FUTURE TALENTS CUP
NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓTORNA
RENDEZÉSI SZABÁLYZATA
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1. Előszó
A FUTURE TALENTS CUP (FTCup) azzal a céllal került életre hívásra, hogy elősegítse az utánpótlás
korú sportolók nemzetközi tapasztalatszerzését jellemzően labdás csapatsportágakban.
A szervezők célja, hogy különböző spotágakban évről évre ismétlődő nemzetközi barátságos mérkőzéseket, sporteseményeket szervezzenek az érdeklődő sportklubok számára, illetve elsősorban az ott
sportoló gyerekek számára. Ezzel megadva nekik a lehetőséget, hogy új, eddig ismeretlen tapasztalatokat szerezve, jobban felkészülhessenek a jövő kihívásaira, mind a sport, mind az élet egyéb területein.
A közvetlen nemzetközi tapasztalatszerzés napjainkban elengedhetetlen a sikeres sport életút elérése
szempontjából, illetve ez számos területen hozzájárulhat a jobb, sikeresebb felnőttkori élethez. Valamint
ez a sportklubok, sportegyesületek szakmai munkáját, fejlődését is elősegíti.
Azonos korú gyerekek eltérő fejlettségi szintje és egyéb jól ismert tényezők miatt, jelenleg nem mindenki számára elérhető a nemzetközi szereplés, sőt a külföldi utazás sem. Nyilván nem mindenki lehet
korosztályos nemzeti válogatott, nem mindenki születik a sportkarrier szempontjából megfelelő földrajzi helyre és/vagy körülmények közé. Így viszont nehezebb az előrelépés és a fejlődés. Ezekkel a kihívásokkal a spotszervezetek is szembesülnek.
Minden sportoló, edző, sportvezető álmodik arról, hogy olyan legendás sportlétesítményekben, stadionokban léphessen pályára, szerepelhessen, próbálhassa ki magát, amiket eddig csak a médiákon
keresztül ismer, illetve arról, hogy nemzetközi ellenfelekkel játszhasson.
Az ilyen álmok valóra válása és az ezekből fakadó tapasztalatok, emlékek mindenkit elkísérnek egész életük során. Sokaknak az FTCup lehet majd sportpályafutásuk egyik csúcsa, amire mindig emlékezni fognak.
Az FTCup szervezője non profit szervezet, aminek célja, hogy szponzorok, támogatók, adakozók, önkéntesek segítségével lehetőséget adjon a fenti álmok, célok eléréséhez. Az FTCup célja, hogy az általa
szervezett sporteseményeken, rendezvényeken, a sportolók, sportklubok, lehetőség szerint részben
vagy teljesen költségmentesen vehessenek részt (beleértve az utazás, szállás, ellátás, és egyéb járulékos költségeket is).
Az FTCup nem a versenyzést és az eredményt kívánja díjazni, hanem a részvételt szeretné támogatni, a FAIR
PLAY szellemében (mind erkölcsi, mind anyag értelemben), az „egy mindenkiért” mottónak megfelelően.
Az FTCup szélesebbre tárja a lehetőségek kapuját az utánpótlás korú sportolók és klubjaik, egyesületeik előtt úgy, hogy olyanoknak is lehetőséget ad, akik eddig nem élhettek a nemzetközi szereplés lehetőségével. Sőt a résztvevőkről adatokat, fotókat, videókat közöl weblapján, ami elősegítheti a jobb nemzetközi ismertséget.
Az FTCup deklaráltan nem kíván konkurenciája lenni egyetlen nemzeti, kontinentális vagy világ sportszerveződésnek sem, sőt együtt kíván működni ezekkel, illetve bárkivel, akinek céljai, törekvései azonosak annak érdekében, hogy a sportágakban való nemzetközi szereplés a lehető legtöbb gyerek, klub
számára váljon elérhetővé.
Az FTCup, Nagypályás labdarúgás, Futsal, Kézilabda, Kosárlabda, Vízilabda, Jégkorong sportágakban
(ezek köre bővülhet) kíván a jövőben sporteseményeket rendezni, támogatni (ezek fokozatosan valósulhatnak meg, az évről évre történő ismétlődés, hosszú távú fenntarthatóság jegyében).
Az FTCup–on jó képességekkel megáldott, tehetséges sportolók vesznek rész, akik erős akaratereje,
edzettsége, példát mutathat a fiatalabb korosztályok és mindenki számára. Az FTCup szervezői szeretnének segítséget nyújtani a kevésbé szerencsés fiataloknak is, ezért gyermekvédő szervezeteknek adományozzák az évenként összegyűjtött szponzori bevételeinek 10%-át.
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A FTCup szervezői a fenti és alábbi elképzelések szellemében szeretnének segítséget nyújtani mindenkinek, a rendelkezésükre álló anyagi és egyéb lehetőségeiknek megfelelően, és kérik a nagylelkű
szponzorok, támogatók, adakozók, önkéntesek, sportszövetségek szerepvállalását a fiatal sportolók,
sportklubok, és a gyermekvédő-, jótékonysági szervezetek érdekében.
Az elképzelések és a mindenkori lehetőségek szerint az évenkénti sportesemények csúcspontjaként
a tornák döntőivel egy időben, sportáganként, egy-egy a résztvevő klubok által biztosított helyszínen
(stadionban, sportcsarnokban), több napos rendezvény kerül megrendezésre, ahova az adott évben a
sporteseményeken résztvevő összes sportoló, szakvezető, klub meghívásra kerül. A meghívottak részvételi költségeit az FTCup szponzorai támogató segítségével szintén szeretné biztosítani, annak érdekében, hogy minden gyerek, sportvezető részt vehessen, és együtt ünnepelhesse meg az egész éves
teljesítményét.
A tervek szerint, ezeken a rendezvényeken, a színes programokon, városlátogatásokon túl, a korosztályonkénti döntők, elődöntők és lehetőség szerint az adott sportág felnőtt nemzetközi élsportolóinak
bemutató mérkőzésére is sor kerül. Ennek keretében kerülnek megrendezésre az ünnepélyes díjátadók, szponzorok, támogatók, a jótékonysági-, és egyéb partnerek bevonásával.

2. Általános rendelkezések
Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a nagypályás labdarúgó torna és azok rendezvényei kapcsán az előkészületekben, szervezésben, a lebonyolításban és a rendezvényeken résztvevő felek jogait, kötelezettségeit és felelősségeiket. A szervező dönt a jelen szabályzattal és az FTCup-pal kapcsolatos összes kérdésben. (Az egyéb sportágakra hasonló, sportág specifikus szabályzat vonatkozik.)

3. A szervező
Az FTCup sportszakmai főszervezője a Ferencvárosi Torna Club (pl. szükséges UEFA hozzájárulás), egyéb
feladatokat a Future Talents Cup nonprofit Kft. látja el.
A kezdeményezés hivatalos weblapja: www.ftcup.eu

4. A sportszakmai döntőbizottság (SDB)
Az SDB határoz az FTCup labdarugó mérkőzésein, illetve azokkal kapcsolatban felmerülő, esetleg vitás és
előre nem látható, nem szabályozott kérdések és szankciók vonatkozásában. A bizottság az alábbi tagokból áll:

Név

Utónév

Szakmai múlt/Foglalkozás

SDB funkció

dr. Szpirulisz

Alexandrosz

Future Talents Cup Nonprofit Kft.
Elnök
Igazgatója

Szűcs

Lajos

Magyar olimpiai bajnok
labdarúgó

Tag

Rákosi

Gyula

Olimpiai és Európa-bajnoki
bronzérmes labdarúgó, edző

Tag
Tag

dr. Gábor

László

Ügyvéd
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Jogtanácsos

5. Résztvevők, Korosztályok, Részvételi Szabályok, Kötelességek, Felelősség
Az FTCup évről évre meghívásos rendszerben kerül megrendezésre, a lehető legtöbb ország bevonásával, olyan labdarugó klubok részvételével, akik biztosítani tudják korosztályos csapataik szereplését.
A szervező az anyagi lehetőségei figyelembevételével évente dönt a meghívott csapatok és a korosztályok
számáról. A résztvevők végleges névsora és csoportbeosztásaik, minden évben a www.ftcup.eu weblapon kerülnek közlésre, megjelenítésre, legkésőbb az FTCup rendezvényeinek megkezdése előtt 8 héttel.
A torna mérkőzésein a részvételre jogosult klubok igazolt tornára nevezett játékosai vehetnek részt, az 1.
számú mellékletben szereplő korosztályokban.
A torna adott évi Őszi - Tavaszi játéknapjain egy játékos csak egy klub képviseletében léphet pályára.
A résztvevő klubok előzetesen írásos szerződést kötnek a szervezővel, amiben vállalják, hogy maguk,
képviselőik és játékosaik elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. Továbbá a szervező-, illetve az
SDB, az FTCup mérkőzései vonatkozásában hozott döntéseit magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják, nem vitatják.
A résztvevő klubok vállalják, hogy:
• Betartják a nemzetközi, kontinentális, hazai szövetségeik szabályait (dopping, fair play szabályokat, stb.).
• Korosztályonként a lehető legerősebb csapataikkal vesznek részt az FTCup mérkőzésén.
• A tornára nevezett játékosok adatait feltöltik az FTCup weblapjára (pl. fénykép, név, születési idő, súly,
magasság, stb.).
• TV lejátszásra alkalmas HD videó felvételt, sportfotókat készítenek a mérkőzésekről, a szervező részére.
• Tiszteletben tartják az FTCup-ot és nem járnak el nevében a szervezők előzetes írásos engedélye nélkül.
A klubok felelősek:
• A szükséges vízum beszerzéséért. Ilyen ügyekben a látogató klubok kérhetik a hazai csapat segítségét.
• A játékosaik, képviselőik, tagjaik, a mérkőzésen résztvevő tisztségviselőik, szurkolóik viselkedéséért.
• A mérkőzések megrendezéséhez szükséges feltételek előteremtéséért (saját érdekkörüknek
megfelelően).
• A szükséges rend, biztonság, biztosítás fenntartásáért, meglétéért, a mérkőzés előtt, alatt és után.
• A nemzetközi mérkőzések megrendezéshez, azon való részvételhez esetleg szükséges szövetségi engedélyeztetésért, engedélyek beszerzéséért. (Az ehhez esetleg szükséges szerződéseket, megállapodásokat saját nevükben, saját felelősségükre, saját költségükre kötelesek megkötni.)

6. Lebonyolítás, Játékszabályok, Pontozás, Cserék
A mérkőzések az International Football Association Board (IFAB) által lefektetett „Laws of the Game” alapján
kerülnek megrendezésre a jelen szabályzatban szereplő esetleges eltérő szabályok figyelembe vételével.
A résztvevő klubok és korosztályos csapataik számának megfelelően, csoportok kerülnek kialakításra
(1. sz. melléklet).
A klubok különböző korosztályai azonos kezdő csoportbeosztás és sorsolás szerint vesznek részt, és
azonos klubok különböző korosztályos csapatainak továbbjutása esetén is törekedni kell erre (költséghatékonysági szempontok).
A csoportköröknél, annak a szempontnak is érvényesülni kell, hogy azonos országok csapatai lehetőleg elkerüljék egymást, hiszen ez nem jelentene új tapasztalatot.
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A torna célja a lehető legnagyobb nemzetközi tapasztalatszerzés elérése, ezért a csoportkörök
egyfordulós (visszavágó nélküli) rendszerben kerülnek lebonyolításra. Minden csapat játszik minden
csoportbeli társával (nincs visszavágó).
A helyezések eldöntése az 1. sz. melléklet szerint történik. Abban az esetben, ha a mérkőzés vis major
vagy a résztvevő felek befolyásán, érdekkörén kívül álló esemény miatt (pl. időjárás, stb.), nem kerül
megrendezésre, lejátszásra, a hivatalos eredmény döntetlen 0-0 végeredménnyel. Csapat visszalépése esetén, a csapat addig elért eredményei törlődnek.

7. Helyszínek és időpontok
A mérkőzések a résztvevő klubok földrajzi fekvéséből következő éghajlati viszonyok figyelembevételével lehetőleg Augusztus – Június időszakban kerülnek megrendezésre úgy, hogy
a résztvevő gyerekeket esetleg érintő év végi iskolai vizsgákkal a lehető legkevésbé ütközzenek.
A csoport mérkőzések helyszínét a szervező biztosítja. A mérkőzések pontos időpontját, helyszínét a résztvevő feleknek 4 héttel annak megrendezése előtt meg kell határozniuk, nyilvánosságra kell hozniuk az
FTCup előzetes menetrendjének figyelembevételével (ez a klubok, nemzeti korosztályos válogatottak, és
egyéb nemzetközi elkötelezettségek figyelembevételével került meghatározásra).
A szervező az ünnepélyes zárórendezvény, és a döntő mérkőzéseinek a helyszínét, időpontját, legkésőbb 4 hónappal a rendezvény megrendezése előtt meghirdeti.
A mérkőzések kezdési időpontjának meghatározásánál az esetleges élő TV közvetítés feltételeihez kell
alkalmazkodni.

8. Stadionok, pályák kritériumai
A mérkőzések helyszíneinek és a pályák (edzőpályák) kialakításának, felszereltségének meg kell felelniük a kontinentális, és nemzeti szakági szövetségek által meghatározott sztenderdeknek és alkalmasnak kell lenniük, TV közvetítésre alkalmas HD videofelvétel készítésére. A hazai csapatok kötelesek előzetesen időben tájékoztatni a vendégeiket, a pálya borításáról (fű, mesterséges borítás) és egyéb releváns
körülményekről (világítás, stb.).

9. Sportruházat
A mérkőzéseket a csapatok előre egyeztetett, eltérő színösszeállítású szereléseikben játsszák.
Amennyiben a játékvezető úgy ítéli meg, hogy a csapatok felszerelései mégsem jól megkülönböztethetőek, akkor a hazai csapat köteles alkalmazkodni.

10. Játékvezetők
A hazai klub kötelessége saját költségén nemzetközi mérkőzések vezetésére alkalmas, képzett, a FIFA
által meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes játékvezetői engedéllyel rendelkező hivatalos mérkőzés vezető, és megfelelő számú asszisztens és ezek szükséges tartalékainak biztosítása (pl. hazai szövetségük jóváhagyásával vagy játékvezető küldésével).
A hazai klub köteles tájékoztatni a mérkőzésvezetőket az IFAB általános szabályaitól eltérő, jelen szabályzatban meghatározott szabályokról [pl. a mérkőzés barátságos jellegéről, céljáról, korhatárokról,
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cserék-, játékmegszakítások számáról, vis majorra vonatkozó 0-0-s döntetlen szabályról, elektronikus
jegyzőkönyvről (adatfeltöltésről), stb.].
A fair play jegyében a játékvezető vagy a felek bármelyike által észrevételezett, a lebonyolítást esetlegesen
gátló körülmény esetén a játékvezető a hazai- és a vendégcsapatok képviselői előzetesen megállapodhatnak a rögzített szabályoktól eltérő feltételekben (de csakis olyanokban, amik nem veszélyeztethetik senki
testi épségét, biztonságát, jólétét), annak érdekében, hogy a gyerekek lejátszhassák a mérkőzéseket.
Ezt a jegyzőkönyvbe rögzíteni kell és ezen az alapon a mérkőzés eredményének kimenetele a továbbiakban nem vitatható (pl. valamelyik csapat betegség miatt csak túlkoros játékosokkal tud kiállni – ilyen esetben a felek gólban kifejezett handycap-et is vagy a mérkőzés végén fixált eredményt is megállapíthatnak, mely a szabályokat nem betartó csapatot sújthatja, a vétlent segítheti). Amennyiben ez a megállapodás extrém, irreális gólszámot, gólkülönbséget, végeredményt eredményez, az SDB jogosult a mérkőzés
jegyzőkönyvében rögzített eredmény megváltoztatására, a körülmények mérlegelésével, a vétlen, illetve
a közvetve érintett résztvevő csapatok érdekében (fair play).

11. Mérkőzés előtti teendők
A mérkőzésvezetőknek 90 perccel a mérkőzés megkezdése előtt kell a megadott helyszínre érkezni.
El kell végezniük a nemzetközi előírásoknak megfelelő szükséges ellenőrzéseket (talaj-, fű-, mesterséges borítás-, pálya tartozékok-, labda, csapatok-, cserék-, labdaszedők felszerelésének színbeli
megfelelősége, cserekártyák megléte, stb.).
A mérkőzés jegyzőkönyvét a résztvevő csapatok szükséges adataival kitöltve és az adatokat alátámasztó versenyengedélyeket, személyi igazolványokat, vagy útleveleket 60 perccel a mérkőzés megkezdése előtt a mérkőzésvezetők rendelkezésére kell bocsátani (a jegyzőkönyvben a játékra nevezettek adatainak módosítására, pl. a bemelegítés során bekövetkező esetleges sérülések miatt a csapatok
egymásnak, illetve a játékvezető, a mérkőzés megkezdéséig köteles lehetőséget biztosítani).
A nemzetközi-, nemzeti szövetségek, jogszabályok által meghatározott képzett orvosi, egészségügyi
személyzetnek, a meghatározott feltételek és időtartamnak megfelelően jelen kell lennie és szükség
esetén be kell avatkoznia.
A mérkőzés megkezdése előtt a csapatok 11 kezdő játékosáról külön-külön és a két csapat kezdő 22
játékosáról együtt lehetőleg fotós segítségével, jó minőségű, jó hangulatú, nem sértő tartalmú, digitális csoportképet kell készíteni (az FTCup jótékonysági partnerei, és az esetleges szponzorok, és támogatók igényeinek megfelelően). Ezt követően a játékosok, játékvezetők kölcsönös kézfogása, a nézők
üdvözlése után kezdetét veszi a mérkőzés.
A szervezők kérik, hogy amennyiben lehetőség van a fenti adatokat, fotókat, videókat és a mérkőzés menetéről szóló érdekes adatokat, a felhatalmazott és jogosult képviselőik folyamatosan töltsék fel a szervező
weblapján elérhető elektronikus jegyzőkönyvbe, hírfolyamba, hogy az érdeklődők számára a különböző
elektronikus médiákban azonnal elérhetőek legyenek.

12. Mérkőzés utáni teendők
A mérkőzés befejezése után a mérkőzés jegyzőkönyvét a szokásos szabályok szerint, a szükséges adatok
és megjegyzések rögzítésével (gólok, góllövők, piros-, sárgalaposok, stb.) le kell zárni és a résztvevő felek
részére át kell adni. A jegyzőkönyv adatait a hazai csapatnak 24 órán belül fel kell tölteni a szervező weblapjára, továbbá a készített képeket, videókat is elektronikus úton 24 órán belül el kell juttatni a szervezőnek, illetve megbízottjának.
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A mérkőzésekkel kapcsolatos esetleges észrevételeket, vitás kérdéseket a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Amennyire erre nincs mód, úgy a mérkőzéssel kapcsolatos észrevételeket az SDB-hez 3 munkanapos
jogvesztő határidővel lehet benyújtani.

13. A játék megtagadása, Mérkőzés elmaradása, Mérkőzés idő előtti
befejezése, folytatása, stb.
A fenti esetekben az SDB dönt a rendelkezésére álló információk alapján. Meghatározza a nyilvántartandó
végeredményt (lásd még 10. pont) és a vétkest érintő szankciókat (pl. szervező által biztosított költségtérítés visszafizetése, stb.).
A felek a fair play jegyében kötelesek együttműködni és elhárítani minden a mérkőzés lejátszását akadályozó körülményt és törekedniük kell arra, hogy a mérkőzést a gyerekek jó hangulatban, zavartalanul
lejátszhassák.

14. Fegyelmi ügyek, Tiltakozások, Panaszok
Piros lap: – Az azonnali piros lap a torna 2 mérkőzésére szóló eltiltást von maga után. A két sárgalapot
követő piros lap 1 mérkőzésre szóló eltiltást eredményez.
Sárga lap: – A torna különböző mérkőzésein kapott 3 sárga lap 1 mérkőzésre szóló eltiltást von maga után.
A rendezvény egyes szakaszainak végén (csoportmérkőzések, torna befejezése) a fenti szankciók érvényüket vesztik és mindenki tiszta lappal indul a következő körben, és a következő évi tornán. Ezalól kivételt képeznek az alább részletezett súlyos sportszerűtlenségek szankciói.
Amennyiben súlyos sportszerűtlenségre vagy komoly incidensre kerül sor a rendezvény bármelyik
szakaszában, vagy mérkőzése során, a játékvezető köteles tájékoztatni erről a vétkes fél (játékos,
edző, klub alkalmazott) nemzeti szövetségét is. Ezek következményeiről az adott nemzeti szövetség
is és az SDB is határoz.
Bár a szervező eltökélt szándéka a fiatal játékososok tapasztalatszerzésének, tanulásának elősegítése és nem kívánja indokolatlanul megfosztani a játékosokat a mérkőzéseken való részvételtől,
azonban nagyon fontosnak tartja, hogy ez a tanulási folyamat kiterjedjen arra is, hogy a játékosok
megértsék, hogy elengedhetetlen a játékszabályok, előírások betartása és az ellenfelek, játékvezetők, illetve a szurkolók megbecsülése.
Az esetleges tiltakozásokkal, óvásokkal, panaszokkal kapcsolatban az SDB hoz kötelező érvényű, megfellebbezhetetlen határozatot. Az SDB nem dönt a játékvezető működésével kapcsolatos kérdésekben,
így ilyen tartalmú megkeresések automatikus elutasításra kerülnek.

15. Érmek, díjak
Az első, második és a két harmadik helyezett csapat korosztályonként 30-30 db éremmel kerül díjazásra.
A korosztályos első csapatok kupát kapnak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok a legsportszerűbb klubok, csapatok elismerésben részesülnek.
A szervezőknek nem célja az eredmények pénzzel, anyagiakkal, ajándékkal történő premizálása (de nem
zárják ki a szponzorok ilyen irányú egyéni vállalásait), e helyett forrásaikat a csapatok versenyzési, részvételi költségeinek fedezésére, szervezésre, támogatásokra, dokumentálására, a rendezvény népszerűsítésére, a résztvevők, sportágak körének bővítésére fordítják.
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16. Biztosítás
Az FTCup minden rendezvényén, minden résztvevő személy maga és/vagy klubja felel saját személyes
biztosítási fedezettségéért. A résztvevő klubok felelőssége és kötelessége, hogy saját költségükön, előzetesen, a szükséges és megfelelő biztosítást megkössék megbízható biztosítási céggel minden képviselőjük részére (ideértve a játékosok, hivatalos képviselők, stb.) az FTCup rendezvényeinek időtartamára,
illetve arra is kiterjedően.
A hazai klubok felelőssége és kötelessége, hogy megfelelő biztosítással rendelkezzenek az általuk megrendezésre kerülő mérkőzések, rendezvények vonatkozásában, ami kiterjed minden résztvevő személyre,
tárgyra, tulajdonra, gazdasági kárra, vis major eseményekre, stb.
Ezeknek a biztosításoknak ki kell terjedniük minden, a rendezvények vonatkozásában felmerülő kockázatra akár harmadik fél vonatkozásában is, és ezek vonatkozásában felmerülő baleseti kár, illetve egyéb
jelenleg előre nem látható eseményekre megfelelő garanciát, fedezettséget kell, hogy nyújtsanak.
A rendezvényeken csak azok a klubok, játékosok, képviselők, közreműködők, egyéb személyek vehetnek
részt, akik elfogadják, hogy az FTCup és annak szervezője nem felel a résztvevő klubok, egyéb közreműködők, vagy harmadik fél által megrendezett események, mérkőzések, rendezvények kapcsán bekövetkezett esetleges károkért, balesetekért, biztosítási eseményekért, egyebekért.

17. Költségek
A szervezők elképzelése szerint a résztvevő csapatok a sorsolás szerinti hazai mérkőzéseiket, saját infrastruktúrájuk igénybevételével, saját költségükön az IFAB és az UEFA nemzetközi barátságos mérkőzésekre vonatkozó korosztályos szabályok szerint és hangsúlyozottan a FAIR PLAY jegyében bonyolítják
(a szervezők véleménye szerint itt tényleg a részvétel és nem a győzelem fontos).
Az idegenbeli mérkőzésekre a szervezők a létszám, a távolság, a szükséges szállás, és az utazás módja
szerint teljes-, vagy részleges költségtérítést próbálnak biztosítani a résztvevő klubok részére. A szervezők
törekvése az, hogy a részvétel ne jelentsen anyagi megterhelést a klubok részére és az idegenbeli mérkőzésekre biztosított költségtérítés, akár részben vagy egészben fedezetet nyújtson az otthoni mérkőzések
és egyéb, a részvétellel kapcsolatos költségekre is (pl. játékvezető, videofelvétel, fotós, stb.). Nyilván ez a
partnerek, támogatók, szponzorok által felajánlott támogatások függvényében valósulhat meg, ami a meghívottak számát is döntően befolyásolja. A szervezés a lehető legszélesebb körű részvételt és lebonyolítást
(pl. több csapat, több korosztály, több sportág, nagyobb jótékonysági keret, stb.) nagy mértékben elősegíti,
ha a klubok maguk is hajlandóak a tornán való részvételre áldozni, ezzel megkönnyítve a szervező dolgát.
Az ilyen vállalások, felajánlások, a szervező részére lehetővé teszik, hogy a rászorultakat és a kevésbé
szerencséseket, elesetteket nagyobb mértékben támogassa (a szervező nonprofit szervezet).
Amennyiben a vendégcsapat repülővel érkezik, a hazai csapatnak kell biztosítani, a repülőtér, a vendégcsapat szállása és a mérkőzés helyszíne, illetve az edző pálya közötti buszos utazás feltételeit.
A szervezőknek célja, hogy a találkozók közérdeklődés mellett kerüljenek megrendezésre, mind a helyszíneken, mind a médiákban, ezért sor kerülhet a mérkőzések, vagy azok összefoglalóinak TV-ben történő sugárzására, internetes publikálására, ezért bátorítják a résztvevőket, hogy a mérkőzéseket maguk
is reklámozzák, illetve a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt rendezzék meg.

18. Bevételek
A szervező rendelkezik a szponzorok, támogatók, partnerek (maguk a résztvevő klubok, illetve tulajdonosaik, szponzoraik is támogathatják az FTCup-ot) által biztosított összegek, adományok, technikai-,
és egyéb eszközök, ingyenes juttatások és egyebek felhasználásáról.
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A hazai csapatok rendelkeznek a rendezvény, sportmérkőzés kapcsán, hozzájuk közvetlenül befolyó bevételek fölött (jegybevétel, frissítő értékesítés, koncessziós-, reklám bevételek, stb.) és ezeket költségeik
fedezésére fordíthatják (bérlés, világítás, biztosítás, biztonság, rendezés, játékvezetők, stb.).

19. Média, Marketing, Kereskedelmi jogok
A kluboknak hazai mérkőzéseikről TV, Internet lejátszásra alkalmas HD minőségű videofelvételeket,
továbbá digitális fotókat kell készíteniük.
A szervező jótékonysági partnereinek, szponzorainak, támogatóinak igénye szerint, ezek hirdetéseit megfelelő méretben és helyen meg kell jeleníteni a mérkőzéseken és lehetőség szerint ezeknek szerepelnie
kell a videókon, fotókon.
A mérkőzések-, résztvevők videói, fotói, adatai, ezekről készített elemzések, statisztikák a szervező
weblapján és más médiumokban kerülnek megjelenésre. Minden résztvevő saját maga is rendelkezhet
az általa készített felvételek, fotók tovább hasznosításáról, ahogy a szervezők is szabadon, térítésmentesen rendelkeznek a részükre a résztvevők által, illetve saját partnereik, delegáltjaik által megküldött,
készített videók, fotók adatok hasznosításáról.
Az FTCup-pal kapcsolatos marketing jogok, a szervező által készített statisztikák, feldolgozott-, begyűjtött adatok, a szervező kizárólagos tulajdona és ő jogosult ezek kizárólagos használatára, hasznosítására, értékesítésére és kizárólagosan őt illeti az ezekből esetleg származó bevétel, illetve ő jogosult
ezek értékesítésére.
A szervező nonprofit szervezet és bevételeit az FTCup rendezésére, szervezésére, lebonyolítására, jótékonyságra fordítja. A résztvevők és a szervező együttműködnek a lebonyolítás, rendezés és a média
tartalmak, jogok, adatok felhasználásában, értékesítésében, annak érdekében, hogy az FTCup a jövőre
nézve is megrendezésre kerülhessen. Az esetlegesen befolyó bevételek segítségével, akár még szélesebb bázison, több nemzetközi résztvevő, illetve sportág bevonásával.

20. Szerzői jogok, Szellemi tulajdon
A szervező kizárólagos tulajdonosa, és szabadalmi oltalommal védett bejegyzett védjegye a Future Talents
Cup és az FTCup kifejezések, és az FTCup rendezvényeihez kötődő jelenlegi és jövőbeli összes jog (elnevezés, logó, jelen versenyszabályzat, márka, arculat, zene, érem, plakett, szobor, emléktárgy, kupa, adat,
statisztika, vagy bármi ehhez hasonló termék).
Ezek másolása, terjesztése, felhasználása, hasznosítása a szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos és jogellenes.

21. Befejező rendelkezések
Az előre nem látható események vonatkozásában a szervező és/vagy az SDB határoz. Jelen szabályzat
egyéb nyelvekre történő fordításai esetén esetlegesen tapasztalható eltérések esetén az Angol nyelvű
verzió az irányadó.
A FTCup-pal kapcsolatos jogsértések vonatkozásában a Future Talents Cup nonprofit Kft. székhelye szerint illetékes bíróság jogusult eljárni.
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22. Mellékletek
Az alábbi mellékletek elválaszthatatlan részei jelen szabályzatnak:
1. sz. Melléklet: Tervezett Lebonyolítás
2. sz. Melléklet: UEFA International Match Dates 2014/15
3. sz. Melléklet: Fair play értékelési szabályzat
4. sz. Melléklet: Vonatkozó UEFA szabályok web hivatkozásai
UEFA Statues: http://www.uefa.com/newsfiles/19081.pdfRegulatins for Licensed
UEFA Match Agents:
http://www.fpf.pt/portals/0/Documentos/Institucional/EstReg/Agentes/UEFAMatch-Agents-Regulations.pdf
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Implementation
Point system
Ranking
Progressing
Matches/teams
Rules apply
Game time
Line up
Substitutes:
Participation
Banning
Prizes

B

A

B

A

Group

Location:

9/17/2014

9/19/2014

10/14/2014

2

3

4

5

7=

10/29/2014

10/28/2014

9/16/2014

1

4

9/12/2014

3

10/15/2014

9/10/2014

2

5

9/9/2014

Tuesday

Wednesday

Tuesday

Wednesday

Tuesday

Friday

Wednesday

Tuesday

Friday

Wednesday

Dates

1

Round

Teams

Pitch

Group

Location:
Round

Dates

Time

Teams

Budapest (Ferencváros training center)

Final groups

PSV Eindhoven - Ferencvárosi TC (U17)
I.
10:00
A group 5. - B group 6.
FK Senica - Club Brugge KV
II.
9-12
NK Maribor - FK Sarajevo
I.
10:00
B group 5. - A group 6.
FK Sarajevo - FK Senica
I.
Club Brugge KV - PSV Eindhoven
II.
12:00
A group 3. - B group 4.
Ferencvárosi TC (U17) - NK Maribor
II.
5-8
6
4/14/2014
PSV Eindhoven - FK Sarajevo
I.
12:00
B group 3. - A group 4.
FK Senica - NK Maribor
II.
Ferencvárosi TC (U17) - Club Brugge KV
I.
14:00
A group 1. - B group 2.
Galatasaray SK - Ferencvárosi TC (U16)
I.
1-4
Wisla Krakow SA - SK Sturm Graz
II.
14:00
B group 1. - A group 2.
FK Partizan Belgrade - FC Dinamo Bucuresti
II.
FC Dinamo Bucuresti - Wisla Krakow SA
I.
11-12
SK Sturm Graz - Galatasaray SK
II.
10:00
Loser A5-B6 - Loser B5-A6
Ferencvárosi TC (U16) - FK Partizan Belgrade
I.
Galatasaray SK - FC Dinamo Bucuresti
I.
Wisla Krakow SA - FK Partizan Belgrade
II.
9-10
10:00
Winner A5-B6 - Winner B5-A6
Ferencvárosi TC (U16) - SK Sturm Graz
II.
FK Senica - Ferencvárosi TC (U17)
I.
NK Maribor - PSV Eindhoven
II.
7-8
12:00
Loser A3-B4 - Loser B3-A4
FK Sarajevo - Club Brugge KV
I.
7
4/16/2014
PSV Eindhoven - FK Senica
I.
Club Brugge KV - NK Maribor
II.
5-6
12:00
Winner A3-B4 - Winner B3-A4
Ferencvárosi TC (U17) - FK Sarajevo
II.
Wisla Krakow SA - Ferencvárosi TC (U16)
I.
FK Partizan Belgrade - Galatasaray SK
II.
3-4
14:00
Loser A1-B2 - Loser B1-A2
FC Dinamo Bucuresti - SK Sturm Graz
I.
Galatasaray SK - Wisla Krakow SA
I.
SK Sturm Graz - FK Partizan Belgrade
II.
1-2
16:00
Winner A1-B2 - Winner B1-A2
Ferencvárosi TC (U16) - FC Dinamo Bucuresti
II.
single leg (no return matches)
Elimination
Win=3, Draw=1, Lose=0 points
more points > better goal difference > more goals scored > result of match against each other
according to ranking (3/3+ penalties decide draw)
>>
according to match results (5/5+ penalties decide draw, no extra time)
5
+
2
IFAB, FIFA, UEFA, National federations for friendly games, and Fair play.
2x40 + 15 minutes half-time
20 players (11 players + 9 substitutes) + 4 staff
Up to 5 players, with maximum 3 game stop.
Registered U17 (born in 1998, 1999, 2000) players of the clubs, with valid medical license.
Immediate Red card results next 2 match ban. Red card (after 2 Yellow) results next 1 match ban. 3 Yellow cards on different matches result next 1 match ban.
Medals and trophies for top for teams, best goalkeeper, best player, and top goal scorer.
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2
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Fair play értékelési szabályzat
BEVEZETÉS
A szervezők kiemelkedő fontosságúnak gondolják, hogy a fiatal játékosok sportágakban történő
előmenetele, részvétele, együtt járjon a fair play szellemének megismerésével, tiszteletével illetve
annak betartásával.
A versengés, a győzni akarás és a versenyszellem döntő fontosságú a sikeres sportpályafutás során,
de mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy mások tisztelete, megbecsülése, az elesettek segítése, támogatása, alapvető emberi kötelesség.
Ezen gondolatok alapján a szervező az alábbi objektív kritériumok alapján értékeli, rangsorolja a fair
play szellemét legjobban betartó, csapatokat, klubokat.
A szervezők deklarálják, hogy az ebben való elsőséget legalább olyan fontos szempontnak tartják, mint
a tornán való sikeres szereplést, és kérik a résztvevő klubokat, játékosokat, szakvezetőket, képviselőket, és a szurkolókat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a fair play-ben is a maximumra törekedjenek.
AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE
A mérkőzések befejezését követően a játékvezetők, független megfigyelők, és a csapatok képviselőinek
jelentései, megjegyzései, észrevételei, és az esetleges videó felvételek alapján az SDB mérlegeli a fair play
szellemének érvényesülését a játékosok, csapatok, klubok, és egyéb résztvevők vonatkozásában.
AZ ÉRTÉKELENDŐ SZEMPONTOK
A fair play „teljesítmény” értékelésére, osztályzására az alábbi szempontok szerint kerül sor. A szempontok értékelésénél inkább a pozitív hozzáállást kell figyelembe venni. Az osztályzásnál a magasabb,
pontszám a jobb hozzáállásért, teljesítményért jár, és maximális pontszám csak a megfelelő hozzáállású
viselkedésért adható.
SÁRGA, PIROS LAPOK
A lejátszott mérkőzésért maximum 10 pont jár, de az elérhető pontszámot csökkentik mérkőzésen kapott
a sárga és piros lapok miatti pontlevonások, akár negatív érték is elérhető (1 sárga lap: -1 pont, 2 sárga lap
utáni piros lap, vagy azonnali piros lap: -3 pont, 1 sárgalap, majd azonnali piros: -4 pont.).
LÁTVÁNYOS, SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉK (1-10 PONT)
Ami a gólra törő játékot helyezi előtérbe, és ennek megfelelően kerül értékelésre.
Pozitív szempontok: Inkább támadó, mint védekező taktika, a játék gyorsítása, időnyerés (pl. nyerő helyzetben sincs időhúzás), gólszerzésre törekvés (biztos továbbjutás, vagy éppen fennálló megfelelő eredmény esetén is)
Negatív szempontok: a játék lassítása, időhúzás, szabálytalanságokon alapuló taktika, színészkedés
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AZ ELLENFÉL TISZTELETE (1-5 PONT)
Elvárt a játékszabályok betartása és az ellenfél tisztelete. Bár a szabálytalanságokat elkövetők sárga és
piros lapokkal sújthatóak, azonban a játékvezető által nem észlelt, vagy észlelt, de az erre a kategóriára
vonatkozóan, az adott lapokkal nem megfelelően kifejezhető szabálytalanságok, vagy egyéb a fair play
szellemét érintő esemény, illetve annak hiánya értékelendő (pl. sérült ellenfél, ellenfél bátorítása, megtapsolása, stb.)
A JÁTÉKVEZETŐK TISZTELETE (1-5 PONT)
A játékvezető tisztelete, és döntéseinek vita, megjegyzések nélküli elfogadása esetén adható a maximális pontszám.
A CSAPATOK KÉPVISELŐINEK VISELKEDÉSE (1-5 PONT)
Elvárható, hogy az edzők, és csapatok hivatalos képviselői, minden megengedett módon hozzájáruljanak
csapatuk, technikai, taktikai, morális szintjének emeléséhez. Az ilyen irányú törekvés fejeződik ki a maximális pontszámban, az ezzel ellentétes viselkedés csökkenő pontszámot eredményez.
A NÉZŐK SZURKOLÓK VISELKEDÉSE (1-5 PONT)
A nézők és a csapatok szurkolói természetes velejárói egy sporteseménynek, és szurkolásuk fontos része
a mérkőzéseknek. A hangos sportszerű szurkolás, éneklés, biztatás és a jó hangulat fenntartása, mind
pozitív tényezőként értékelendők. A sértegetés, megszégyenítés, megalázást, megfélemlítés csökkentő
értéket eredményez. Ez csak akkor értékelhető, ha az adott csapatnak van értékelhető számú szurkolója.
ÖSSZESÍTÉS
A fenti szempontok alapján elért pontszámokat összesíteni kell. A fentiek alapján az elérhető maximális
pontszám 40, amennyiben nem volt megfelelő számú szurkoló 35.
Az összesített eredmény megállapításához, az elért pontszámok és a maximális pontszámhányadosát 4
tizedes pontosságig kell kiszámolni, kerekítés nélkül (pl. 27/35=0,7714).
Lehetséges rövid írásos észrevételeket tenni, a mérkőzéseken tapasztalt fair play-t érintő történésekről
(pl. magyarázatokat adni az értékeléshez, esetleges kiemelkedő gesztusokat megemlíteni, stb.)
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