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 Up. tornasorozat 

 Versenykiírás és szabályzat 

U.12 

A Kölyökliga tornasorozat célja:  

 A labdarúgás népszerűsítése az adott országokban 

 Minőségi versenyzési lehetőség biztosítása az U12 korosztály számára 

 Az UEFA szellemiség meghonosítása és elmélyítése az edzők, szülők és a gyermekek 

személyiségében  

 Tehetségek felkutatása és irányított képzése az adott országokban 

A Kölyökliga tornasorozat rendezője: 

 Dinamo Star Sport Egyesület 

o Elérhetőségek: 

 1138 Budapest, Népfürdő utca 21/D 

 Telefon: 0620-323-11-74 

 E-mail: kolyokliga@gmail.com  

Honlap: www.kolyokliga.hu (szezonkezdésre készül el) 

 Szervező: Takács Gábor 

A Kölyökliga tornasorozat lebonyolítása: 

 Ez az évfolyam 2x16 csapatos őszi-tavaszi torna rendszerben, ősszel és tavasszal 

körmérkőzést játszanak egymás ellen. (ősszel 16 fős keleti és 16 fős nyugati 

csoportokban, tavasszal alsó- /keleti és nyugati csoportok 9-16. helyezettjei/ és 

felsőházba /keleti és nyugati csoportok 1-8. helyezettjei/ kerül lebonyolításra.) 

 Egy játéknapon, 8 helyszínen, 4 csapat körmérkőzést játszik. 

 Egyes játéknapokon az adott helyszíneken csapatonként 3 mérkőzést játszanak a 

csapatok (játékidő 2 x 15 perc /U12/. 

 Öt őszi és öt tavaszi játéknapon lehet elérni a teljes tornasorozat lebonyolítását. 

 Az egyes játéknapok helyszíneit a résztvevő csapatok jelentkezései és pályájuk 

alkalmassága alapján jelöljük ki. 

 A rendező csapatnak kell biztosítania a 2 játékvezetőt (nem kötelező hivatalos 

játékvezetőket kérni). 

A helyezések eldöntése: 

 A több megszerzett pont 

 Több győzelem 

 Gólkülönbség 

 Több rúgott gól 
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 Egymás elleni eredmények pontkülönbsége 

 Egymás elleni eredmények gólkülönbsége 

Nevezési díj: 30.000 Ft/korosztály 

 

Egyesület nevezése akkor lett végleges, amikor elküldte a kitöltött nevezési lapot és a nevezési lapon 

feltüntettet számlázási névre, címre kért számlát kézhez vétel után, legkésőbb augusztus 19-ig 

kiegyenlítette. 

Dinamo Star Sport Egyesület, Raiffeisen Bank: 12011351-01227542-00100000 

Díjazás: 

 minden csapat kupát és oklevelet kap 

 minden gyerek emlékérem díjazásban részesül 

 A legsportszerűbb egyesületet is díjazzuk egy kupával 

 Különdíjasok (Kölyökliga Válogatott) 

 Extra díj az első helyezett számára, részvételt nyer egy nívós külföldi tornán való 

szerepléshez. (A torna megnevezése szezon kezdéskor.) 

A Kölyökliga tornasorozat költségei: 

 A Kölyökliga tornasorozat utazási költségeit a résztvevő klubok biztosítják. 

 Az egyes játéknapokon a házigazda rendező egyesületek térítésmentesen biztosítják a 

pályát és az öltözőket. A játékvezetői költségeket, a házigazda rendező egyesületek 

biztosítják, de nem kötelező hivatalos játékvezetőket alkalmazni. 

Egy alkalommal két játékvezető szükséges, mindegyik 6 mérkőzést vezet. 

A pályaméretek:  Az U12 korosztálynak: 55m x 75m (két 16-os között, ¾ pálya) 

A kapuk mérete: U12: 5m x 2m 

Korosztály:  U 12 – 2004. 01. 01. után született fiúk és lányok        

Játékidő:  U12 évfolyamokba egységesen 2 x 15 perc 

Labdaméretek:  4-es méretű labda (mérkőzés labdát a Kölyökliga szervezői biztosítják.) 

A játékosok száma egy-egy játéknap alkalmával:  

 Az U12 korosztályokban: 18 fő / a csapatból 8+1 fő lehet pályán. 

 A csere a mérkőzésen folyamatos, oda-vissza lehetséges. 

Játékszabályok: 

 Az alapvonalat elhagyó labdát a kapus földről, állított helyzetből játszhatja ki 

 A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg büntetlenül, kapusról szöglet van 

 Az oldalbedobást kézzel (U12) lehet elvégezni. 

 Szabadrúgásoknál és szögleteknél az ellenfél 5m-re álljon. 

 A büntetőt a 12 évesek 9 m-ről rúgják., büntető terület 12 m. 

 Súlyos szabálytalanság esetén 2 perces és végleges kiállítás lehetséges. 

 A mérkőzés elején és végén a játékosok kézfogással köszöntik az ellenfelet. 

 A csapatokban kizárólag a korosztályoknak megfelelő játékosok játszhatnak, idősebb 

játékos nem léphet pályára. Túlkoros játékos szerepeltetése esetén, a vétkes csapat 

eredményét 0:3 gólkülönbség mellett a vétlen csapat javára írjuk. Egy játékos csak egy 

csapatban szerepelhet ősszel és tavasszal. Fiatalabb játékos játszhat saját és idősebb 

korosztályban is . 



 

 

 Minden edzőnek tudnia kell hitelesen igazolnia játékosai életkorát (útlevél, egyesületi 

igazolvány, diákigazolvány) amennyiben azt az ellenfél edzője a rendezőktől kéri. Szülői 

kérésre nincs igazoltatás!  

 Mindenki saját felelősségért vesz részt a Kölyökliga tornasorozaton. 

 

Pályarendszabályok: 

 A pálya mellett kizárólag a cserejátékosok és az edzők tartózkodhatnak, az érdeklődő 

szülők kizárólag a pályán kívül, amennyiben lehetséges a korláton kívül tartózkodjanak. 

 Az edzők kötelesek két mérkőzés között csapatukat felügyelni, játékosaikat egyben tartani 

és készülni a következő mérkőzésre. 

 A bemelegítő csapatok ne zavarják az éppen zajló mérkőzéseket. 

 A játék a gyerekeké, hagyjuk őket nyugodtan, szabadon játszani (vonatkozik ez az edzőkre 

és a szülőkre egyaránt).   

 A tornák szombaton vagy vasárnap lehetőleg mindig 10:00 kezdődnek és 14:00 tartanak, 

de az időpontot a pályát biztosító egyesület határozza meg (9:00-18:00 között).  

 A mérkőzéseket rossz időjárási körülmények között is le kell játszani, hogy a csapatok 

utaztatását nem kelljen kétszer is kifizetni. Amennyiben napokkal egy forduló előtt már 

egyértelmű, hogy nagyon rossz időjárás várható, a projektmenedzser beleegyezésével és új 

időpont keresésével a 4 egyesület más időpontban is lebonyolíthatja az adott játéknapot.  

 

Budapest, 2015. július 15.                             Takács Gábor  


