybíróság a torna során bármikor megismételheti. Az igazolhatat-
lan játékos a tornán nem vehet részt. 

2. A csapatok egységes számozott mezben kötelesek pályára lépni. 

3. A résztvevő csapatok sorsolás útján két - egyenként ötcsapatos - csoportban körmérkőzésekkel döntik 
el a csoportbeli helyezéseiket.  

4. A sorsolást a versenyt megelőző technikai értekezleten az érintett csapatok vezetői és 
csapatkapitányai előtt bonyolítjuk le. 

5. A sorsolás menete: 

5.1. A hazai csapat az „A” csoport 1. sorszámú, az előző évi győztes csapat a „B” csoport 1. sorszámú 
csapata lesz – amennyiben ez a hazai csapat, úgy az előző évi döntős lesz a kiemelt. 

5.2. A többi csapat nevét urnába helyezzük. A kihúzás sorrendjében a csapatok rendre az alábbi 
sorszámokat kapják: A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5. 

6. A mérkőzések időtartama 2x15 perc, a félidők között 2 perc szünettel. 

7. Selejtező mérkőzések: 

7.1. A csoportbeli sorszám dönti el, hogy melyik csapat, mikor és ki ellen játssza mérkőzéseit. Az egyes 
mérkőzések időpontjait a tervezett program tartalmazza.  

7.2. A rendes játékidőben győztes csapat 3 pontot, a vesztes 0 pontot kap. Döntetlen esetén - a 
csoportmérkőzések során nincs 6 méteres rúgás – mindkét csapat 1-1 pontot kap. 

7.3. A csoportvégeredményt a szerzett pontok döntik el. Pontegyenlőség esetén a csapatok egymás 
elleni eredmény dönti el a sorrendet. Ha a csoportmérkőzéseken döntetlenre végeztek egymással 
úgy a jobb gólkülönbséget elért csapat végez a jobb helyen. Ha a gólkülönbség is egyenlő, akkor a 
több rúgott gól az irányadó. Ha a fenti számítás alapján a sorrend nem megállapítható, akkor a 
végső sorrendet sorsolással kell eldönteni. 

7.4. Három vagy több csapat holtversenye esetén, a holtversenyen kívüli csapat(ok) elleni 
eredményeket figyelmen kívül kell hagyni (minitabella). 

Például: 3 csapat végez azonos pontszámmal egy 5 fős csoportban (A-B-C), míg D és E ezeknél 
több vagy kevesebb pontot szerzett. A-B-C csapatok D-E csapatok elleni eredményeit nem vesszük 
figyelembe, csupán a 3 egymás ellenit, ami például: A-B 2-0, A-C 2-2, B-C 0-1  

Ez esetben a minitabella: 1. A  4pont (4-2), 2. C 4 pont (3-2), 3. B 0 pont (0-3). A-C egymás elleni 
mérkőzése döntetlen volt, ezért a 8.3 értelmében a következő szempont a jobb gólkülönbség. 

7.5. A csoportok első helyezettjei automatikusan bejutnak az elődöntőbe, míg a csoportok 2. és 3. 
helyezettjei pótselejtezőben döntik el, hogy kik jutnak be az elődöntőbe. 

8. Pótselejtező mérkőzés 

8.1. A pótselejtezőt a csoportok 2. és 3. helyezettjei játszanak az alábbiak szerint: 
  1.  A csoport 2. – B csoport 3. 
  2.  B csoport 2. – A csoport 3. 



8.2. A két mérkőzés győztese kerül be az elődöntőbe. 

8.3. Ha a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, hatméteres rúgásokkal kell eldönteni, hogy 
melyik csapat nyeri a mérkőzést.  

8.4. A csapatok játékosai 3-3 hatméterest rúgnak. Ha a mérkőzés a 3 hatméteres után is döntetlen, 
akkor az addig hatméterest nem rúgott játékosok rúgnak további 1-1 hatméterest, amíg 
valamelyik csapat nem ront. Ha a játékosok elfogynak, a kör kezdődik elölről. A büntetőket 
bármelyik nevezett játékos rúghatja, de addig senki nem rúghat másodszor, amíg mindenki sorra 
nem került. 

9. Elődöntő  

9.1. Az elődöntő párosítása az alábbiak szerint alakul: 
 A csoport 1. helyezett – 2. pótselejtező győztes csapata 
 B csoport 1. helyezett – 1. pótselejtező győztes csapata   

9.2. Az elődöntő mérkőzések győztesei játsszák a döntő, a vesztesek pedig a 3-4. helyezést eldöntő 
mérkőzést. 

9.3. Ha a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, hatméteres rúgásokkal kell eldönteni, hogy 
melyik csapat jut be a döntőbe. A hatméteres rúgások menete megegyezik a 9.4. pontban 
szereplőkkel. 

10. Helyosztó mérkőzések 

10.1. A kupa végleges sorrendjét a helyosztó mérkőzések döntik el. A helyosztó mérkőzések csak az 1-
4. hely eldöntéséért kerülnek lejátszásra. 

10.2. A 3-4. helyért az elődöntőben vesztes csapatok játszanak egymás ellen. 

10.3. A döntőt az elődöntő mérkőzések győztes csapatai játsszák. 

10.4. A 3-4. helyért játszandó mérkőzéseken, ha a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, 
hatméteres rúgásokkal kell eldönteni, hogy melyik csapat nyeri a mérkőzést. A hatméteres 
rúgások menete megegyezik a 9.4. pontban szereplőkkel. 

10.5. Ha a döntő mérkőzésen a rendes játékidőben döntetlen az eredmény, akkor 2x5 perces 
hosszabbítás következik. A hosszabbításra a mérkőzést követően azonnal (szünet nélkül) sort 
kell keríteni. A hosszabbítás félidejében csak a térfélcsere idejéig lehet szünetet tartani. Ha a 
hosszabbítás ideje alatt sem dől el a mérkőzés, akkor hatméteres rúgásokkal kell eldönteni, 
hogy melyik csapat nyeri a mérkőzést. A hatméteres rúgások menete megegyezik a 9.4. pontban 
szereplőkkel. 

11. Az 5-10. helyezések a két csoportban elért eredmények alapján kerülnek megállapításra.  

12. A tornán az 1-3. helyezetteket díjazzuk. 

13. A tornán győztes csapat egy évre elnyeri a RÁKÓCZI KUPÁ-t.  

14. A tornán a kispályás labdarúgás szabályai az irányadóak, a következő kiegészítésekkel: 

14.1. A mérkőzéseket szabványos futsal labdával játsszuk. 

14.2. A mérkőzésen egyszerre egy csapatban 5 fő lehet pályán (1+4 fő). 

14.3. A kapus nem foghatja meg kézzel a labdát lábbal történő hazaadáskor (oldalberúgást követően 
sem). Ellenkező esetben a támadó csapat jut közvetett szabadrúgáshoz a hatos vonalról.  

14.4. Amennyiben a kapusról az alapvonalon kívülre kerül a labda szögletrúgást kell ítélni, függetlenül 
a szándéktól és attól, hogy a kapus a labdához a pálya mely részén ért hozzá. 

14.5. Szabad-, szöglet- és oldalberúgás esetén az 5 méteres távolság betartása érvényes. 



14.6. A mérkőzéseken 2 perces (sárga lap) és végleges kiállítás alkalmazható a szabálytalanság 
súlyának megfelelően, utóbbi piros lappal történik. Az ilyen módon kiállított játékos helyett - 5 
perc eltelte után - egy cserejátékos léphet pályára. A véglegesen kiállított labdarúgó nem 
foglalhat helyet a cserepadon, a csarnokot el kell hagynia és csapata következő mérkőzésén 
nem léphet pályára.  

14.7. A 2 perces kiállítást követően – amennyiben a pályán kevesebb játékossal szereplő csapat gólt 
kap – egy játékos visszatérhet a gólt követően a pályára. Ez a pont nem vonatkozik az 5 perces 
kiállításra, az 5 perc ez esetben teljesen letöltendő. 

14.8. A kiállítás idejét a technikai asztalnál mérik. A kiállított játékos csak a technikai vezető 
engedélyével térhet vissza a pályára. 

14.9. Ugyanazon a mérkőzésen a második kiállítás után a játékos cserével véglegesen ki van állítva, 
helyére két perc elteltével egy cserejátékos léphet pályára. A véglegesen kiállított labdarúgó 
nem foglalhat helyet a cserepadon, a csarnokot el kell hagynia és csapata következő 
mérkőzésén nem léphet pályára. 

14.10. Ha egyidőben 3 játékos van kiállítva egy csapatból, akkor a mérkőzést le kell fújni, a 3 pont a 
vétlen csapaté a pályán elért, illetve 3-0-s eredménnyel. 

14.11. A cserejátékosok és a kispadon ülő személyek is a játékvezető ítélkezései, illetve büntetőjogköre 
alá tartoznak, függetlenül, hogy a mérkőzés során pályára lépnek-e. 

14.12. Amennyiben a kispadon ülő játékos vagy a szakvezető kapja a kétperces illetve piros lapos 
kiállítást, akkor a pályán lévő játékosok közül egy játékosnak kell a megfelelő idejű büntetést 
letölteni. 

14.13. A labda játékba hozatala oldalról – az oldalvonalról elvégzett - berúgással történik, ebből 
közvetlenül gól nem érhető el. 

14.14. A kezdőrúgásból közvetlenül gól érhető el. 

14.15. A tornán a szabályos becsúszás engedélyezett. 

14.16. Az alapvonalon kívülre került labdát a kapus csak kézzel hozhatja játékba oly módon, hogy a 
kidobást követő első labdaérintés csak a hatos vonalon kívül történhet. 

14.17. A mennyezet játéktér feletti része a játéktér tartozéka. Ha a labda érinti, a játék folyamatosan 
megy tovább, ha fent marad, feldobással folytatódik a játék (a játéktér azon pontján, amely 
fölött a labda fent maradt). 

15. Óvást kizárólag jogosulatlan szereplés esetén a versenybíróság elnökéhez írásban az óvás tárgyát 
képező mérkőzés befejezését követő 1 órán belül lehet benyújtani. Az óvás díja 5000,- Ft.  

15.1. A versenybíróság a jogosulatlan szereplést hivatalból is vizsgálhatja bármikor a torna során! 

15.2. Szankciók jogosulatlan szereplés esetén: 

15.2.1. A vétkes csapat mérkőzései visszamenőleg 3 ponttal, 3-0-s gólkülönbséggel az ellenfelek 
javára kerülnek jóváírásra. 

15.2.2. A vétkes csapat ezen felül visszamenőleg minden mérkőzés után 1-1 büntetőpont levonást 
kap. 

15.2.3. A vétkes csapat – a jogosulatlanul szerepelt játékos kizárásával – lejátszhatja hátralévő 
mérkőzéseit 

16. Minden vitás kérdésben a versenybizottság dönt. 

17. A mérkőzéseken résztvevő játékosok egészségéért, sérüléséért és ennek következményeiért a torna 
rendezője semmilyen felelősséget nem vállal. 

 



Adatvédelmi tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium által 

szervezett Rákóczi Kupa teremlabdarúgó tornán való részvétel kapcsán személyes adatok 

kezeléséhez 

Önkéntes és befolyásmentes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium (továbbiakban: Intézmény) által szervezett Rákóczi Kupa teremlabdarúgó 
tornára nevezőként az Intézmény a regisztrációkor megadott személyes adatokat (név, iskola neve, 
csapatvezető pedagógus neve) az alábbiak szerint kezelje.  

Kijelentem, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, annak tartalmával 
egyetértek, az adatkezeléshez a közölt feltételekkel hozzájárulok.  

Kijelentem, hogy a kezelt adatokat önként adtam meg, továbbá, hogy ezen adatok a valóságnak 
megfelelnek.  

Fentieknek megfelelően kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Intézmény a regisztráció során megadott 
személyes adataimat a verseny lebonyolítása, a versenyhez kapcsolódó információk megosztása és a 
nyeremények átadása érdekében kezelje időkorlát nélkül. 

A verseny lebonyolítása és a nyeremények átadása során készült kép és hangfelvételek készítéséhez, azok 
nyilvános közzétételéhez időkorlát nélkül kifejezetten hozzájárulok. 

Elismerem, hogy tájékoztattak arról, hogy a jelen adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás 
megadása önkéntes. Az alábbi elérhetőségen az adataim kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhetek, 
kérhetem azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve jelen hozzájárulásomat visszavonhatom.  

Az Intézmény adatkezelésével felmerült kérdések kapcsán az Intézmény adatvédelmi felelőse az alább 
megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kért információkat legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és 
erről az információt kérő részére az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

Adatkezelő megnevezése:  II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium  
Székhely és postacím:  6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39. 
E-mail:     teko@teko.hu  

Telefon, Fax:     +36 77/422-433  
Honlap:   www.teko.hu 
Adatvédelmi felelős:  Lázár Zsolt 
Elérhetősége:   lazar@teko.hu 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert 
kezdeményezhet az Intézmény ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 
érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A fenti nyilatkozatot elfogadom.  

 

http://www.teko.hu/

