
 

 

Pluhár István Nagypályás Labdarúgótorna 

VERSENYKIÍRÁS 

május 30 – július 12. 

Pluhár István Labdarúgópálya (Budapest, XI. kerület, Mérnök utca) 

 

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Labdarúgó szakosztálya amatőr labdarúgótornát szervez 

külön felnőtt, valamint öregfiúkcsapatok számára, mivel az MLSZ döntése alapján a hivatalos 

amatőr 2019/20-as bajnokságok lezárultak. A torna célja: a jelentkező csapatok számára a 

versenyszerű sportolás biztosítása a járvány miatt kieső hetek bajnoki mérkőzéseinek – a 

járványhelyzet engedte keretek között történő – e torna meccseivel történő pótlásával. 

 

Különleges szabályok - a vírushelyzetre tekintettel: 

● A mérkőzésekre az igazolás/orvosi engedély nem kötelező, de a csapatnévsor leadásakor 

mindenki vállalja a mérkőzésen való saját felelősségre történő részvételt. Kérjük, hogy csak 

egészséges, tünetmentes játékosok jelentkezzenek a tornára. Ha bármiféle betegségben 

szenvednek, kérjük ne lépjenek be a sporttelep területére. 

● A mérkőzések zártkapusak. A csapatok a mérkőzésekre érkező játékosok és a csapatonként 

maximum 3 fős szakmai stáb névsorát a mérkőzés kezdete előtt legkésőbb 12 órával 

kötelesek elküldeni a palyaberles.pluhar@gmail.com és a hajra.beac@gmail.com email-

címekre. Akik ezen a listán nem szerepelnek, nem léphetnek be a sporttelep területére. E 

szabály betartásáért a szervezők mellett minden csapat köteles gondoskodni.  

● A sportközpont öltözőépülete zárva tart. Öltöző használatára nincs lehetőség és a vizesblokk 

sem használható. Külön bejáratú WC rendelkezésre áll a csapatok játékosai számára; ennek 

tisztítását a szervezők naponta többször végzik. 

● A csapatok 20 perccel a mérkőzés kezdete előtt léphetnek a pályára és a mérkőzés lefújása 

után maximum 10 perccel el kell hagyják azt, majd egyből a sportközpontot is. 

● A csapatok játékosai átöltözve érkeznek és távoznak, kerülve minden felesleges érintkezést.  

● Kivétel nélkül mindenkinek be kell tartani az egészségvédelemre vonatkozó előírásokat. 

 

A torna helyszíne és játéknapjai: ELTE-BEAC Pluhár István Labdarúgópálya, Budapest, Mérnök u. 

35, 1119.  

játéknap Felnőtt – dátum Öregfiúk – dátum  

1 május 30. 10-18 óra - 

2 június 6. 10-18 június 7. 16-20 óra 

3 június 13. 10-18 június 14. 16-20 

4 június 20. 10-18 június 21. 16-20 

5 június 27. 10-18 június 27. 16-20 
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6 július 4. 10-18 július 4. 16-20 

7 - július 12. 16-20 

.. 

FELNŐTT-kiírás 

 

A torna résztvevő csapatai:  

A csoport: Budapest Celtic FC, MTK Baráti Kör, Istenhegy SE, BEAC;  

B csoport: 3R Spartacus Calcio SE, Egészség Diáksport Egyesület – Semmelweis Egyetem, 

Pestújhelyi FC, BEAC II 

A torna lebonyolítása:  

1. forduló május 30. 

 10:00 3R Spartacus BEAC II 

12:00 Egészség DSE Pestújhelyi FC 

14:00 MTK Baráti Kör Budapest Celtic 

16:00 Istenhegy SE BEAC 

2. forduló június 6. 

 10:00 Egészség DSE BEAC II 

12:00 3R Spartacus Pestújhelyi FC 

14:00 MTK Baráti Kör Istenhegy SE 

16:00 Budapest Celtic BEAC 

3. forduló június 13. 

 10:00 Pestújhelyi FC BEAC II 

12:00 Egészség DSE 3R Spartacus 

14:00 Istenhegy SE Budapest Celtic 

16:00 MTK Baráti Kör BEAC 

 

rájátszás / 1. ford. június 20. 

  10:00 A4 B1 #1 

12:00 A3 B2 #2 

14:00 A2 B3 #3 

16:00 A1 B4 #4 

rájátszás / 2. ford. június 27. 

  10:00 #1 V #3 V #5 

12:00 #2 V #4 V #6 

14:00 #1 GY #3 GY #7 

16:00 #2 GY #4 GY #8 

rájátszás / 3. ford. július 4. 

  10:00 #5 V #6 V 7. helyért 

12:00 #5 GY #6 GY 5. helyért 

14:00 #7 V #8 V 3. helyért 

16:00 #7 GY #8 GY Döntő 

 



 

ÖREGFIÚK-kiírás 

 

A torna résztvevő csapatai: Grafito SC, M. Telekom, Vizafogó FC, BEAC  

A torna lebonyolítása:   

 

1. forduló június 7.   

16:00 Grafito FC BEAC 

18:00 Vizafogó FC M. Telekom 

2. forduló június 14.   

16:00 Vizafogó FC BEAC 

18:00 M. Telekom Grafito FC 

3. forduló június 21.   

16:00 M. Telekom BEAC 

18:00 Grafito FC Vizafogó FC 

1. forduló június 28.   

16:00 BEAC Grafito FC 

18:00 M. Telekom Vizafogó FC 

2. forduló július 5.   

16:00 BEAC Vizafogó FC 

18:00 Grafito FC M. Telekom 

3. forduló július 12.   

16:00 BEAC M. Telekom 

18:00 Vizafogó FC Grafito FC 

 

 

A mérkőzések lebonyolítása: 

 A mérkőzésen való szerepléshez igazolás nem szükséges, de a fair play szellemében kérjük 

a csapatokat, hogy a hivatalosan igazolt játékosaikat játszassák a mérkőzéseken. (Az ÖF-

csapatok esetén is kérjük a 34 éves kor betöltését mindenképp betartani.) 

● A mérkőzések időtartama: 2x45 perc, ÖF-mérkőzés esetén 2x40 perc. A félidők közepén a 

játékvezető rövid ivószünetet rendel el.  

● Játékvezetőt (1 fő) a szervezők biztosítanak.  

● A mérkőzésekre 22 játékos nevezhető, a cserék száma korlátlan, ám oda-vissza csere nem 

lehetséges (ÖF esetén: lehetséges); a szabály betartására kérjük a csapatokat, ennek 

nyomonkövetése nem lesz a játékvezető feladata. A cserék a labdarúgás szabályai szerint 

történnek: amikor nincsen játékban a labda, és a játékvezető erre engedélyt ad 

● A mérkőzések előtt 2 nappal kötelesek a csapatok a szerelésük színét a szervezőkkel és az 

ellenfél csapatával megosztani, a felek kötelesek megegyezni a mezek megfelelőségében, 

ellenkező esetben abban, hogy melyik csapat biztosít magának pótszerelést. 

● Meccslabdákat a szervezők biztosítanak.  

 

Szabályok: 

● A labdarúgás hivatalos szabályai szerint kerülnek a mérkőzések lebonyolításra 

● A sárga lapos figyelmeztetések nem kerülnek a meccsek után összeszámolásra (nem 

adódnak össze). Kiállítás esetén a kiállított játékos büntetése csak az adott mérkőzésre szól. 



 

(A kiállított játékos helyett nem küldhető be cserejátékos.) A kiállított játékos leülhet a 

kispadra, kivéve, ha a játékvezető máshogy nem dönt. 

● Kirívóan sportszerűtlen magatartás esetén a kiállított játékos a tornáról való eltiltásra kerülhet: 

erről a játékvezető, a szervezők egyik képviselője (lásd alább: kontaktok) és a két érintett 

(mérkőzést játszó) csapat vezetője dönt egyszerű többséggel.  

● A felnőtt versenykiírás csoportmeccsei, illetve az ÖF-kiírás során a győzelem 3 pontot, a 

döntetlen 1 pontot ér. Pontegyenlőség esetén az alábbiak döntenek ebben a sorrendben: 

egymás elleni mérleg, több győzelem, gólkülönbség, több lőtt gól; végső esetben a legutóbbi 

MLSZ-kiírásban (2018/2019) elért alacsonyabb helyezés.  

● A helyosztó mérkőzések és a döntő győztesét, amennyiben a rendes játékidő döntetlennel 

végződik, 11-es rúgásokkal kell eldönteni (5-5 rúgás, majd szükség esetén továbbiak) 

 

Nevezési határidő: 2020. május 25. 

Nevezési díj: 8 000 Ft / mérkőzés, azaz 48 000 Ft csapatonként 

Díjazás: Az első helyezett csapat kupát és oklevelet, a dobogósok oklevelet kapnak. A két kiírás 

gólkirályai is díjazásban részesülnek. 

A nevezési díj befizetési határideje: 2020. május 30. (A BEAC számlájára: kedvezményezett neve: 

BEAC, számlaszám: 11711034–20023436. Közlemény: Pluhár torna + csapatnév) 

 

Dátum: 2020. május 21. 

 

Kontakt: 

 

Nevezés: palyaberles.pluhar@gmail.com 

szervezők:  

BEAC Labdarúgó Szakosztály:  

Kovács Gergely hajra.beac@gmail.com,  0630 372 0479 

Juhász Péter: juhaszpeter.beac@gmail.com, 0620 458 2895 

Szűcs Attila: attila.szucs004@gmail.com 0670 884 6666 
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