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Résztvevő csapatok/ Participants: 

 

 

 

 

Lebonyolítás / Schedule: 

 

Vasas Pasarét Sportcentrum (műfű/artificial turf) 

 

Május 30./30th of May 

 

08:30 - 09:00 Bemelegítés / Warm up   

09:00 - 10:10 Vasas Kubala Akadémia - Arsenal Thessaloniki :  

10:15 - 11:25 DVSC - FK Vojvodina :  

11:30 - 12:40 Arsenal Thessaloniki - Easter Slovakia :  

14:45 - 15:55 DVSC - Puskás Akadémia :  

16:00 - 17:10 Easter Slovakia - Vasas Kubala Akadémia :  

17:15 - 18:25 Puskás Akadémia - FC Vojvodina :  

 

 

 

Fáy utcai Sportcentrum (műfű vagy fű - artificial turf or grass) 

 

Május 31./31th of May 

 

08:30 - 09:00 Bemelegítés / Warm up   

09:00 - 10:30 5. – 6. hely - Class. 5th-6th :  

10:35 - 12:05 3. – 4. hely - Bronze medal m. :  

12:10 - 13:40 Döntő - Final :  

13:45 -  Eredményhirdetés / Victory ceremony   

14:15 - 15:00 Ebédidő / Lunchtime   

Kubala László Cup  

U16 

2015.05.30-31 

Budapest 
 

Vasas Kubala Akadémia   DVSC 

Arsenal Thessaloniki   FK Vojvodina 

Easter Slovakia    Puskás Akadémia 
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A labdarúgótorna szabályai:    Rules of the Tournament: 

 
1. A tornán hat csapat vesz részt, a selejtező 

mérkőzéseket két csoportra osztva játsszák. 

1. Six participating teams are divided in two groups. 

 

2. A tornán kizárólag 1999. január 1. után született vagy 

fiatalabb játékosok (fiúk) vehetnek részt. 

2. Only players (boys) born after 1st of January 1999 or 

younger have the right to participate on the Cup. 

 

3. A mérkőzések játékideje a csoportmérkőzéseken 

kétszer 30 perc, a helyosztókon pedig kétszer 40 perc. A 

mérkőzések félidei között egységesen 10 perc szünetet 

tartunk. 

3. The group matches last two times 30 minutes, while 

the placement matches last two times 40 minutes. At 

half time, the break last always 10 minutes. 

 

4. A továbbjutás a selejtezőkörben szerzett pontok 

alapján dől el (győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont). 

Pontegyenlőség esetén a gólarány dönt a továbbjutásról. 

Amennyiben a csapatok gólaránya megegyezik, a több 

rúgott gólt kell figyelembe venni a továbblépésnél. Ha 

ezek száma is egyezne, akkor a csapatok 

tizenegyesrúgásokkal (5–5) döntik el a helyezések 

kérdését. 

 

4. The ranking in the qualifying round (group stage) will 

be determined by the gained points during the matches 

(3 points for wins, 1 point for draws). In case of equal 

gained points the superior goal difference from the 

group matches will decide the qualification for the next 

stage. In case of matching superior goal difference, the 

team with the most scored goals realizes the better line-

up position. Should in this case the difference still be 

matching, penalty kicks (5–5) will decide on the 

outcome. 

5. A döntőbe a két csoport első két helyezettje jut 

tovább. A csoportkörben a második helyen végző csapat 

a harmadik, míg a csoportkörben a harmadik helyen 

záró csapat az ötödik helyezésekért mérkőzik. Döntetlen 

esetén tizenegyesrúgások (5–5) döntik el a helyezések 

kérdését. 

5. The teams finishing first in each group will enter into 

the final. The second best team in each group will be 

entitled to play for the third place and the third best 

team in each group will play for the fifth place. If the 

score is equal at the end of the match penalty kicks (5–

5) will decide the winner. 

 

6. A résztvevő csapatok mérkőzésenként maximum 20 

játékost nevezhetnek. A mérkőzések során hat játékos 

cseréjére van lehetőség. Amennyiben egy játékost piros 

lap miatt kiállítanak, automatikusan el kell tiltani a 

következő mérkőzéstől, azonban ennél szigorúbb 

döntést is hozhat a versenybíróság. 

 

6. Each team are permitted to entry up to maximum 20 

players/match. Maximum 6 substitutions can be 

exchanged during a match. In case of a player is 

presented a red card, the player is automatically 

excluded for the next match (1 match ban) or for more 

matches according to the decision of the jury. 

 

7. A játékvezetők küldéséről a torna rendezője 

gondoskodik. Valamennyi résztvevő klub köteles a 

játékosok igazolását, útlevelét az első mérkőzés 

megkezdése előtt a szervezőknek bemutatni. A 

játosoknak rendelkezniük kell érvényes sportorvosi 

engedéllyel. 

 

 

7. The referees will be selected by the referee’s 

association of Hungary. The player certificates 

(passport, player’s id, etc.) must be controlled before the 

first kick-off of the tournament by the organizing 

comittee. Without having a verified player’s document 

the player is not allowed to participate on the 

tournament. Each player must have a medical certificate 

in his sports identification card. 

 

8. A torna utolsó mérkőzését követően kerül sor a 

kupák, különdíjak valamint érmek átadásával 

egybekötött eredményhirdetésre. 

 

8. The trophies and medals will be presented after the 

final. 

 

9. A tornaküzdelmek során a Magyar Labdarúgó 

Szövetség szabályai az irányadók. 

 

 

9. Situations not defined in the tournament’s regulations 

must be judged by the regulations of the Hungarian 

Football Federation. 

 

 


