
REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK ORSZÁGOS FÉRFI ÉS NŐI 

TEREMLABDARUGÓ BAJNOKSÁGA 
 

Mezőtúr, 2016. november 11. (péntek) 
 

„Én tehát úgy futok, 
mint aki előtt nem bizonytalan a cél.” 

 (I. Kor. 9, 26) 

 
A verseny célja: versenyzési lehetőséget biztosítani a református középiskolák fiú- és leánytanulói 

számára, az országos bajnoki cím és a további helyezések eldöntése 

 

A verseny helye: a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola 

és Óvoda (Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.) tornacsarnoka  

 

A verseny kezdete: 2016. november 11. (péntek)   /létszámtól függően/ 

 

Nevezés: A versenyre nevezni a mellékelt nevezési lapon lehet. Kérünk mindenkit, hogy a lapokat 

pontosan töltsék ki és küldjék meg iskolánk címére e-mailben (titkar@reformatus-

mezotur.sulinet.hu)!!! 

 

Nevezési határidő: 2016. október 25. (kedd éjfélig)   A sorsolást november 8-án a honlapon 

megtalálható lesz. 

 

Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat 

 

A verseny résztvevői: a református középiskolák V-VI. korcsoportos fiú- és leánytanulói, 1997-ben 

és később születettek (fiatalabb versenyző is indítható). Az 1997-es diákról igazgatói igazolás kell, 

hogy jelenleg is és az elmúlt évben is az iskola diákja volt! 

 

Igazolás: a tanévre érvényesített diákigazolvány és érvényes sportorvosi igazolás 

 

Lebonyolítási rend: Csoportok a tavalyi év helyezése alapján történik! (www.refimezotur.hu) 

 

Egyéb sportági rendelkezések:  

 Kapuméret: 3 x 2 m-es kézilabdakapu 

 Játéktér: 40 x 20 m-es kézilabdapálya 

 Cipő: tornacipő 

 Labdaméret: 5-ös teremlabda  

 Játékidő: 2 x 15 perc, 5 perc szünettel (létszámtól függően) 

 Csapatlétszám mérkőzésen: 5 + 1 játékos tartózkodhat a pályán 

 Cserék: mindkét csapatban további 5 játékos állandó jelleggel cserélhető (oda-vissza csere 

megengedett) 

 Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is)  

 Minden egyéb kérdésben az MLSZ játékszabályai az irányadóak. 

 

Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok érem- és oklevél-, a további helyezett csapatok 

oklevéldíjazásban részesülnek.  

 

 

Egyéb: Mérkőzést csak számozott mezben szabad játszani! Minden csapat két eltérő színű, 

számozott garnitúrát hozzon magával az országos döntőre! Az öltözőben hagyott tárgyakért 

felelősséget nem vállalunk! 

  

 

A versennyel kapcsolatos bármely kérdéssel forduljanak 

Karsai András (06-30/327-0851) testnevelő tanárhoz. 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Vasas István 
Főigazgató 


