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JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA

Egy csapat 8 játékosból állhat, akik közül egyszerre csak 4-en (1 kapus + 3 fő
mezőnyjátékos) tartózkodhatnak a játéktéren. A mérkőzést akkor lehet elkezdeni, ha
legalább 2 mezőnyjátékos és 1 kapus a csapatból játéktéren van.
Elkerülve az egész napos csúszást - amennyiben egy csapat 5 perc késés után
tud csak a pályára állni minimális létszámmal, abban az esetben az ellenfél 3
gólos előnyből indul.

KÉRÜNK TITEKET, HOGY IDŐBEN ÉRKEZZETEK A PROGRAM
GÖRDÜLÉKENY LEBONYOLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN!

FELSZERELÉS

A mezeket a Budapest Garden biztosítja, de kérünk mindenkit, hogy váltóruhát
hozzon a biztonság kedvéért. Zoknit cipőt mindenki magának kell, hogy biztosítson.
Éles és gumi stoplis cipőben játszani TILOS.
A bajnoksághoz a Budapest garden biztosítja továbbá még a játékvezetőt és a
labdákat.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Garden Ligáját először 4 db, 4 csapatos csoportban oda-vissza vágóval, aztán
egyenes kieséses rendszerben játsszuk. A csoportokból az első csapat jut tovább.
Pontegyenlőség esetén először az egymás elleni eredmény, majd a gólkülönbség,
végül a rúgott gólok száma számít. Ha ezek is egyenlőek lennének akkor a két
csapat között 3-3 büntető rúgás lesz a döntő. Mint mindig, a győzelemért a győztes
félnek 3 pont a vesztesnek 0, döntetlen esetén pedig 1-1 pont jár.
*Amennyiben a regisztráció során a csapatok száma nem éri el a megfelelő
létszámot abban az esetben fenntartjuk a sorsolás változtatás lehetőségét.



CSEREZÓNA, JÁTÉKIDŐ

Cserélni egész mérkőzés folyamán lehetséges „REPÜLŐCSERE” de csak a
cserezónában „VÉSZKAPUS” is csak itt cserélhető elütő színű mezben.
Játékidő: 2 x 20 perc. Félidőnél 5 perc szünet.
Döntetlen esetén 3-3 büntetőrúgás dönti el a mérkőzés kimenetelét, melyet 1-1
játékos rúg.
Cserére szigorúan figyelni!!!

JÁTÉKVEZETŐ

Minden mérkőzést 1 játékvezető vezet, akinek korlátlan joga, hogy azon a
mérkőzésen érvényt szerezzen a játékszabályoknak. Jogkörének gyakorlása akkor
kezdődik amikor a játék helyszínére érkezik és addig tart, míg el nem hagyja azt.
Játékvezető a mérkőzés előtt ellenőrzi a játékteret, a labdát, ha kell elvégzi a
sorsolást, méri a játékidőt, írja a góllövőket, ügyel a szabályos cserére, feljegyzi a
figyelmeztetéseket, kiállításokat. Joga van a mérkőzést valamely szabálytalanság
vagy nem várt esemény miatt megszakítania, vagy véglegesen beszüntetni. A
játékvezetőnek a játékra vonatkozó döntései véglegesek, azokat csak addig
változtathatja meg míg a játék újra nem indult vagy a mérkőzés nem került
beszüntetésre.

FIGYELMEZTETÉSEK, KIÁLLÍTÁSOK

Szóbeli fegyelmezés
2 perces kiállítás / SÁRGA LAP / büntetendő az a játékos:

- szándékosan kézzel megfogta a labdát
- sportszerűtlenül reklamál, szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki
- késlelteti a játék újraindítását
- következetesen vét a játékszabályok ellen
- ellenfelével dulakodni kezd
- szabadrúgás, szögletrúgás, büntetőrúgás esetén nem tartja be az előírt

távolságot
Büntetés letelte után bármely játékossal kiegészülhet a csapat.

5 perces kiállítással / PIROS LAP / büntetendő az a játékos:
- már volt egy 2 perces kiállítása, és ismételten azt érdemlő vétséget követett el
- durván sportszerűtlenül reklamál, goromba sértő kifejezéseket használ



Piroslappal kiállított játékos a mérkőzésen tovább nem játszhat, de helyette az 5
perc letelte után másik játékos játékban részt vehet.

KIÁLLÍTOTT JÁTÉKOSNAK/JÁTÉKOSOKNAK BÜNTETÉSÉT/BÜNTETÉSÜKET LE
KELL TÖLTENIE, CSAPATA KAPOTT GÓL ESETÉN SEM EGÉSZÜLHET KI.

KÖZVETLEN SZABADRÚGÁS

Közvetlen szabadrúgásból azonnal gól érhető el. Az ellenfél játékosainak 3
méterre kell a labdától állniuk.

Közvetlen szabadrúgást kell ítélni, ha egy játékos:
- ellenfelét szándékosan megrúgja, vagy azt megkísérli,
- ellenfelét gáncsolja, vagy azt megkísérli,
- ellenfelére ráugrik, durván veszélyesen támadja
- ellenfelét megdobja, leköpi
- ellenfelét hátulról vagy szemből löki
- ellenfelét becsúszó szereléssel próbálja a labdától eltávolítani, szándékos

kezezést követ el

BÜNTETŐRÚGÁS

Büntető rúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha valamelyik csapat egyik játékosa a
saját büntetőterületén belül, közvetlen szabadrúgást maga után vonó
szabálytalanságot követ el. Minden mezőnyjátékosnak a játéktéren belül kell lenni, a
büntetőterületen kívül kell állni, a büntetőpont mögött, 3 méterrel labdától és a rúgást
végző játékost nem szabad akadályozni. Rúgás elvégzése előtt a kapus nem
tartózkodhat a kapuban, üres kapura történik a rúgás. A büntetőrúgást félpályáról
kell elvégezni.

BEDOBÁS, OLDALRÚGÁS, KEZDŐRÚGÁS

A palánk a játéktér részét képezi, oldalrúgás, bedobás nincs. Amennyiben a labda
elhagyja a játékteret, abban az esetben az ellenfél csapata rögzített helyzetből
lábbal hozhatja játékba a labdát, oldalvonalról, onnan viszont kapura nem rúghat.



SZÖGLETRÚGÁS

Szögletrúgásból közvetlenül gól érhető el, de csak az ellenféllel szemben.
Szögletrúgást kell ítélni, ha a labda az alapvonal mögött elhagyja a játékteret és azt
utoljára védőcsapat játékosa érintette. Kapusról is van szöglet.

KAPUS JÁTÉKA

Kapuskirúgást kell ítélni, ha a labda teljes terjedelmével, a levegőben vagy a földön,
teljes terjedelmével elhagyta az alapvonalat és utoljára azt támadócsapat játékosa
érintette. Játékba akkor kerül a labda, ha a büntető területet elhagyta.
KAPUSKIRÚGÁSBÓL AKKOR ÉRHETŐ EL GÓL, HA A LABDA A KAPUBA JUTÁS
ELŐTT MÁS JÁTÉKOSSAL IS ÉRINTKEZIK.
A kapus kézzel nem érhet a ladához. A kirúgást minden esetben a földről kell
elvégezni, úgy, hogy a labda álló helyzetben van. A mérkőzéseken kis kapukat
használunk (nem kézilabda kapuk).
MINDEN EGYÉB KÉRDÉSBEN A LABDARÚGÁS
JÁTÉKSZABÁLYAI MÉRVADÓAK.



LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben a nevezett csapatból nem jelenik meg a minimális csapatlétszám,
abban az esetben a nevezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni, illetve a csapat
automatikusan kiesik a versenyből.
Amennyiben a csapat a sorsolás után 12 órán belül jelzi a szervező felé a
visszamondást, abban az esetben visszatérítjük a nevezési díjat.
Amennyiben a csapat a sorsolás után 12 órával jelezheti a szervező felé, hogy
számára nem megfelelő az előre meghatározott időpont. Ebben az esetben a
szervező rugalmasan kezeli a helyzetet és biztosítja a versenyzési lehetőséget a
csapatnak.
A
Nem megfelelő időjárás esetén a rendezvényt a Budapest Garden, (továbbiakban:
szervező) mondhatja le.

NEVEZÉS

Online nevezés során a Felhasználó csak akkor veheti igénybe a Weboldal
szolgáltatását, ha előtte elfogadja a Budapest Garden házirend feltételeit és a jelen
Versenykiírás szabályzatát. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit és a versenykiírás
szabályzatát előzetesen nem fogadja el, akkor nem adhatja le online nevezését a
kiválasztott versenyre.

Amennyiben a Felhasználó bankkártyás fizetést hajt végre a Weboldalon, illetve a
nevezési díjat banki átutalással megfizeti, fogyasztói szerződés jön létre a
Felhasználó és a Szolgáltató között. Felek elfogadják, hogy az ily módon létrejött
szerződés a nevezési díj megfizetésével megkötöttnek minősül, és arra
Magyarország jogszabályai az irányadók. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései
vonatkoznak.

A Weboldalon közzétett nevezési díjak Forintban meghatározott, bruttó árak. A
nevezés kizárólag a nevezési díjnak a Szolgáltató részére történt megfizetése után
válik érvényessé.



Lehetséges fizetési módok

- Online bankkártyás fizetéssel, weboldalunkon keresztül
- A nevezés határideje előtt (2021. május 26.) a helyszínen készpénzben

Szerződéstől való elállás

Felhasználó a nevezési díjnak visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a
Versenykiírás fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike
miatt a Felhasználó eláll a versenyen való részvételtől. Ilyen változásnak számít:
- a nevezett versenyszám törlése;
- a nevezett sportolóknak járó rajtcsomag tartalmának az előre meghirdetetthez
képest csökkentése;
- a nevezési díjnak az előre meghirdetetthez képest történt emelése;
- a verseny rajtidejének a meghirdetetthez képest több mint két órával történő
megváltoztatása a Szolgáltatónak felróható okból kifolyólag.
Felhasználó elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát a
info@budapestgarden.com címre elküldve köteles közölni a szolgáltatóval legkésőbb
a sorsolás kihirdetése után 12 órával. Ha a Versenykiírás fent meghatározott fő
pontjaiban lényeges változás a versenyt megelőző 24 órán belül következik be, vagy
kerül nyilvánosságra, akkor a Felhasználó az elállási jogával a verseny rajtját
megelőzően bármikor élhet.

Lemondás a versenyen való részvételről

Amennyiben a Felhasználó saját elhatározásából mond le a versenyen való
részvételről és szándékáról a Szolgáltatót legfeljebb 12 órával a sorsolás kihirdetése
után írásban értesíti a info@budapestgarden.com e-mail címen, úgy jogosult
nevezési díj visszatérítésére. Amennyiben a Szolgáltató a megadott határidőnél
később értesül a lemondási szándékról, ez esetben már nem tudja biztosítani a
nevezés visszatérítését, ugyanakkor a Felhasználó továbbra is jogosult a rajtcsomag
átvételére.
Felhasználó saját elhatározásából történő lemondása esetén (függetlenül annak
bejelentésének időpontjától) nem jogosult a nevezési díj visszatérítésére.

Vis major

Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak
következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését
felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény,
többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a
rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény.
Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a versenyzőket, továbbá meg kell
tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek
közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is.

mailto:info@budapestgarden.com
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Felelősség kizárása

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás üzemeltetése során
használt szoftver, illetve annak keretében elérhető valamennyi tartalom
pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért. A
Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett
hibákért és ezek következményeiért. Ilyen lehet például az Internetes hálózatban
keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai
leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok
(például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

Weboldal használata során a Felhasználó adatközlésének hiányosságaiért, illetve a
hibásan megadott adatokból (pl. versenyző elérhetőségei, csapat neve) származó
bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Felhasználói panasz

A felhasználói panasz ügyintézése írásban, a Szolgáltató fent megadott e-mail
címen történik.

Székhely és levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.
E-mail: info@budapestgarden.com
Weboldal: https://budapestgarden.com/

BAJNOKSÁGBAN RÉSZTVEVŐ VALAMENNYI

CSAPATNAK SOK SIKERT, JÓ JÁTÉKOT ÉS

SÉRÜLÉSMENTES MÉRKŐZÉSEKET KÍVÁNUNK!

Budapest Garden csapata
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