Debreceni Egyetem Sportiroda
4032 Debrecen Egyetem tér 1.
E-mail: desportiroda@gmail.com

Nemzetközi Egyetemi Sportnap 2017
Kispályás labdarúgás
Versenykiírás
1

A verseny célja
Az UEFA Grassroots programjának népszerűsítése
Társas-és sportkapcsolatok kialakítása, erősítése a Debreceni
Egyetemen tanuló hallgatók között.
Az egyetemi sporthoz kedvet érző labdarúgó csapatok folyamatos
versenyeztetése, a közönség kulturált szórakoztatása, a sportág
népszerűsítése a fiatalok széles tömegei körében.
A labdarúgás sportág népszerűsítése a felsőoktatási intézményben
A Fair Play magatartás érvényre juttatása.
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A verseny díjazása
A „Nemzetközi Egyetemi Sportnap 2017" címet;
Az 1.-3. helyezett kupa, oklevél és érem díjazásban részesül.
Különdíjak: legtechnikásabb játékos, egyenes kieséses szakasz
gólkirály, legjobb kapus
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A verseny szervezői:
Rendezők:
Debreceni Egyetem Sporttudományi Intézete
Debreceni Egyetem Sportirodája
DEHÖK
Felügyelő szerv:
A versenyt a Debreceni Egyetem Sportirodája írja ki, szervezi, illetve
bonyolítja le.
Kapcsolattartás a csapatokkal:
Pöszmet Tibor 30/494-12-77
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A bajnokság helye: DEAC Sporttelep műfüves pályái

5

A bajnokság ideje: 2017. szeptember 20.

A résztvevő csapatok:
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Kizárólag a Debreceni Egyetem aktív státuszú egyetemi polgárai
(hallgatói, oktatói, dolgozói)
A bajnokságon maximálisan 32 csapat vehet részt
Egyszerre 5+1 fő tartózkodhat a pályán!
Egy csapatban maximálisan 10 játékos nevezhető!
A csapatokba csak fiú játékosok nevezhetők!
Sportorvosi igazolást nem kérünk, mindenki saját felelősségre
versenyezhet.
A résztvevőknek nyilatkozniuk kell egészségi állapotukról.
7.

Igazolás
A sportolóknak a helyszínen igazolniuk kell személyazonosságukat, illetve státuszukat
diákigazolványuk, személyi igazolványuk bemutatásával.

8.

Nevezés

8.1. Nevezés módja: regisztrálni a sportsci.unideb.hu oldalon lévő nevezési lap kitöltésével és
elküldésével a poszmet.tibor@gmail.com címre.
8.2 Nevezési díj: nincs
8.3 Nevezési határidő: 2017. szeptember 18, 23:59. (hétfő)
9.

A verseny lebonyolítása
Sorsolás: 2017. szeptember 18.
A verseny időpontja: 2017. szeptember 20.
A verseny szabályzatáról a Szabályzatok című melléklet
rendelkezik.
A verseny lebonyolításáról a versenybizottság rendelkezik.
A nevezett csapatok csoportokba kerülnek, melyet egyenes kieséses
szakasz követ a döntőig. 16 csapat nevezése esetén 4 db 4 csapatból
álló csoportból az első és második csapat jut tovább, akik keresztben
játszanak a legjobb 8 közé kerülésért. Kevesebb résztvevő esetén a
nevezők számától függően kerülnek kialakításra a csoportok.

10.

Óvás

A verseny ideje alatt az óvási ügyeket- írásos bejelentés és az óvási díj egyidejű befizetése
esetén - versenybíróság tárgyalja. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az óvási díj: 10 000 Ft.
Az eseményt követő 10 percen belül kell benyújtani. (vagy az érintett mérkőzés utáni 20
percben)

11. Egyéb rendelkezések
A rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet. A rendező ezeket a felvételeket a sportág és a
verseny népszerűsítése érdekében nyilvánosság elé tárhatja, ezeket a TV-ben, rádióban,
sajtóban, videofilmen, fotókon vagy más módon reklám vagy marketing céllal felhasználhatja.
Aki a felvételeken feltűnik, nevesíthető. A nevesített játékos semmilyen követeléssel nem élhet
a felvétel készítőjével vagy a rendezővel vagy a lebonyolítóval szemben.
A kiírásban nem szereplő kérdésekben a Versenybizottság dönt. A Versenybizottság fenntartja
magának a jogot az esetleges változásokra, melyekről a honlap segítségével igyekszik minél
előbb tájékoztatni az érintetteket.

