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1./ A Szuper Kupa döntő célja: 

 A bajnoki címvédő (ZEUS Osztály) és a Dunaújváros Kupa győztes játékerejének összemérése. 

 Hagyományteremtés a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség versenysorozatában. 

 A mérkőzés nézőinek szórakoztatása, a labdarúgás népszerűsítése. 

 A Fair Play magatartás érvényre juttatása. 

2./ A Szuper Kupa döntő rendezője: 

 Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség  

3./ A Szuper Kupa döntő támogatói: 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 Aranyhordó Étterem és Pálinkaház Dunaújváros 

4./ A 2014. évi Szuper Kupa döntő résztvevői: 

 A ZEUS I. osztály 2013/2014. évi bajnoka (Dunaferr Vasas) 

 A Dunaújváros Kupa 2014. évi győztese (River Plate) 

5./ A Szuper Kupa döntő időpontja: 

 2014. szeptember 18. csütörtök 19.00 óra 

6./ A Szuper Kupa döntő helyszíne: 

 Lorántffy Zsuzsanna Szakiskola Sportpálya 

7./ A Szuper Kupa döntő győztesének meghatározása: 

 A játékidő 2x25 perc. Amennyiben a mérkőzés döntetlenül végződik, 2x5 perces hosszabbítás 

következik. Ha a hosszabbítás után is döntetlen az eredmény, 3-3 büntetőrúgást kell elvégezni, 

majd szükség esetén felváltva kell rúgni, amíg különbség alakul ki. A csapatok létszámát a 

mérkőzés végén a kevesebb játékossal rendelkező csapat létszámára kell csökkenteni. Egy játékos 

akkor végezhet el újabb büntetőrúgást, ha csapata minden játékosa (beleértve a kapust is) rúgott 

már büntetőt. A sorsoláson győztes csapat dönthet, hogy kezdi a büntetőrúgást, vagy átadja a 

kezdést ellenfelének. 

 Az időjárási viszonyok miatt elmaradt, vagy félbeszakadt Szuper Kupa mérkőzést két héten belül 

le kell játszani. Az új időpontot a két érdekelt csapattal történt hivatalos egyeztetését követően a 

DLSZ írja ki. 

 Ha valamely csapat nem áll ki a mérkőzésre, akkor a mérkőzés meghiúsulásában vétlen csapat a 

Szuper Kupa döntő győztese. 



 

 

8./ Játékjogosultság: 

 A Szuper Kupa döntőjében azon játékosok szerepelhetnek, akik a mérkőzés időpontjában csapatuk 

igazolt játékosai.  

9./ A mérkőzés jegyzőkönyve: 

 A bajnoki címvédő köteles a DLSZ által kibocsátott jegyzőkönyvről gondoskodni.  

10./ Játékvezetés: 

 A játékvezető kijelölését a mérkőzésekre a DLSZ JB végzi.  

 A játékvezetői nettó díj: 4.000 Forint.  

 A mérkőzés játékvezetői költségeit a két csapat fele-fele részben fizeti meg a mérkőzés előtt a 

játékvezetőnek. 

 A mérkőzés előtt a játékvezetőnek a DLSZ által kiállított igazolással kell a játékosokat igazolni. 

Vitás esetben a játékos köteles valamely fényképes igazolványát bemutatni. 

 A mérkőzéseket egy játékvezető vezeti. Amennyiben valamelyik csapat kéri két játékvezető 

működését, a második játékvezető díját az igényt benyújtó csapatnak kell fizetni. A DLSZ dönthet 

úgy, hogy kérés nélkül is két játékvezetőt küld a mérkőzésre, de ebben az esetben csak egy 

játékvezetői díj kerül elszámolásra. 

11./ Díjazás 

 A Szuper Kupa döntő győztese vándorserleg, serleg és oklevél díjazásban részesül, továbbá 12 

főre szóló vacsora meghívást nyer a dunaújvárosi Aranyhordó Étterem és Pálinkaház jóvoltából. 

 A mérkőzés vesztese serleget és oklevelet kap. 

12./ Fegyelmi tárgyalás: 

 Fegyelmi tárgyalást a DLSZ Fegyelmi Bizottsága tart (az aktuális MLSZ Fegyelmi Szabályzat 

alapján) minden kedden 17.00 órakor. A kiállított játékos és a csapatvezető a fegyelmi tárgyaláson 

részt vehet. A mérkőzésen véglegesen kiállított játékos igazolását a játékvezető a Játékvezetői 

jelentéshez csatolja. Az igazolást a játékos ismételt játékjogosultságakor a Kispályás Bizottság 

adja ki. 

 A DLSZ Fegyelmi Bizottságának határozatát /eltiltás mérkőzés(ek)ről/ abban a bajnoki sorozatban 

kell letölteni, amelyben a vétkes játékos szerepel. Amennyiben a fegyelmi határozat /eltiltás/ 

időtartamra szól, a határozat /eltiltás/ a DLSZ által szervezett minden sportrendezvényre érvényes. 

 Ha egy mérkőzés részvevőjét (aki lehet csapatvezető vagy játékos) a Fegyelmi Bizottság 

határozatában eltiltással sújt, akkor a csapatvezető/játékos az eltiltás ideje alatt sem 

csapatvezetőként, sem játékosként nem vehet részt a játékban és nem foglalhat helyet a kispadon. 



 

 

13./ Egyéb rendelkezések: 

 A mérkőzésen alkalmazott játékszabályokat a „Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó 

Bajnokság Játékszabályai 2014/2015.” tartalmazza (http://www.dlsz.hu/dokumentumtar). 

 Ittas állapotban pályára lépni, illetve a pálya környezetében tartózkodni nem lehet!  

 A DLSZ által szervezett Szuper Kupa döntőnek helyt adó intézmény Házirendjében foglaltak 

elfogadása és betartása mindenki számára kötelező, aki az eseményen bármilyen minőségben részt 

vesz (játékos, csapatvezető, néző, DLSZ delegált, stb.). 

 A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben az MLSZ érvényben lévő szabályzatai irányadóak. 

14./ Kommunikációs információk: 

 Honlap: 

www.dlsz.hu 

 Email cím: 

dmjv.dlsz@gmail.com 

 Telefonszám: 

+36 70 616 59 41 

 Facebook: 

http://www.facebook.com/dunaujvarosilabdarugoszovetseg 
 

 

 

Dunaújváros, 2014. augusztus 12. 

 

 

 

   
 

Petrás Gábor 

Főtitkár 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

 

 

 

 

Mészáros István 

Versenybizottság elnök 
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