
 
 
 

Az Erdélyi Labdarúgó Diákkupa-ELDK szabályzata és lebonyolítása 
 
 
I. Érvényes szabályok 
 
Az ELDK mérkőzésein a futsalsport játékszabályai érvényesek az alábbi kivételekkel: 
 
a) Az időkérést nem a harmadik, hanem a pályán lévő játékvezetőtől kell kérni. 
b) A nyolcaddöntőktől kezdődően a csapatok félidőnként kérhetnek egy 1 perces pihenőt (ha egy csapat az 
első félidőben nem kérte ki az 1 percet, a másodikban is csak 1-et igényelhet). A pihenő akkor kérhető, amikor a 
labda nincs játékban és az 1 percet kérő csapat birtokában van a labda. 
c) A csoportmérkőzések és a nyolcaddöntők 2x11 percet, a negyeddöntők 2x13 percet, az elődöntők és a 
döntők pedig 2x15 percet tartanak (folyó idővel). 
d) A félidők közötti szünet legtöbb 2 perc lehet. 
e) Az óra megállítása minden esetben a játékvezető hatásköre. 
f) Halmozott szabálytalanság (közvetlen szabadrúgás) esetén a negyedikre kisbüntető (10 m-es) végzendő. 
g) Az oldalrúgás az oldalvonalon kívülről is végezhető. 
h) A kapusnak akárhányszor vissza lehet játszani a labdát lábra anélkül, hogy közvetlen szabadrúgást ítélne a 
játékvezető, viszont a hazaadott labdát a kapus kézzel nem játszathatja meg. 
i) Piros lap esetén az illető csapat 2 percig játszik emberhátrányban, és utána egy másik emberrel a csapat 
kiegészülhet, viszont a vétkes játékos már nem állhat vissza (abban az esetben, ha a vétkes csapat a 2 perc alatt gólt 
kap, a középkezdés előtt kiegészülhet és újból a teljes létszámmal játszhat). 
j) Amennyiben egy játékos piros lapot kap, csapata következő mérkőzésén elveszíti játékjogát (ha egy játékos 
az utolsó csoportmérkőzésén kap piros lapot és csapata továbbjutó, az illető játékos nem játszhat a nyolcaddöntő 
mérkőzésén). 
k) A 2 sárga lapot begyűjtő játékos a soron következő mérkőzésen nem játszhat. 
l) Óvási szándékukat a csapatok képviselői a mérkőzés lefújását követően legtöbb 10 perces időkeretben 
jelezhetik a szervezőbizottság egyik tagjánál. 
 
II. Lebonyolítási rendszer 
 
A bajnokságon 17 csapat vesz részt, ezeket kiemelések alapján a szervezők 4 (egy 5 és 4 négy csapatos) csoportba 
sorsolják. A csoportkör után – a továbbjutás sorrendje szerinti kiemelés alapján – a szervezők kisorsolják a 
nyolcaddöntők párosításait. 
 
a) Minden csoport első 4 helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe. 
b) Azonos pontszám esetén a szerevezők a következő sorrendet és szempontokat veszik figyelembe: 

1. egymás elleni mérkőzés eredménye 
2. gólarány (itt nem számít a csoportban 5. helyezést elért csapattal lejátszott mérkőzés eredménye) 
3. több rúgott gól 
4. sorshúzás 

c) A nyolcaddöntőktől kezdődően, ha a rendes játékidő lejárta után a mérkőzés állása döntetlen, 6 méteresek 
következnek (5-5 játékos, utána 1-1 az első hibáig, ugyanabban a sorrendben és ugyanazok a játékosok). 
 
Az ELDK győztese megkapja a győztesnek járó vándorserleget, és a szervezők szeretettel visszavárják – a hatályos 
részvételi feltételeknek megfelelő nevezést követően – címvédőként a jövő évi diákkupára. 
 
III. Csapatok nevezése és a játékosok részvételi feltételei 
 
A 30. ELDK-n szereplő csapatok játékosai egyetemi-, valamint személyi igazolvánnyal igazolják önmagukat (az 
eredeti okmányokat ellenőrzés céljából bejelentkezéskor kell bemutatni, egy-egy másolatot mindkét okmányról a 
szervezőbizottságnál marad). Aktív hallgatók esetében a keménykártyás diákigazolvány helyettesítheti a más 
jogviszonyt igazoló dokumentumokat. 
 



 
 
 
a) Alapszakot vagy mesteri fokozatot végző hallgató esetében egyetemista igazolvány a 2019-2020-as 
tanévre, aláírás a titkárságról, valamint egyetemi pecsét és fénykép szükséges. 
b) Doktorandusz esetében az egyetem titkársága által aláírt és lepecsételt igazolás szükséges. 
c) Csapatonként nevezhető egy 19 évesnél nem idősebb középiskolás diák vagy tanár. Diák esetében az 
ellenőrző könyvecske/bizonyítvány, valamint személyazonossági igazolvány (2019-2020-as tanév, aláírás a 
titkárságról, valamint iskolai pecsét és fénykép), tanár esetében személyazonossági igazolvány, valamint egy 
igazolás az iskola titkárságáról szükségesek. 
d) Csapatonként nevezhető egy véndiák, melynek esetében a 2018-2019-es tanévre érvényes hallgatói 
jogviszony igazolása szükséges. 
e) Egy csapat maximális létszáma 15 fő lehet. 
f) A pályára lépő játékosok (sorsoláskor vagy közvetlenül a mérkőzések előtt) felelősségvállalást kötelesek 
aláírni, amelyben a bajnokságon való részvételhez megfelelő egészségi állapotukról nyilatkoznak. 
 
IV. „LEG”-ek kiválasztása 
 
a) Díjazásban részesül a legjobb kapus, a legjobb hátvéd, a legjobb játékos, a legígéretesebb játékos, a 
legtechnikásabb játékos, melyek kiválasztásakor a szervezők a nyolcaddöntő mérkőzéseitől kezdődően veszik 
figyelembe a játékosok teljesítményét, itt a szervezőbizottság mellett az egyenes kieséses rendszerben 
tevékenykedő játékvezetők véleménye is döntő lesz. 
b) Díjazásban részesül a legszebb gólt szerző játékos. 
c) A gólkirályi címet az a játékos nyeri el, aki a turnén a nyolcaddöntőktől kezdődően a legtöbb gólt szerezte.  
d) Az Éjszaka Bajnoka címet az a csapat kapja, amely bár a turnén nem nyújtotta a legjobb teljesítményt, de 
bizonyította rátermettségét az éjszakai bulikban. 
 
V. Játékvezetés 
 
a) Az ELDK-n mérkőzésenként 2 játékvezető tevékenykedik. 
b) A romániai II., III., illetve IV. ligában tevékenykedő játékvezetőket a Székelyudvarhelyi Játékvezetői 
Kollégium biztosítja. 
 
VI. Kihágások és szankciók 
 
a) Amennyiben a szervezőbizottság (Simó Magor, Márton Áron, Schram Péter, Ilyés Szabolcs, Somogyi 
Attila) túl súlyosnak ítéli meg az elkövetett szabálytalanságot, a vétkező játékos több mérkőzésre szóló, vagy akár 
végleges eltiltást is kaphat (például játékvezető bántalmazása, vagy a szervezők szidalmazása és fenyegetése 
esetén). 
b) A nevezési okmányok hamisítása, a szervezőbizottság megtévesztésére tett kísérlet azonnali kizárást von 
maga után. 
c) Amennyiben egy benevezett csapat nem jelenik meg egy mérkőzésen (csoportmérkőzésen vagy az egyenes 
kiesési szakaszban), azonnali kizárást kap, a következő évi diákkupáról eltiltásban részesül (csapat = csapatnév + 
játékosok) és az eredményei törlődnek. 
 
VII. Időpontok, határidők és nevezési díj  
 
a) A 30. Erdélyi Labdarúgó Diákkupára 2019. december 20-22. között a székelyudvarhelyi városi 
sportcsarnokban kerül sor. 
b) A csapatok sorsolása és a megnyitó ünnepség 2019. december 20. (pénteken) 20,00 órakkor kezdődik a 
székelyudvarhelyi városi sportcsarnokban. 
c) Az ELDK-ra nevező csapatok 2019. december 16-ig küldhetik el a szervezők részére a nevezési lapot, a 
nevezési lapon szereplő játékosok hallgatói jogviszonyát igazoló okmányok és a személyi igazolványuk szkennelt 
másolatát. 
d) Az ELDK benevezési díja 250 lej (a nem romániai csapatok részére nincs benevezési díj). 
 


