
 

 

 
 
Liebe GJU-ler, liebe Fußball-Fans und Interessenten, 
 
im Jahr 2014 veranstaltet die GJU ihr 22. Hallenfußballturnier. Diesmal ist der 
Austragungsort in Baje. 
 
Wichtige Informationen! 
 
Termin: 7-9. Februar 2014 
 
Ort: Schülerwohnheim und Sporthalle des Ungarndeutschen  Bildungszentrums, 
Baje, Duna Str. 33. 
 
Anmeldefrist: bis zum 27. Januar 2014 
 
Kontakt, Anmeldung und Infos: 
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher,  
7624, Pécs, Mikes Kelemen Str. 13. 
E-mail: sz.szemeredi@live.com (+36 20 248 3938)  
 
Achtung! Liebe GJU-ler und Interessenten, beeilt euch mit der Anmeldung, da nur die 
ersten 14 Herrenmannschaften und die ersten 4 Damenmannschaften am Turnier 
teilnehmen können. Über das Programm und die Auslosung informieren wir euch im 
Laufe der Zeit. Es werden in erster Linie nur GJU Mannschaften und Mannschaften aus 
der Minderheit bevorzugt. Wenn noch Plätze frei sind entscheidet das Präsidium, wer 
teilnehmen darf. Verpasst diese Möglichkeit nicht. Wir freuen uns auf Euch! 
 
Unterkunft ist in Vierbettzimmern. Falls Paare darauf bestehen, zusammen in einem 
Bett zu schlafen oder es für Einige nicht allzu unbequem ist, in Schlafsäcken zu 
übernachten, können selbstverständlich auch mehr als 4 Personen in einem Zimmer 
übernachten, um die Kosten zu reduzieren. (Preise siehe im anliegenden 
Anmeldebogen) 
 
 
Unten aufgeführt findet ihr die Spielregeln des Turniers. 
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Kedves GJU-sok, focikedvelők és érdeklődők! 
 
 
A 2014-es évben immár 22. alkalommal kerül megrendezésre az MNFK 
Teremlabdarúgó Tornája, melynek ezúttal Baja városa ad otthont.  
 
Fontos információk!  
 
Időpont: 2014. február 7-9.  
 
Hely: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Kollégiuma, 
Sportcsarnoka, Baja, Duna utca 33. 
 
Jelentkezési határidő: 2014. január 27.  
 
Kontakt, jelentkezés és bővebb információ:  
Magyarországi Német Fiatalok Közössége,  
7624; Pécs, Mikes Kelemen u. 13. 
Email: sz.szemeredi@live.com (+36 20 248 3938) 
 
Figyelem! Kedves GJU-sok, Érdeklődők! Kérünk benneteket, hogy minél előbb 
jelentkezzetek, mert csak az első 14 férfi és 4 női csapat jelentkezését tudjuk elfogadni. 
A konkrét programról és a csapatok sorsolásáról mielőbb értesítünk benneteket. 
Elsősorban MNFK-s és kisebbségi csapatok jelentkezését várjuk. Ha marad még szabad 
hely más csapatoknak is, akkor az elnökség dönti el, hogy közülük kik vehetnek részt a 
tornán. Használjátok ki a lehetőséget és ne szalasszátok el ezt a fergeteges bulit! 
Szeretettel várunk benneteket! 
 
Szállás 4 ágyas szobákban. Amennyiben a szállásköltségek csökkentése érdekében 
egyesek hajlandóak mással egy ágyban, vagy esetleg hálózsákban a földön aludni, 
természetesen van rá mód, hogy egy szobában négynél több személy aludjon. (Árakat 
lásd a mellékelt jelentkezési lapon) 
 
Alább megtaláljátok a torna szabályzatát. 
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Spielregeln  
 
• Es dürfen sich maximal 5+1 Personen pro Mannschaft gleichzeitig auf dem Spielfeld aufhalten.  
• Die Spielzeit beträgt zweimal 10 bzw.12 Minuten. es hängt davon ab, wie viele Mannschaften 
teilnehmen.  Zwischen den zwei Halbzeiten gibt es keine Pause.  
• Der Beginn des Spiels erfolgt durch den Pfiff des Schiedsrichters. Wenn 5 Minuten nach einem 
Signal des Schiedsrichters eine Mannschaft immer noch nicht auf dem Spielfeld ist, wird das 
Spiel mit 0:3 Toren gegen sie gewertet.  
• Punkteverteilung in der Vorrunde: der Gewinner eines Spiels bekommt 3 Punkte, der Verlierer 0 
Punkte, für ein unentschiedenes Spiel bekommen beide Mannschaften je einen Punkt.  
• Bei Punktgleichheit zählt zuerst der direkte Vergleich, dann das Torverhältnis und zuletzt die 
mehr geschossenen Tore.  
• Sollte der Ball die Elemente der Hallendecke oder die Hallendecke selbst treffen, so wird das 
Spiel mit einem Freistoß oder Kick-in von der entsprechenden Stelle fortgesetzt.  
• Wenn der Ball aus dem Spielfeld ins Aus geht, wird er aus dem Aus eingeworfen oder mit 
einem Kick-in wieder ins Spielfeld gebracht  
• Schießt eine Mannschaft den Ball hinter die eigene Torauslinie gibt es einen Eckball.  
• Grobe Regelverstöße werden mit 2 Minuten Bank bestraft. Sollte dies beim gleichen Spiel 
zweimal passieren, wird der Spieler endgültig des Feldes verwiesen. In so einem Fall können  
die Organisatoren selbst entscheiden, ob der Spieler für weitere Spiele disqualifiziert werden soll.  
• Grätschen und körperbetontes Spiel wird in jedem Fall mindestens mit 2 Minuten Strafbank  
geahndet.  
• Strafstöße werden vom 7 Meter-Punkt aus geschossen.  
• Die Spielerwechsel können fortlaufend unternommen werden. Bei Verletzung ist vom  
Schiedsrichter die Genehmigung zum Austausch einzuholen. Ein Verstoß wird mit 2 Minuten  
Bank bestraft.  
• Blutende Spieler dürfen sich nicht auf dem Spielfeld aufhalten.  
• Auf einmal dürfen sich maximal nur 2 bei Fußballvereinen unter Vertrag stehende 
Fußballer in der Mannschaft sein. (sie dürfen im Jahre 2013-2014 nicht unter Vertrag  
gewesen sein).  
Ausnahme: wenn der GJU-Freundeskreis bis zum 30. Januar 2014 die Liste seiner 
Mitglieder abgegeben und den Mitgliedsbeitrag bis dahin gezahlt hat, so dürfen mehrere 
unter Vertrag stehende Spieler aus diesem Freundeskreis in der Mannschaft sein, aber nur 
2 dürfen auf einmal auf dem Spielfeld sein. 
• Ein Spieler darf nur in einer Mannschaft spielen  
• Die Liste der in einer Mannschaft spielenden Spieler  muss vor dem ersten Spiel abgegeben 
werden. 
• Ausnahmen von den genannten Spielregeln sind nur mit dem Einverständnis der Organisatoren 
und den gegnerischen Mannschaften möglich. 
•  Unter Vertrag stehende Spieler werden berücksichtigt, wenn der/diejenigen zwischen 16-35 
Jahre ist. 



 

 

Játékszabályok  
 
• A pályán egyszerre csapatonként 5+1 fő lehet maximum.  
• A játékidő kétszer 10 vagy 12 perc, csapatok mennyiségétől függően. A félidők között nincs 
szünet.  
• A mérkőzés kezdetét a bírói sípszó jelzi. Ha véletlenül a sípszó elhangzását követően 5 perc 
elteltével sem állt még ki valamelyik csapat (késik), az 0:3-as vereséget könyvelhet el magának.  
• Pontozás: a győztes 3, a vesztes 0, döntetlen esetén mindkét csapat 1 pontot kap. Összesített 
döntetlen eredmény esetén az azonos pontszámúak sorrendjét az egymás elleni mérkőzés 
eredménye dönti el. Ha véletlen az is egyenlőséget mutatna, akkor a fordulóban elért gólarányuk 
alapján határozzuk meg az elsőbbséget, ha az is egyenlő, akkor a több rúgott gól, kevesebb 
kapott, vagy legvégső esetben a sorsolás dönt.  
• A mérkőzések során a testérintkezés mérsékelten engedett.  
• A becsúszás szabálytalan akár sikeres, akár nem (sárgalappal büntetendő).  
• Ha a labda a mennyezeti elemeket vagy a mennyezetet éri, az érintési pont alól feldobással 
kerül újra játékba a labda.  
• Ha a labda elhagyta a játékteret, akkor partdobással vagy partrúgással folytatódik a játék. 
Szöglet is van.  
• A szándékos és durva szabálysértésekért 2 perc kiállítás jár. Azonos mérkőzésen a játékos 
másodszori kiállatása végleges. Ilyen esetben a szervezők döntenek arról, hogy a következő 
mérkőzésen játszhat-e a játékos vagy kihagyni kényszerül azt.  
• Hazaadás nincs, még bedobásból sem (a kapus saját játékostársától érkező labdát nem foghat 
meg kézzel). Büntetése a 6-os vonalról közvetett szabadrúgás.  
• A büntető rúgást 7 m-ről hajtják végre.  
• A cseréket mindig ugyan arról a helyről kell végrehajtani. Sérülés esetén a játékvezető 
engedélyével ez alól felmentés kérhető. Megszegése azonban 2 perc kiállítást von maga után.  
• Vérző játékos nem tartózkodhat a pályán.  
• 2013-2014-es szezonban igazolt játékosként szereplő játékosok közül ketten lehetnek egy 
csapatban. Ez alól kivétel, ha az adott Baráti kör 2014. január 30.-ig leadta a taglistát és a 
tagdíjat befizette. Ez esetben a Baráti körből több igazolt játékos is szerepelhet, azonban 
csak 2 lehet egyszerre a pályán. 
• Egy játékos csak egy csapatban játszhat. 
• A játékosok listáját kérjük az első mérkőzés előtt a szervezőknek leadni.  
• A fent említett játékszabályok alól akkor lehet kivételt tenni, ha a szervező valamint az ellenfél 
játékosai beleegyeznek. 
•  Igazolt játékosnak csak a 16-35 éves kor között igazoltan szereplő játékosok számítanak! 
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