Általános információk

1. A Nevezés díjmentes
2. Lebonyolítási rendszer:
- 4+1 (SuperLiga és DIV II) és 5+1 (DIV III)-es rendszerű, BJLEK kispályás szabályok szerint
- a SuperLiga az előzetesen kvalifikált DIV I, és a hozzájuk csatlakozó azon DIV II csapatok részvételével kerül
megrendezésre, akik vállalják a felsőbb osztályban való megmérettetést.
- a csapatlétszám maximum 12 fő (a bajnokság során nem változtatható, kivétel a szervezők által
meghatározott draft időszakban és/vagy vis maior estekben, pl. hivatalos igazolás benyújtásával)
- mérkőzések játék ideje: SuperLiga, DIV II, DIV III 2x25 perc
- SuperLiga az előzetesen kvalifikált maximum 16 csapat
- DIV II az előzetesen kvalifikált minimum 16 csapat, maximum 24 csapat (tájékoztató jellegű)
- Superliga nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben kiesett csapatai számára hagyományteremtő jelleggel
Elnöki Kupa kerül kiírásra évenként egyszer, a tavaszi félévben
- DIV III-ban korlátlan számú csapat vehet részt
- az előzetesen legjobb négy közé (DIV II és DIV III) jutott csapatok automatikusan felsőbb osztályba neveznek

3. Részt vehet vagy szerepelhet:
- Debreceni Egyetem és társult intézményei hallgatója (nappali, esti, levelező, távoktatás,)
- Debreceni Egyetem FOSZK képzéseink hallgatója
- Debreceni Egyetem és társult intézményei volt hallgatója (az Egyetem Alumni Szabályzatával összhangban)
- Debreceni Egyetem és társult intézményei oktatója, dolgozója
- Debreceni Egyetem sportszervezetének tagja, igazolt versenyzője, amennyiben rendelkezik DE hallgatói,
dolgozói vagy öregdiák státusszal
- Debreceni Egyetem sportszervezetének tagja, igazolt versenyzője, amennyiben nem rendelkezik DE
hallgatói, dolgozói vagy öregdiák státusszal, ezen játékosok benevezésének lehetőségéről a
Versenybizottság dönt, érvényes versenyengedélyt kizárólag a Bizottság adhat. Ezen játékosok száma
csapatonként 8 fős csapatlétszámig 1 fő, 9-12 fős csapatlétszámnál 2 fő a megengedett csapatonként
- profi státuszú labdarúgó az egyesülete igazolásával, amennyiben a Debreceni Egyetem hallgatója, dolgozója,
öregdiákja

4. Átfedések:
- egy játékos csak egy csapatban szerepelhet jogosan
- egy játékos mindösszesen egyetlen divízióban szerepelhet
- a jogosulatlanul szereplő játékost eltiltásra, csapata pontlevonásra, vagy akár kizárásra is számíthat

5. Mérkőzések eredményeinek megadása és a mérkőzések halasztása:
- az eredményeket 2 napon (48 órán) belül fel kell tölteni a http://www.buzanszkykupa.hu honlapra, ennek
elmulasztása pontlevonással vagy ismétlődés esetén kizárással büntethető
- egy csapat maximum 2 alkalommal halaszthat (amennyiben továbbjut a csoportkörből), 1 alkalom az
alapszakaszban, 1 alkalommal pedig a kieséses szakaszban; ezt meghaladóan a csapata pontlevonással
büntethető vagy ismétlődés esetén kizárással
- amennyiben a menetrendtől eltérően a csapatok megegyeznek egymással csoportjukban mérkőzés
létrehozásával, és azt az általuk megoldott helyszínen le is bonyolítják, akkor 0.5 faktoros halasztási jóváírást
kapnak.

6. Játékosok versenyengedélye:
- mérkőzések előtt az ellenfelek – a saját érdekükben – kölcsönösen ellenőrizzék egymás játékosait a
játékvezetők működésének kezdetéig, és közöljék az ellenőrzés tényét és eredményét a mérkőzésen
közreműködő játékvezetővel
- a mérkőzéseken pályára lépő játékosokról és a mérkőzésen történtekről jegyzőkönyvet kell vezetni,
amelyeket le kell adni a Koli Kávézóban (KLK III. Kollégium épületében található) elhelyezett gyűjtődobozba
- szúrópróbaszerű ellenőrzésre – Versenybizottsági tagok, valamint a megbízott önkéntes pályaellenőrök által
– minden mérkőzésen lehet számítani
- a játékvezető az ellenőrzést elektronikusan is megteheti, amennyiben van lehetősége rá, de jegyzőkönyvet
fizikai formában is kell vezetnie
- a hivatalos honlapra feltöltött adatokra megadott „státusz rendben” opció önmagában még nem jogosít
játékra,
- a játékosnak az adott mérkőzésen igazolnia kell magát megfelelő okirattal is a játékvezetőnél (DE
diákigazolvány, DEKA-kártya, személyi igazolvány, jogosítvány), ennek hiányában pályára lépés nem
megengedett
- az adott játéktér jellegének megfelelő cipő használata engedélyezett
- fedett játéktér (terem) esetén teremcipő, nyílt játéktér esetén teremcipő, valamint műfüves-salakos
aprósörtés cipő használata megengedett
- azon csapatok, akiknek bármilyen regisztrációs elmaradása van, egy hét türelmi idő eltelte után törlésre
kerülnek, addig nem kerülnek besorsolásra sem
- Megkérjük az összes ligába nevező csapatot, tartózkodjanak az obszcén névhasználattól, az ilyen
csapatnevek viselése szigorúan tilos!

7. A játéktér és közvetlen környezetének biztonsága:
- a pálya és a játéktér, illetve a közvetlen környezet biztonságáért, tisztaságért és a szurkolóik viselkedéséért a
résztvevő csapatok a felelősek, amennyiben ez nem megfelelő, akkor a játékvezető, beszüntetheti,
félbeszakíthatja a mérkőzést, vétkes csapat diszkriminálása történhet
- fedett játéktéren és a lelátókon (DESOK Sportcsarnok, Agrár Sportcsarnok) szeszes ital fogyasztása tilos.

8. Zárórendelkezések:
Az aktuális félévtől kezdve a következő rangsorolású osztályokban van lehetőség részvételre.
Superliga
- DIV I. előzetesen kvalifikált csapatok mellett azon DIV II. osztályban szerepelt csapatok, akik vállalják a
felsőbb osztályban való megmérettetést.
- a legjobb 4 közé nem bejutó csapatok számára részvétel az Elnöki Kupában
DIV II. osztály
- DIV II. előzetesen kvalifikált csapatok mellett javasolt a DIV III. legutóbbi félévben első négy helyen végzett
csapatai számára.
DIV III. osztály
- DIV II. osztályba fel nem jutó csapatok mellett az újonnan nevező, jogutód nélküli csapatok számára.
- korlátlan számú nevező csapat lehetséges
A mindkét alsóbb osztályból a feljutási jogot kiharcoló négy közé jutó csapatok számára az 2017/18. őszi
félévtől szigorúan kötelező lesz a magasabb osztályban való részvétel, a többi, negyeddöntőbe jutott csapatok
számára pedig opcionális.
Ezzel kapcsolatos egyéb információk a félév folyamán a módosított Versenyszabályzatban, a hivatalos
honlapon elérhetőek lesznek.
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