
RENDEZŐI NÉVSOR, KISPADON ÜLŐK FELSOROLÁSA 
 
Készült a 200.… . ……………………… hó ……….. napján …………. órakor megrendezésre 
kerülő …………………………………… - ………………….…………………… Megyei ……. osztályú 
felnőtt / ifjúsági/ bajnoki labdarúgó mérkőzésre. 
 

Bajnoki mérkőzés rendezésével kapcsolatos előírások: 
- A mérkőzésre a rendező sportegyesület köteles főrendezőt, továbbá rendezőket kijelölni.  A rendezőket 

megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. Feladatuk nem ér véget a mérkőzés befejezésével, biztosítaniuk kell a 
nézők, a vendégcsapat és a játékvezetők zavartalan elvonulását. Távozásukra a játékvezető ad engedélyt. 

- A mérkőzésen a közönség magatartásáért a sportegyesület, a játékosokért az edző, míg a játékszabályok 
maradéktalan betartásáért a játékvezető a felelős. 

- Az öltözőkbe csak az arra illetékes személyek léphetnek be. A játékvezetői öltözőbe a mérkőzés előtt és 
után az igazolások átadására, átvételére a csapatkapitány léphet be.  A mérkőzésre kiküldött játékvezetői-, 
szövetségi ellenőr a játékvezetői öltözőbe beléphet. 

- A pályakorláton belül tartózkodók a kispadról csak a játékvezető hívására és engedélyével léphetnek be a 
játéktérre. 

- Jelen névsort a mérkőzés kitűzött kezdési ideje előtt 30 perccel át kell adni a játékvezetőnek! 
- Két fő rendezőt kell biztosítani a vendégcsapat és két főt a játékvezetők mellé beosztva.  
- A rendező (pályaválasztó) sportkör felelős a vendégcsapat társas- és a játékvezetők 

személygépjárművének biztonságáért, azok elhelyezését köteles biztosítani. 
 

Főrendező: …………………                                  
……………………………………… szem.ig.sz.: …………………………………………. 

      lakcím: ………………………………………………………………………………………….   
 

Játékvezető mellé   beo                                  
sztva: ………………………………………………… szem.ig.sz.: ……………………… 

      lakcím               

: ………………………………………………………………………………………….             

Játékvezető mellé   beo                                  
sztva:   ………………….…………………………… szem.ig.sz.: ……………………… 

      lakcím: ………                        

………………………………………………………………………………….             

I. Aszisztens mellé  beo
                                  

sztva: ………………………………………………..… szem.ig.sz.: ……………….……. 

      lakcím: ………………………………………………………………………………………….    
 

II. Aszisztens mellé beo
                                  

sztva:  …..…………………………………………… szem.ig.sz.: ………………………. 

      lakcím: ………………………………………………………………………………………….             
További rendezők: /a ruházaton, karszalagon a számozásnak meg kell egyezzen a névsorban feltüntetettel/ 

1.    7. 
2.    8. 
3.    9. 
4.  10. 
5.  11. 
6.  12. 

 

Orvos:                                             hazai cs. Orvos:                                          vendég cs.
Gyúró:                                             hazai cs. Gyúró:                                          vendég cs.
 

Kispadon tartózkodnak:         hazai                                                            vendég csapat 
  
  
  
  
  
 

Kelt: …………………………………. , 200…. . ………………………. hó ……. nap 
 

p.h 
………………………………………… 

SE elnök  v. főrendező 


	Kispadon tartózkodnak:         hazai                                                            vendég csapat 

