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1. A torna előkészítése 

 
1.1 Általános követelmények: 

 

Bozsik gyermeklabdarúgó tornát Körzet Központi besorolású klub rendezhet.  

Körzeti tornák száma: 5 alkalommal/félév. 

Bozsik körzet központi csoport tornákon a Körzet Központi sportszervezet körzetéhez tartozó 

UP nevelő sportszervezetek U10/11-es csapatai szerepelhetnek. A csoport tornákat az MLSZ 

által kijelölt időszakokban kell megrendezni! A körzeti szintű csoport tornákat szombat 

délelőtt és hétfő délután között a pályák szabad kapacitását figyelembe véve! A régiós szintű 

csoport tornák szombat délelőtt és vasárnap délután között rendezhetők! 

Ettől eltérni csak rendkívüli időjárás esetén lehet a Bozsik Egyesületi Program – MLSZ 

Területileg illetékes mentora engedélyével!  

Az időpontváltozást azonnali hatállyal jelezni kell BEP – országos programvezető felé is!  

A tornákon az MLSZ hivatalos tagszervezeteként működő UP nevelő sportszervezet benevezett 

csapata vagy csapatai indulhatnak!  

Részt vehetnek a nevezéshez szükséges hivatalos dokumentációk leadását, és az ifa.mlsz.hu 

oldalon történő nevezést és regisztrációt követően a Bozsik Egyesületi Program – MLSZ 

Területileg illetékes mentora jóváhagyásával! 

 

A szezon során minden fordulóban minimálisan az előzetesen benevezett csapatszámmal 

kötelező megjelenniük a sportszervezeteknek! 

 

A Bozsik Egyesületi Program teljeskörű felelőse a Körzet Központokban a Körzet Központ 

szakmai vezető (továbbiakban: KKSZV), akinek a munkáját a Körzet Központ operatív 

vezető (továbbiakban: KKOV) segíti! Feladataikat megosztva, de egymással mindenben 

együttműködve végzik. A szakmai terület kérdésköre a szakmai vezető hatásköre, az 

adminisztratív és működési, megvalósulási, szervezési tevékenység az operatív vezető 

feladata. 

 

A Bozsik tornákat egy időben, 2 db nagyméretű, jó minőségű futballpályán kialakított, a 

korosztályokra előírt szabvány méretű játéktéren kell lebonyolítani. Mindkét nagypályán 2 

db U10/11-es játékterületet kell kijelölni! 
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/11 korosztály pályakialakítása: 

1. csoport: 

 
 

2. csoport: 
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1.2 Szervezési előírások: 

 

A KKSZV-nek és a KKOV-nek 60 perccel a torna kezdete előtt a helyszínen kell lennie! 

Törekedni kell a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti 

maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen! 

A KKSZV-nek és a KKOV-nek el kell készítenie a torna forgatókönyvét, időrendjét, 

pályabeosztását, és láthatóvá kell tennie a gyermekek és a nézők számára! 

A torna forgatókönyvét 3 nappal az eseményt megelőzően a KKOV-nek fel kell tölteni az 

ifa.mlsz.hu oldalra! 

A KKSZV-ek fel kell készülnie, hogy előre nem látható események következhetnek be, pl. késik 

az egyik csapat, vagy lemondják a rendezvényt az utolsó pillanatban. A távolmaradókat 

haladéktalanul jeleznie kell a MLSZ Területileg illetékes mentora felé.  

A gyermeklabdarúgó körzeti és régiós a tornákat KKSZV nyitja meg, röviden.  

A torna szervezője motiválja a gyermeklabdarúgókat a felszabadult játékra! 

 

1.3 Rendezői - lebonyolítási előírások: 

 

A KKSZV-nek és/vagy a KKOV-nek abban az esetben is a helyszínen kell lennie, és 

tájékoztatnia kell a helyszínre megérkező játékosokat, szülőket, ha a rendezvény pl. időjárási 

körülmények miatt elmarad! A rendező Körzet Központi sportszervezet köteles 2 db jó 

minőségű – MLSZ által az adott évadra hitelesített - füves, vagy műfüves pályát biztosítani! 

A pályákat és az öltözőket 30 perccel a tornát megelőzően teljes mértékben előkészítetten kell a 

korosztályos csapatok részére biztosítani! 

Törekedni kell a folyamatos játék feltételeinek megteremtésére, ezért a lehetőségek szerinti 

maximális számú pályát kell kialakítani úgy, hogy a pályák között elegendő hely legyen! 

  

1.4 Előírások a Körzet Központ szakmai vezetők (KKSZV) számára: 

 

Feladata az Eljárási rend pontos megismerése, betartása és betartatása. Feladata a tornákon való 

részvétel! Észrevételek munkanaplóba jegyzése. Adatok változása esetén az illetékesek 

értesítése az adatváltozás követően két napon belül. (pl. új egyesület jelentkezése, végzettségben 

való változás stb.) 

Törzsadatok felvitelének ellenőrzése. Igazolások, engedélyek meglétének ellenőrzése. 

Amennyiben a rendezvények alkalmával a kapusszabály kapcsán a játék szellemiségének 

háttérbe szorítását észleli jogosult a korábbi szabály visszaállítására! 

 

1.5  Előírások a Körzet Központ operatív vezetők (KKOV) számára: 

 

Feladata az Eljárási rend pontos megismerése, betartása és betartatása. Feladata a 

rendezvényekkel kapcsolatos telefonos és elektronikus kommunikáció, folyamatos 

kapcsolattartás a sportszervezetek képviselőivel, a KKSZV-vel, a Tehetség Központi grassroots 

vezetővel, valamint az MLSZ területi mentorával. A központi időpontok ismeretében a Körzet 

Központi eseménynaptár összeállítása egyeztetve a KKSZV-vel. Az IFA rendszerben a saját 

sportszervezetének nevezési folyamata, majd az edzések, csapatok, játékosok rögzítése 

korosztályonként. Az eseményrögzítés, valamint a sportszervezetek nevezési folyamatának 

nyomon követése. (Edzések, csapatok, játékosok felvitelének monitorozása a körzethez tartozó 

sportszervezetek esetében.) Az eseményen résztvevő sportszervezetek csapatainak felvitele, 
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majd a sportszervezeti játékosrögzítés nyomon követése (a rendezvény előtti 24 órán belül). 

Továbbá feladata a fesztiválokon való részvétel! Az adott eseményen a játékosok díjazásának 

előkészítése (oklevelek, apró ajándékok, külön ajándékok). A KKSZV munkájának segítése, 

folyamatos kiváló együttműködéssel. A körzetéhez tartozó egyesületek folyamatos hatékony 

tájékoztatása a Bozsik Egyesületi Program kapcsán. 

 

1.6 Sportszervezeti felkészítő edzőre (továbbiakban: FKE) vonatkozó előírások: 

 

Feladata az OTP Bank Bozsik – program eljárási rendjének és előírásainak pontos ismerete és 

betartása, valamint a sportszervezetében történő betartatása a rendezvények, foglalkozások 

alkalmával. Feladata továbbá biztosítani a sportszervezete korosztályos csapatainak megfelelő 

létszámmal történő részvételét a Bozsik Egyesületi Program U610-11 korosztály tornáin, melyre 

kötelező elkísérni csapatát! Valamint a tornák alkalmával a rendezvény kezdete előtt 30 perccel 

le kell adnia egyesülete nevezési lapját és a résztvevő játékosokat az MLSZ IFA rendszerben 

az adott eseményhez rögzítenie kell 24 órával a rendezvényt megelőzően! Amennyiben az 

MLSZ IFA rendszerben a rögzítés nem valósul meg legkésőbb a rendezvény megkezdéséig a 

sportszervezet versenyen kívül vesz részt az eseményen! 

A FKE felelősséget vállal a csapatait elkísérő hozzátartozók magatartásáért, viselkedéséért 

és öltözetéért! A csapatot elkísérő személynek csak sportruházatban lehet a rendezvényen 

részt venni! 

A FKE távolmaradását azonnal jeleznie kell a KKOV-nek, helyettesítéséről gondoskodnia 

kell! 

 

1.7 Egészségügyi előírás: 

 

A Körzet Központi rendező sportszervezetnek biztosítani kell egészségügyi személyzetet a 

fesztivál ideje alatt, amit KKOV-nek meg kell szerveznie! Ezt a feladatot elláthatja a klubnál 

alkalmazott egészségügyi személy/masszőr, vagy a klub által megbízott önkéntes, egészségügyi 

végzettséggel rendelkező személy is. 

 

2. A torna lebonyolítása 
 

2.1 Általános követelmények: 

 

A Bozsik „brand” minden tornán meg kell jelenjen. A Bozsik Program keretein belül az MLSZ 

által biztosított molinók, ’cseppek”, információs táblák jól látható helyre történő kihelyezése 

meg kell történjen. A hangosítás alap követelménye a rendezvénynek.  

A tornák alkalmával a résztvevő gyermekek számának megfelelően kell kialakítani a játékterek 

számát.  

Az adott fordulóban minden nevezett játékos csak egy csapatban szerepelhet! 

 

A tornákon, ahol több mérkőzést játszanak a gyerekek, a mérkőzések között megfelelő 

pihenőidő beiktatását javasoljuk! Egy korosztályban a játék valamennyi pályán egyszerre 

kezdődik, a Körzet Központ szakmai vezető sípjelére. Egy korosztályban a mérkőzések végig 

egy időben zajlanak! 
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2.2 Tornaszervezési előírások: 

 

A Körzet Központ szakmai vezetőnek, és a felkészítő edzőnek biztosítaniuk kell, hogy a 

tornán részt vevő valamennyi labdarúgó minimálisan minden mérkőzésen a teljes játékidő 

50%-át pályán töltse! Természetesen a fiúk és a lányok együtt játszanak. 

 

2.3 Rendezői - lebonyolítási előírások: 

 

A játék a gyermekeké, nem a felnőtteké. A mérkőzések ideje alatt csak a játékosok, a Körzet 

Központ és a Tehetség Központ szakemberei, a pályafelügyelők/önkéntesek, felkészítő edzők, 

valamint az MLSZ munkatársai és a fesztivál szervezői tartózkodhatnak a pálya területén! 

Mindenki más a lelátóról, illetve korláton kívülről szíveskedjen figyelemmel kísérni a 

gyermekek játékát! 

Felelősök ezért a rendező és a résztvevő egyesületek felkészítő-, illetve korosztályos edzői! 

A résztvevő sportszervezetek felkészítő edzői kötelesek betartani a KKSZV, és KKOV 

utasításait. 

 

Az U10/11-es Bozsik tornák alkalmával a csapatok körmérkőzéseket játszanak, a 

versenykiírásban szereplő játékidő betartásával. 

Figyelembe kell venni azt, hogy a torna folyamán az összes játékkal töltött idő nem lehet 

több, mint: U10/11 korosztályban: 80 perc, illetve nem lehet kevesebb, mint: U10/11 

korosztályban: 70 perc! 

A Körzet központi szakmai vezető a körzetbe tartozó egyesületek között szakmai elvek alapján 

differenciált elosztással 2-3 csoportot alakít ki (csapatlétszám függvényében), és ezzel minden 

gyermek számára a legjobb feltételeket biztosítja a részvételre. A csoportok átjárhatóságát 

rugalmasan kezeli, tornánkként változtatja, figyelembe véve a gyermekek optimális 

játékigényének kielégítését és szakmai fejlődését. 

 

3. A torna lezárása 
 

A mérkőzéseket követően röviden értékeljük a gyermekeket. Emeljük ki a legszebb gólokat, 

cseleket, szereléseket stb. és biztassuk a fiatalokat a további gyakorlásra! 

 

3.1 A KK Szakmai Vezető feladata: 

 

Torna jelentés készítése 48 órán belül, amiben részletes szakmai értékelés is megjelenik 

(egységes központi értékelőlapon), megemlítve a különleges eseményeket, a kiemelkedő 

játékosokat.  

 

3.2 A KK Operatív Vezető feladata: 

 

A torna résztvevőinek hiánytalan regisztrálása, a torna jelentés elkészítése szervezési 

szempontból (egységes központi értékelő lapon). Ezzel együtt a tornáról készített fényképek 

vagy videó anyag 48 órán belüli feltöltése és elküldése az ifa.mlsz.hu oldalra.  
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3.3 Rendezői előírások: 

 

Minden gyermek kapjon apró ajándékot lelkes játékáért, csapatonként egy játékos jó 

egyéni teljesítményét jutalmazzunk külön ajándékkal és Bozsik - oklevéllel! 

 

Felelős: KKSZV és KKOV! 

 

A torna szakmai teljesítés-igazolása akkor adható ki, ha a fenti előírások és az előírt szabályok 

maradéktalanul megvalósultak! 

 

A Bozsik Programok eseményeiről az MLSZ által kijelölt szakemberek videó és képanyagokat 

készíthetnek. 

 

4. Szakmai követelmények: 

 

4.1 A Bozsik Egyesületi Programba benevezett valamennyi sportszervezet számára az MLSZ 

által bevezetett Funino játékok használata elvárt! Ennek értelmében az U11 korosztályban 

heti 1-1 alkalommal Funino edzés módszereket tartalmazó foglalkozást kell tartani a 

játékosok fejlesztése érdekében!  

 

4.2 A Bozsik Egyesületi Programba benevezett valamennyi sportszervezet számára elvárás, 

hogy a Bozsik korosztályokban a sportszervezet FKE minimum feléves periódusonként 

a játékosainak szülei részére szülői értekezleteket tartson. Ennek témája az 

aktualitásokon felül a Bozsik Program eljárási rendjének a szülőket/nézőket érintő része, a 

klub viselkedési és etikai normáinak ismertetése, a klub alapelveinek, filozófiájának, 

értékeinek bemutatása kell legyen. 

 

4.3 Az adott szezonra vonatkozóan szeptember 15-ig a Bozsik Egyesületi Programba benevezett 

egyesület felkészítő edzőjének az MLSZ IFA rendszerébe fel kell töltenie a korosztályos 

csapatokra, játékosokra, és az edzések pontos időpontjára, valamint helyszínére vonatkozó 

adatokat! 

 

5. Régiós tornák: 

 
A régiós tornán kötelezően részt vesznek a 2022/23. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség 

elnöksége által kijelölt …. számú határozatban szereplő Körzet Központok, 

sportszervezetenként 1 csapat nevezhető, más sportszervezet nevezésére nincs lehetőség. 

 

5.1 Részvétel:  

a) Régiós tornák száma: 8 alkalom/félév 

b) A tornákon részt vesznek a területi alapon csoportokba sorolt Körzet Központok U10/11-

es csapatai. (Régiónként 6-8 csapat.) 

c) Tornánkként 2 játékos a körzethez tartozó sportszervezetek játékosai közül részt vehet 

kizárólag az adott Körzet Központi sportszervezet csapatában, a próbajátékos egyesülete 

engedélyével. 
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d) A Körzet Központ játékosai - közvetlenül a Körzet Központba történt átigazolás utáni 

egy évadon belül - „visszajátszhatnak” a korábbi sportszervezetükben. 

 

5.2 Rendezés: 

Az MLSZ által küldött játékvezető alkalmazása szükséges. 

A Körzet Központ sportszervezetei ősszel és tavasszal egy-egy Régiós torna rendezését 

kötelezően vállalják, az idény elején egyeztetett versenynaptár szerint. 

A Régiós tornákat szombat délelőtt és vasárnap délután között lehet megrendezni. 

5.3 Egyéb: 

A további elvárások megfelelnek az körzeti tornák Eljárási rendben leírtakkal. 

 

6. Egyéb rendelkezések: 

 

6.1 A Bozsik Egyesületi Program rendezvényein való részvételekről az MLSZ TAO 

Támogatási és Elszámolási Osztálya, valamint a résztvevő sportegyesületek székhely 

szerint illetékes Megyei Igazgatóságai folyamatos tájékoztatást kapnak. Azzal a 

benevezett sportszervezettel szemben, aki 

a) az aktuális szezon során 3 alkalommal létszámhiányosan áll ki, vagy nem jelenik meg 

a Bozsik Egyesületi Program rendezvényein, 

b) a rendezvényeken jogosulatlanul szerepeltet játékos(oka)t, 

c) a Bozsik Egyesületi Program eljárási rendjeiben leírtakkal, illetve az MLSZ hivatalos 

szabályzataival szemben fegyelmi -, etikai -, vagy erkölcsi vétséget követ el, 

d) az MLSZ IFA rendszerben a rögzítést nem végzi el legkésőbb a rendezvény 

megkezdéséig, 

a fent említett MLSZ egységek fegyelmi- illetve felülvizsgálati eljárást kezdeményezhetnek. 
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Áttekintő táblázat – mérkőzésformák korosztályonként: 

Korosztály U10/11 

Játékosok 
6:6 ellen 

+ kapusok 

Pályaméret 35 x 55 m 

Les Van 

Büntetőterület 9m-re az alapvonaltól, bójával jelölve 

Büntetőpont 9 m 

Kapu 5 x 2 m 

Labda méret 4-es 

Szögletrúgás A sarokpontról történik 

Partdobás Nincs, a labda lapos passzal hozható játékba 

Csere Folyamatosan 

Játékidő 
1 x 20 perc 

maximum játékidő: 80 perc/torna 
minimum játékidő: 70 perc/torna 

Pályán töltött idő 
A nevezett játékosnak minden mérkőzésen a 

játékidő min. 50 %-ban pályán kell lennie! 

Mérkőzésszám 

tornánként 
Minimum 3 mérkőzés/torna 

Speciális szabály 

A labda újbóli játékba hozatala során nem 

továbbítható közvetlenül az ellenfél térfelére, a 

kapus ezt a folyamatos játék során is csak akkor 

teheti meg lapos átadással, ha a büntetőterületen 

kívül mezőnyjátékosként szerepel 
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Mérkőzésjátékok szabályai U10-11 korosztály 

2012. január 1. - 2013. december 31. között született lányok és fiúk 

A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! A különbségeket a következőkben ismertetjük: 

Pályaméret: 35x55 m 

Kapuméret: 5x2 m 

Büntető terület: 9 m-re az alapvonaltól bójával jelölve 

Büntetőpont: 9 m 

Labdaméret: 4-es 

Játékidő: 20 perc/mérkőzés, maximum 80 perc/torna; minimum 70 perc/torna, 3-5 

mérkőzés/torna 

Létszám: 6:6 ellen + kapusok 

Játékvezető: nincs 

 

A torna kezdete előtt 30 perccel a résztvevő játékosok hivatalos dokumentumait 

(versenyengedély, sportorvosi igazolás) a tornáért felelős vezetők részére le kell adni, illetve 

az egyesület felkészítő edzőjének az IFA rendszerben rögzítenie kell a rendezvényhez. 

Pályára lépés feltétele: GY/l, GY/f érvényes versenyengedély és érvényes sportorvosi 

engedély! Ezek hiányában a játékos nem léphet pályára! 

Felelős: felkészítő edző, csoportvezető, Bozsik központvezető. 

A mérkőzés szabályai: 
  

GÓL - Gólt a pálya teljes területéről el lehet érni, gól után középkezdéssel indul újra a játék.  

LES – A nagypályás szabályok szerint! 

PARTDOBÁS – NINCS 

A folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal hozható játékba, amelyből 

közvetlenül nem lehet gólt elérni. 

Az ellenfél játékosai nem akadályozhatják, a labda újbóli játékba hozatalát, ilyenkor az ellenfél 

játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el. 

SZÖGLETRÚGÁS - A sarokpontról történik. 

Az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda újbóli játékba hozatalát. 

SZABÁLYTALANSÁGOK - Szabadrúgást vonnak maguk után, az ellenfél játékosainak 

legalább 5 m-re kell lenniük a labdától. 

BÜNTETŐ – A büntetőterületen (9 méter) belüli szabálytalanságok esetén büntetőrúgás 

következik, a büntetőpont a kapu közepétől számított 9 méterre van. 

CSERE - Cserélni bármikor lehet. Cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással, a lecserélt 

játékos bármikor visszacserélhető. Minden nevezett játékosnak a játékidő 50%-ban pályán 

kell lennie minden mérkőzésen! A cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az 

alapvonal és az oldalvonal találkozásánál. 

TÉRFÉLCSERE – NINCS! 

FELSZERELÉS - A játékosok gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak, 

„éles” stoplis cipőben tilos játszani! Sípcsontvédő használata - a labdarúgás szabályainak 

megfelelően kötelező. 

SPECIÁLIS SZABÁLY - A labda újbóli játékba hozatala során nem továbbítható közvetlenül 

az ellenfél térfelére, a kapus ezt a folyamatos játék során is csak akkor teheti meg lapos átadással, 

ha a büntetőterületen kívül mezőnyjátékosként szerepel! 



 

 Magyar Labdarúgó Szövetség 
Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 

Tel.: +36 1 577 9500 │ Fax. +36 1 577 9503 

 

 
 

 

 
Fesztivál (U7-U9)  Régiós A-B (U10-U11) 

Év Hónap Nap Rendezvény  Dátum Hónap Időpont Rendezvény 
2022 Szeptember 24.-25. Fesztivál U7-9  2022 Szeptember 17.-19. Régiós Kiemelt 

 Október 08.-09. Fesztivál U7-9   
 24.-25. Régiós Kiemelt 

  29.-30. Fesztivál U7-9   Október 01.-03. Régiós Kiemelt 
 November 12.-13. Fesztivál U7-9   

 08.-09. Régiós Kiemelt 
    

   15.-17. Régiós Kiemelt 
2023 Március  25.-26. Fesztivál U7-9   November 05.-07. Régiós Kiemelt 

 Április 15.-16. Fesztivál U7-9   
 12.-13. Régiós Kiemelt 

  29.-30. Fesztivál U7-9      19.-21. Régiós Kiemelt 
 Május 13.-14. Fesztivál U7-9  2023 Március  18.-20. Régiós Kiemelt 

Torna (U11-U13)    25.-26. Régiós Kiemelt 

Dátum Hónap Időpont Rendezvény   Április 01.-03. Régiós Kiemelt 
2022 Szeptember 17.-19. Torna U11    15.-16. Régiós Kiemelt 

 Október 01.-03. Torna U11   
 22.-24. Régiós Kiemelt 

  15.-17. Torna U11   Május 06.-08. Régiós Kiemelt 
 November 05.-07. Torna U11    13.-14. Régiós Kiemelt 
    19.-21. Torna U11    20.-22. Régiós Kiemelt 

2023 Március  18.-20. Torna U11      
 Április 01.-03. Torna U11  Téli terem torna (U9-U11) 

  22.-24. Torna U11  Dátum Hónap Időpont Rendezvény 
 Május 06.-08. Torna U11  2022 December 1.-14.  
  20.-22. Torna U11  2023 Január 16.-29.  

Tartalék hétvége  2023 Február 06.-19.  
2022 November 26.-27. Fesztivál & torna     
2023 Június 03.-04. Fesztivál & torna     


