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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Játékosok,

Tisztelt Szurkolók!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy immár ötödik alkalommal kérnek fel az ExtractumPharma Kárpát

Kupa Ifjúsági Labdarúgó Torna fõvédnökségére.

Köszönet az ExtractumPharma gyógyszergyárnak, hogy ötödször teszi lehetõvé, hogy tehetséges ifjúsági

csapataink összemérjék tudásukat a világ és Magyarország legnépszerûbb spotágában. A labdarúgás méltán

népszerû, hiszen a legdemokratikusabb sport. Nem kell hozzá más, csak egy labda és sok lelkesedés.

A labda mindegy, hogy mibõl van. Lehet egy pöttyös az óvoda udvarán, egy papírgalacsin az iskola

folyosóján, vagy egy drága bõrlabda a Puskás stadionban. Az érzés, a lelkesedés, a motiváció ugyanaz.

Ahogy egy mondás tartja: „A játékot egyének játsszák, de a lehetetlent a csapat gyõzi le.”

A fociban ezen felül mindig jelen van a hazafiasság, a nemzeti érzés, a lokálpatriotizmus. Mert ha nyerünk,

nem csak mi nyerünk, hanem gyõz az iskolánk, a városunk, a hazánk. Ez a Torna azonban több puszta

vetélkedésnél, hiszen nem csak a verseny, a gyõzelem miatt vesznek részt a csapatok, hanem, hogy

megismerjék egymást és barátságok köttessenek. Olyan barátságok, amelyek talán más körülmények

között nem jönnének létre, olyan barátságok, amelyek átszelnek országhatárokat, közösséget teremtenek

a Kárpát-medencében. Ez pedig egyaránt létfontosságú az országhatáron kívül és belül élõ magyarok

számára, mert ez a közösségtudat a legnagyobb megtartóerõ mindannyiunk számára.

Arra kérem mind a játékosokat, mind a drukkereket, hogy vigyék haza egymás jókívánságait, vigyék haza

egymás hírét és összetartozás-tudatunkat.

Jó játékot! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

Dr. Fazekas Sándor

földmûvelésügyi miniszter
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Tisztelt Versenyzõk! Tisztelt Sportszeretõ Magyarok!

Nagy öröm számomra, hogy ebben az évben is megrendezik ezt az országhatárokon átívelõ labdarúgókupát.

A fiatalok közös sportélménye, az esemény különleges hangulata teszi egyedivé, nemzeti összefogást

erõsítõ jelképpé ezt a néhány napot.

A futball különös játék, van benne harc, lehet érte rajongani, csalódni benne, az életnek szinte minden

megnyilvánulását magában foglalja. Olyan sport, melyben a gyorsaság, az erõnlét, a koncentrációs képesség

és a csapatjáték egyformán fontos. A közös siker belülrõl fakad, de mindenkit magával ragad, legyen az

sportoló, szurkoló, vagy laikus.

Mocsai Lajos mondta egyszer egy meccs után, hogy egy közösség belsõ teljesítményét a belülrõl kapott,

támogató jellegû hangulatinformációk építik a legjobban, nem az, ami kívülrõl érkezik. Ezekbõl a belülrõl

fakadó érzésekbõl kell egy csapatnak, közösségnek, egy nemzetnek töltekeznie. Ne az elvárások, vagy a

szabályok kényszerében tegyünk egymásért, hanem abból az egységes tudatból, ami íratlanul is

kötelezettségünk, ami minket egybetartozóvá, nemzetté tesz.

Ilyen feladatunk és kötelezettségünk a sportos és egészség tudatos életmód erõsítése. A magyar kormány

azzal, hogy kiemelt stratégiai ágazattá tette a sportot, azt a megbecsülést és támogatást kívánta kiemelni,

amivel az amatõr és a profi sportolók felé fordul. Azt kívánjuk elérni, hogy hazánkban is egyre többek

számára váljon elérhetõvé és vonzóvá a sportolás, a mozgásban gazdag életforma.

Évrõl évre jó látni, hogy a csapatok nagy küzdelmet vívnak egymással, de soha nem egymás ellen. Inkább

egyfajta közös akaratnyilvánítás ez a Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgókupa, amely évrõl, évre összehoz

minket, mozgásban tart, megtanít egymásra figyelni.

Minden résztvevõnek eredményes versenyt és élményekben gazdag napokat kívánok!

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportvezetõk, Csapatok, Fiatal Labdarúgók, Szurkolók!

Nagy örömmel köszöntöm a Kárpát Kupa résztvevõit, valamennyi mérkõzéshez férfias, ám sportszerû
küzdelmet, nagy gólokat, vidám hangulatú baráti találkozásokat kívánok! Az immár V. alkalommal rendezett,
anyaországi és határon túli magyar fiatalok számára egyaránt nyitott kispályás labdarúgó tornát nagyszerû

ötletnek tartom, így szívesen vállaltam annak védnökségét. Mert a sport mindig túlmutat önmagán, nem
tévesztendõ össze puszta testi ügyességgel, rekordhajhászással, a sport elsõsorban a szellem fogalma, egy
csapat a társadalom kicsinyített képe, a mérkõzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Ráadásul
ezen a tornán kapcsolatépítés a jövõ nemzedékének magyarjai között.

Meggyõzõdésem, hogy az egyes meccsek kimenetelén túl minden résztvevõ nyertese a tornának, mert
mint tudjuk, a jobbtól nem szégyen kikapni és a kudarcok elsõsorban azért vannak, hogy azokból
tanulhassunk. Igazi vesztes pedig csak az lehet, aki nem sportol, azaz pályára sem lép. A jelenlegi Magyar
Kormány azt szeretné, ha a jövõben minél többen pályára lépnének, sportolnának. Napjainkban, bevallottan
és kiemelten stratégiai ágazat a sport, mely nemzetünk egészségének, életerejének, aktivitásának záloga.
Számunkra kiemelkedõen fontos a Kárpát-medencei magyarság sportélete, a fiatalok egészségi és mentális
állapota. Határon innen és túl a sport rendkívül fontos lételeme a magyar nemzetnek, amely nélkül nem
élhetünk teljes életet, amely nélkül nem lehetünk boldogok.

Amennyire közös kultúránk, nyelvünk, történelmünk, jövõnk, úgy hasonlóan mindnyájunké a legnépszerûbb
sportág valamennyi öröme és bosszúsága, kispályán és nagypályán egyaránt. Hiszen, „A világon akárhova
megyünk, a magyarokról megtudják honnan jöttek, az biztos, hogy az elsõ reakciójuk: a Puskás...” –
mondta, a közelmúltban elhunyt Fekete Párducként ismert Grosics Gyula a Száguldó Õrnagynak becézett
Puskás Ferencrõl. Valószínûleg nem véletlen, hogy nagyon sokaknak nagyon sokat jelent: egy pálya, egy

kapu, egy labda, vagy éppen egy valóban fantasztikus magyar balláb.

Kívánom a torna valamennyi csapatának, hogy számukra ez a csodálatos játék az V. ExtractumPharma
Kárpát Kupán is minél több örömöt, sportszerû ellenfelet és barátot jelentsen!

Dr. Simicskó István
Sportért Felelõs Államtitkár

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportolók, Tisztelt Szervezõk! Kedves Barátaim!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az V. EXTRACTUMPHARMA KÁRPÁT KUPA NEMZETKÖZI

IFJÚSÁGI FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA alkalmából. Elõször is szeretném megköszönni a felkérést, hogy

mint Abaúj-Zemplén országgyûlési képviselõje, védnökként járulhatok hozzá e nemes sportesemény

létrejöttéhez.

Köszönet a szervezõknek, akik ebben az évben is sok munkával létrehozták a tornát, amely fontos eseménye

Sárospataknak és a környék sportszeretõ közönségének egyaránt. Nagyon fontosnak tartom ebbõl az

alkalomból is hangsúlyozni, hogy amikor sportról beszélünk nem csupán az egészséges versenyrõl, a gyõzni

akarásról kell szólnia egy sporteseménynek. Közösség megtartó ereje van és kell, hogy legyen, hiszen a

csapatok játéka, a szurkolók és a szervezõk egy tábort alkotnak. A sport táborát, a mozgás szeretetét. Meg

kell becsülnünk ezeket a táborokat, segíteni õket mind infrastruktúrával, anyagi javakkal, támogatással, hogy

népszerûsítve a sportot, a mozgást, az egészséges életmódot, példát állítsanak fiataljaink elé.

Mint a térség országgyûlési képviselõje nagy öröm számomra, hogy nemzetközi versenyt tudunk ismét

Sárospatakon rendezni, ezzel is öregbíteni a város és Zemplén hírnevét. Remélem, hogy az ide érkezõ

fiatalok jó élménnyel és szép gólokkal távoznak majd városunkból.

Legyen ez a torna a tiszta, méltó versengés ideje, legyen a korrekt megmérettetés ideje. Kívánom a

fiataloknak, hogy egész életüket kísérje végig a sport, a mozgás szeretete, hiszen csak egy lélekben és

testben egészséges nemzedék lesz képes olyan jövõt teremteni, amelyben az õ unokáik is méltán hihetnek

majd a sport erejében.

Hajrá labdarúgás, hajrá fiatalok!

Dr. Hörcsik Richárd

Abaúj-Zemplén országgyûlési képviselõje

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves Vendégeink!

Sárospatak Város Képviselõ-testülete és valamennyi lakója nevében köszöntöm Önöket az V. Extractum-

Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornán.

Sárospatak – a Bodrogparti Athén, Szent Erzsébet szülõvárosa, az iskolaváros és köszönhetõen az elkötelezett

szerepet vállaló testnevelõknek, edzõknek, ma már nyugodtan mondhatjuk – a sport városa is. Comenius

1650 és 54 között itt töltött ideje alatt, a magyar oktatásban kiemelkedõ szerepet kapott a „test fokozatos

edzése”.

Ennek az örökségnek igyekszünk megfelelni, amikor kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótláskorú gyerekek

edzésére és versenyeztetésére. Ezért hoztuk létre hét évvel ezelõtt a Sárospataki Utánpótlásnevelõ

Sportiskolát (SUSI), mely ennek a tornának is a házigazdája lett.

Sárospatak Város Önkormányzata büszke arra, hogy idén nálunk rendezik meg ezt a nagyszabású kupát,

melyre az egész Kárpát-medencébõl érkeznek csapatok.

Isten hozta Önöket Sárospatakon!

Aros János

polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Sárospatak Város
Önkormányzata
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Tisztelt Sportolók és Sportvezetõk!

Köszöntöm Önöket az immáron ötödik alkalommal megrendezett ExtractumPharma Kárpát Kupán. Szép

hagyomány, hogy a Kárpát-medence fiataljai évrõl évre sportviadalokat rendeznek, hogy erejüket

összemérve is bizonyítsák: tettre készek a jövõ feladataira. Budapest fõpolgármestereként örömmel vállaltam

el ismét a kupa védnökségét. A magyar nemzet fõvárosa tiszteli és szereti a sportot, Budapest számos

világversenynek ad otthont, a városban új sportlétesítmények épültek és épülnek. A fõváros vezetése

kiemelten fontosnak tartja a sport támogatását, a sportolni vágyók segítését.

Az Aranycsapat kapusa, az idén elhunyt Grosics Gyula úgy tartotta: „a játékos érezze magát megtisztelve,

hogy egy nemzet színeit képviselheti a nagyvilágban; ez egy íratlan törvénye a közösség képviseletének, és

ez nemcsak a sportra, hanem a világon minden másra igaz.”

A Kárpát-medencében a közös haza összeköt bennünket, magyarokat, a sport pedig továbbvisz az

összetartozás útján. A magyar labdarúgás szép és nemes hagyományokkal büszkélkedhet, kiemelkedõ

sportolókkal, világnagyságokkal, akik nemcsak a pályán bizonyultak példaképnek, hanem tartásukkal,

szorgalmukkal emberi példázatként is szolgálhatnak. Fontos, hogy a Kárpát-medence fiataljai folytathassák

e nemes hagyományokat, hozzájárulhassanak a magyar sport hírnevének öregbítéséhez, a magyar nemzet

összetartozásához.

Szívbõl kívánok Önöknek sikert, köszönöm a szervezõk, a sportvezetõk és minden támogató munkáját!

Tarlós István,

Budapest fõpolgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Résztvevõk, Tisztelt Vendégek!

Idén is nagy örömmel fogadtam el a felkérést, hogy legyek a védnöke az immár ötödik ExtractumPharma

Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgótornának. A Magyar Diáksport Szövetség elnökeként és volt

sportolóként természetesen legfontosabb célkitûzéseim egyike, hogy megszerettessem a most felnövõben

lévõ gyerekekkel a rendszeres testmozgást, megismertessem velük a sportolás örömének semmihez sem

fogható élményét. Ennek átélésére pedig nem tudok elképzelni jobb módot, mint a Kárpát-medence

fiataljait megmozgató rendezvényt és az ilyen jellegû kezdeményezéseket. Bízom benne, hogy a Magyar

Diáksport Szövetség nem csak a jelenlegi határokon belüli fiatalokat képes egy aktívabb életmód irányába

terelni, hanem az országhatárainkon túl élõ magyar diákokat is. Az olyan események, mint a Kárpát

Kupa, pont azt bizonyítják, hogy nem vagyunk egyedül elképzeléseinkkel. Minden egyes alkalmat meg kell

ragadni ahhoz, hogy ápoljuk a hazai és külhoni kapcsolatainkat, és nem elhanyagolható az a tény sem,

hogy egy közös labdarúgótorna kiváló lehetõség a fiatal sportolóknak, és sokat segít a tavaszi bajnoki

fordulók kihívásaira való felkészülésben.

Sok sikert és tartalmas szórakozást kívánok mindenkinek!

Sportbaráti üdvözlettel:

Balogh Gábor

A Magyar Diáksport Szövetség elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire.

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

„A” csoport „B” csoport
1. Sárospatak 1. Kiskunhalas Szilády
2. Sepsiszentgyörgy (Erdély) 2. Tóthfalu (Vajdaság)
3. Karácsfalva (Kárpátalja) 3. Karcag
4. Dunaszerdahely (Felvidék) 4. Székelyudvarhely (Erdély)

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

EXTRACTUMPHARMA  ZRT.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban az Árpád Vezér Gimnázium Tornacsarnokában
Sárospatak, 2014. december 6-7.

A TORNA FÕVÉDNÖKE: DR. FAZEKAS SÁNDOR  –  Földmûvelésügyi Miniszter

A TORNA VÉDNÖKEI: VARGA MIHÁLY   –   Nemzetgazdasági Miniszter

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN  –   Sportért Felelõs Államtitkár

TARLÓS ISTVÁN  –  Budapest Fõpolgármestere

BALOGH GÁBOR  –  Magyar Diáksport Szövetség Elnöke

DR. HÖRCSIK RICHÁRD  –  Abaúj-Zemplén Országgyûlési Képviselõje

A TORNA HÁZIGAZDÁJA: AROS JÁNOS   –   Sárospatak Város Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS
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A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A labdarúgás verseny- és játékszabály” elõírásainak megfelelõen kerül lebonyolításra, nyolc
csapat részvételével. A mérkõzéseket 2x4-es csoportban egy helyszínen, körmérkõzéses formában
bonyolítjuk le, majd a második nap kerül sor a helyosztókra a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/
1 stb. Sportorvosi igazolás kötelezõ!

JÁTÉKIDÕ:

Szombaton a selejtezõben 2x15 perc - 5 perc szünet
Vasárnap a helyosztókon és a döntõben 2x20 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévõ MLSZ Verseny- és játékszabályok szerint.

FEGYELMI ELJÁRÁS:
Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkõzés játékvezetõi kizártak, vagy véglegesen kiállítottak,
kizárja magát a torna további mérkõzéseirõl.

DÍJAZÁS:

Dr. Fazekas Sándor által alapított Vándor-díj a gyõztes csapat számára. Serleg és oklevél minden csapat
részére, valamint a dobogós csapatok (I-III.) éremdíjazásban részesülnek.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirály, legtechnikásabb hazai és határontúli magyar játékos, legjobb sárospataki és
karcagi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás vagy a „Labdarúgás szabálykönyv” c. kiadvány nem
intézkedik, a Versenybizottság dönt.

musorfuzet 2014.PM6 12/1/2014, 12:28 PM15
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A különbözõ eredetû sebek fertõtlenítésén, mechanikus tisztításán kívül, a Hyperol

kiválóan alkalmazható a szájhigiénia, a bõrgyógyászat, az eszközfertõtlenítés terü-

letén, vagy éppen az erõsen tapadó kötések leválasztására is. Bõvebb információ:

www.hyperol.hu

A HYPEROL NEMCSAK

3 KÍVÁNSÁGÁT TELJESÍTI!

TERMÉSZETES FERTÕTLENÍTÉS
AZ OXIGÉN EREJÉVEL...

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,  GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Gyártja a Meditop Gyógyszeripari Kft.
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2014. DECEMBER 6. SZOMBAT

08.00 Sárospatak – Sepsiszentgyörgy

08.50 Kiskunhalas Szilády – Tóthfalu

09.45 Ünnepélyes Megnyitó

Aros János – Sárospatak Város Polgármestere

10.30 Karácsfalva – Dunaszerdahely

11.20 Karcag – Székelyudvarhely

12.10 Sepsiszentgyörgy – Karácsfalva

13.00 Tóthfalu – Karcag

13.50 Dunaszerdahely – Sárospatak

14.40 Székelyudvarhely – Kiskunhalas Szilády

15.30 Dunaszerdahely – Sepsiszentgyörgy

16.20 Székelyudvarhely – Tóthfalu

17.10 Karácsfalva – Sárospatak

18.00 Karcag – Kiskunhalas Szilády

PROGRAMPROGRAM
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A Hyperol tabletta vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Bõvebb információért, kérjük olvassa el az alkalmazási elõírást, melynek engedélyezés dátuma: 2010 június 28.
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A Mycosid külsõleges por

vény nélkül kapható nátrium

paraklórbenzoát hatóanyagú

gyógyszer (VN).

Alkalmazási elõírás

dátuma: 2010.06.28.

Forgalomba hozatali engedély

száma: OGYI-T-2901/01

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

LEVESZI
A LÁBÁRÓL...

...a lábgombát, mielõtt

bárki észrevenné!

A gombás bõrfertõzés mindenki

számára jól látható, nehezen

kezelhetõ, makacs betegség,

a MYCOSID külsõleges porral

azonban könnyedén megelõzhetõ!

MYCOSID
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2014. DECEMBER 7. VASÁRNAP

08.30 mérkõzés a 7-8. helyért

A csoport 4. helyezettje – B csoport 4. helyezettje

09.40 mérkõzés az 5-6. helyért

A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.50 mérkõzés a 3-4. helyért

A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

12.00 DÖNTÕ

A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje

13.10 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS | Sárospataki Öregfiúk – Kárpát Kupa Válogatott

14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

Dr. Fazekas Sándor  –  Földmûvelésügyi Miniszter

Varga Mihály  –  Nemzetgazdasági Miniszter

Dr. Simicskó István  –  Sportért Felelõs Államtitkár

Tarlós István  –  Budapest Fõpolgármestere

Balogh Gábor  –  Magyar Diáksport Szövettség Elnöke

Dr. Hörcsik Richárd  –  Abaúj-Zemplén Országgyûlési Képviselõje

Aros János  –  Sárospatak Város Polgármestere

Nemes József    – az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó

és Szaktanácsadó Zrt. vezérigazgatója

Antal Balázs    – az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó

és Szaktanácsadó Zrt. Igazgatóság Elnöke

PROGRAMPROGRAM
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A Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.

A Kárpát Kupa sorozatok szervezõje.

Levélcím: 2143 Kistarcsa, Homok dûlõ 50.

Mobil: +36 30 965 9561

E-mail: info@dcr.hu | Honlap: www.dcr.hu

A SPORT: ÉRTÉK – SEGÍTÜNK MEGMUTATNI...
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

Extractum Pharma zrt.
(a torna alapítója)
www.expharma.hu

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG
IKON BORÁSZAT  |  DÚZSI TAMÁS PINCÉJE  |  BORPALOTA BORÁSZAT

BODRI PINCÉSZET  |  LENKEY PINCÉSZET
SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELÕ SPORTISKOLA

DOMINIQUE CARPENTER RENDEZVÉNYSZERVEZÕ KFT.

Sárospatak Város
Önkormányzata
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