VERSENYKIÍRÁS
U11 (2011.01.01. után születettek fiúk & 2010.01.01. után született lányok számára)
U10 (2012.01.01. után születettek fiúk & 2011.01.01. után született lányok számára)
Létszám: 6+1 (14 fő/forduló/csapat)
Pályaméret: 35x55m
Kapuméret: 5x2m
Labdaméret: 4-es
Játékidő: 2×20 perc
Mérkőzések: 2 meccs/forduló (8 forduló összesen)
LEBONYOLÍTÁS & SORSOLÁS
18 vagy 27 csapat vesz részt a Kölyökliga 2021/2022-es kiírásának alkalmával mindkét (U10,
U11) korosztályban, a csapatok két vagy három csoportba (9 fős) kerülnek beosztásra.
Ősszel csoportmérkőzések zajlanak, tavasszal pedig a helyosztó mérkőzésekkel folytatódik a
Kölyökliga.
Őszi fordulók (szeptember, október, november) & tavaszi fordulók (március, április, május).
4 ősszel és 4 forduló tavasszal, minden fordulóban 2 mérkőzés.
A sorsolás 2021.augusztus 22-ig kerül kihirdetésre a Kölyökliga oldalán.
Őszi fordulók

Tavaszi fordulók

Csoportmérkőzések

Helyosztók

1.forduló

1.forduló

A pálya 1-2, 1-3, 2-3

A pálya 1-5, 1-9, 5-9

B pálya 4-5, 4-6, 5-6

B pálya 2-6, 2-7, 6-7

C pálya 7-8, 7-9, 8-9

C pálya 3-4, 3-8, 4-8

2.forduló

2.forduló

A pálya 1-6, 1-8, 6-8

A pálya 1-4, 1-7, 4-7

B pálya 2-4, 2-9, 4-9

B pálya 2-5, 2-8, 5-8

C pálya 3-5, 3-7, 5-7

C pálya 3-6, 3-9, 6-9

3.forduló

3.forduló

A pálya 1-4, 1-7, 4-7

A pálya 1-6, 1-8, 6-8

B pálya 2-5, 2-8, 5-8

B pálya 2-4, 2-9, 4-9

C pálya 3-6, 3-9, 6-9

C pálya 3-5, 3-7, 5-7

4.forduló

4.forduló

A pálya 1-5, 1-9, 5-9

A pálya 1-2, 1-3, 2-3

B pálya 2-6, 2-7, 6-7

B pálya 4-5, 4-6, 5-6

C pálya 3-4, 3-8, 4-8

C pálya 7-8, 7-9, 8-9

Játékvezetés: Játékvezetőket a szervezők biztosítják.
Helyszín: Budapest
Helyezések eldöntése:






több pontszám
több győzelem
gólkülönbség
több rúgott gól
11-es rúgás 3-3 fő

Eredményhirdetésre abban esetben kerül sor, ha minden forduló lejátszásra került, minden
más esetben (pl.: előre nem tervezhető esemény, ami nem teszi lehetővé a Kölyökliga összes
fordulójának befejezését) a Kölyökliga versenybizottsága dönt a lezárásról.
Kölyökliga versenybizottságának tagjai:
Takács Gábor, Nyáry Andrea, Hajdányi Gergely
DÍJAZÁS
Díjátadó ünnepség az utolsó forduló alkalmával kerül megrendezésre.
Minden résztvevő csapat kupa & oklevél díjazásban részesül.
1-3.helyezett csapatok érem díjazásban is részesülnek.
Kimagaslóan teljesítő játékosok különdíjakban részesülnek.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Minden forduló kezdete előtt kötelező leadni elektronikusan a játékoslistát és csak azok
szerepelhetnek adott fordulóban, aki rajta vannak a listán.
Játékosok születési idejét fényképes dokumentummal kell tudni igazolni (pl.: labdarúgó
igazolás, személyigazolvány, útlevél, diákigazolvány), ennek hiányában nem léphet pályára a
játékos. Ez mérkőzés előtt edzői kérésre kerülhet ellenőrzésre.
Mindenki saját felelősségére vesz részt a sorozat mérkőzésein, melyet a versenykiírás
elfogadásával tudomásul vesz a klub és tájékoztatja erről a résztvevőket (edzők, szülők,
játékosok) is.
Mérkőzésekről fotók és videó felvétel készülhet, amelyet promóciós célokra használhatnak fel
a szervezők, melyet a versenykiírás elfogadásával tudomásul vesz a klub és tájékoztatja erről
a résztvevőket (edzők, szülők, játékosok) is.
A mérkőzések időpontjai előre meg lesznek határozva, halasztani nem lehetséges!
Ha egy csapat nem jelenik meg az adott forduló mérkőzésein, az azonnali kizárást von maga
után (nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni). Ez esetben a várólistán szereplő
csapatok közül kap lehetőséget a szereplésre, aki vállalja a részvételi feltételeket.
NEVEZÉS
1.Regisztrációs lap kitöltésével lehet jelentkezni a www.kolyokliga.hu oldalon.
2.Visszaigazolás emailben történik. Minden korosztályban jelentkezési sorrendben történik a
nevezések fogadása. Amennyiben betelik az előre meghatározott létszám adott korosztályban,
úgy várólistára kerülnek a később nevező klubok.
3.A jelentkezés a nevezési lap beküldésével és a nevezési díj befizetésével válik véglegesé,
nevezési díjról számlát állítunk ki a jelentkezési visszaigazoló email után, amelyet legkésőbb
2021. július 31-ig szükséges rendezni, amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy a
klub jelentkezését töröljük. Ezután a várólistán következő klub kap lehetőséget a részvételre.
4.Nevezés véglegessé válásáról emailben küldünk visszaigazolást, a nevezés során a klub által
megjelölt kapcsolattartó számára.
5.Nevezési díjat csak abban esetben térítjük vissza, ha a szervezők hibájából nem kerülnek
megrendezésre a Kölyökliga fordulói. Ha nem jelenik meg az adott fordulón a klub (kizárást
von maga után) vagy bármely más olyan ok miatt maradnak el mérkőzések, ami nem teszi
lehetővé a Kölyökliga fordulóinak megrendezést, úgy nem áll módunkban visszatéríteni a
nevezési díjat.
Nevezési díj: 110.000 Ft/korosztály*
* A nevezési díj tartalmazza a mérkőzések helyszínének, a játékvezetőknek, segítőknek, a
meccslabdák & szükséges egyéb eszközök, díjak és szervezés költségeit.
VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK & TÁJÉKOZTATÁST KÜLDÜNK MINDEN
RÉSZTVEVŐ SZÁMÁRA!

