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1. A JÁTÉKTÉR
A játéktér borítása
A játékteret homok borítja, amely sík, nem tartalmazhat kavicsot,
kagylót és egyéb tárgyakat, amelyek balesetveszélyt jelentenek a
játékosokra.
Nemzetközi mérkőzéseken a homoknak finom szemcsésnek, és
legalább 40 cm mélynek kell lennie. Addig kell rostálni, amíg
alkalmas lesz a játékra. Nem lehet durva, nem tartalmazhat
kavicsot, vagy más veszélyes alkotót, azonban nem lehet annyira
finom, hogy port okozzon, és rátapadjon a bőrre.
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Méretek
A játéktér téglalap alakú. Az oldalvonal hosszának nagyobbnak
kell lennie a kapuvonal hosszánál.
Hosszúság: 35 - 37 m
Szélesség: 26 - 28 m

A játéktér jelölései
A játéktér területeit vonalakkal jelölik. A vonalak mindig ahhoz
a területhez tartoznak, amelyet határolnak. A két hosszabb
határoló vonalat oldalvonalnak, a két rövidebb vonalat
kapuvonalnak nevezzük, kivéve a két kapufa közötti részt.
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Mindkét vonal 8-10 cm széles, kék szalagból készül, ami elüt a
homoktól. A szalagnak rugalmasnak és tartósnak kell lennie, de
nem sértheti meg a játékosok lábát. Ezeket a vonalakat speciális
kampóval szilárdan rögzíteni kell a játéktér sarkain és az
oldalvonal közepén, valamint gumi gyűrűvel a kapufákhoz.
A játéktér két térfélre van osztva egy képzeletbeli felezővonallal,
amelyet két piros zászló jelöl a pályán kívül. Ennek a
képzeletbeli felezővonalnak a közepe a pontos helye a
kezdőrúgásoknak és egyes szabadrúgásoknak.

A büntetőterület
A kapuvonal és az azzal párhuzamos, tőle 9 méterre található
képzeletbeli vonallal határolt terület a büntetőterület. A
képzeletbeli büntetővonal jelölésére két sárga zászló szolgál, a
játéktéren kívül.
A büntetőpont a képzeletbeli büntetővonal közepén, a kapufáktól
azonos távolságra található.

A zászlók
A játéktér sarkainak jelölésére piros zászlóval ellátott tompa
végű zászlórudat kell elhelyezni, amely hajlékony, tartós,
vízhatlan és műanyagból készült.
Sárga zászlókat kell elhelyezni és biztonságosan rögzíteni
mindkét térfélen a büntetőterületet határoló képzeletbeli vonal
meghosszabbításában, a játéktéren kívül a partvonaltól 1-1,5
méterre.
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A zászlórudak magassága nem lehet kevesebb 1,5 méternél.

Cserezóna
Cserezónának nevezzük a partvonal azon részét, ahol a játékosok
belépnek a játéktérre és elhagyják azt.
A cserezóna teljes hossza 5 méter, 2,5-2,5 méter mindkét
irányban a partvonal és a felezővonal találkozásától mérve. A
csapatok széksora a partvonal mögött helyezkedik el, mégpedig
oly módon, hogy a kispadok és a cserezóna közötti terület
szabadon van hagyva.
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Kapuk
Mindkét kapuvonal közepén kaput kell elhelyezni. A kapuk két
függőleges kapufából állnak a sarkoktól egyenlő távolságra, és
egy vízszintes keresztléccel vannak összekötve.
A kapufák közötti távolság (belül mérve) 5,5 méter, a keresztléc
alsó éle 2,2 méterre van a földtől.
A hálót a kapufák és a keresztléc hátsó részéhez kell rögzíteni, a
háló anyaga lehet kender vagy nylon.
Biztonsági okokból mindegyik kapufa alsó részét a homokba kell
rögzíteni. A gólvonal és a háló hátsó része közötti távolság 1,5
méter. A hálók hátsó oldala műanyag kötéllel van rögzítve a két
háló tartó rúdhoz, a hálók alja kampókkal van rögzítve a
homokba.
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Biztonság
A játékteret 1-2 méter széles biztonsági zónának kell határolni.
A kapuk lehetnek hordozhatóak is, de a játék alatt biztonságosan
a talajhoz kell rögzíteni azokat.
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2. A LABDA

Tulajdonságok és méretek
A labda:
• gömbölyű;
• bőrből vagy egyéb alkalmas anyagból készült, amely
összenyomhatatlan, valamint víz és kopásálló;
• kerülete nem kevesebb, mint 68 cm és nem több, mint 70 cm;
• a mérkőzés kezdetén a súlya nem kevesebb, mint 400 g, és
nem több, mint 440 g;
• a benne lévő levegő nyomása tengerszinten 0,4-0,6
atmoszféra között van.
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Alkalmatlanná vált labda helyettesítése
Ha a labda a mérkőzés folyamán kipukkad, vagy alkalmatlanná
válik:
• a játékot meg kell szakítani;
• a játékot folytatni kell a 8. szabály rendelkezéseinek
megfelelően.
Ha a labda akkor pukkad ki, vagy válik alkalmatlanná, amikor
nincs játékban (kezdőrúgásnál, kirúgásnál, szögletrúgásnál,
közvetlen szabadrúgásnál, büntetőrúgásnál vagy bedobásnál):
• a játékot a szabályoknak megfelelően kell folytatni.

Döntvények
1. Amellett, hogy a mérkőzéseken használt labdának meg kell
felelnie a 2. szabály előírásainak, a FIFA vagy a hivatalos
szövetség által rendezett tornákon csak olyan labdák
használhatók, amelyeken fel van tüntetve az alábbi megnevezések
egyike:
• hivatalos "FIFA APPROVED" ("FIFA által jóváhagyott")
jelzés;
• hivatalos " FIFA INSPECTED " ("a FIFA által ellenőrzött")
jelzés;
• “International Matchball Standard” ("Nemzetközi
mérkőzéslabda szabvány") jelzés.
Ezek a jelzések azt jelentik, hogy a labda hivatalos ellenőrzése
megtörtént – ez egyes jelzések esetén különböző - és a labda
megfelel a speciális technikai követelményeknek, valamint a 2.
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szabály minimum előírásainak. Az elfogadható jelzések listáját
az International Board (Nemzetközi Testület) hagyja jóvá. Az
ellenőrzést végző intézeteket a FIFA hagyja jóvá.
A tagszervezetek mérkőzésein azok a labdák használhatók,
amelyeken fel van tüntetve a három jelzés egyike.
2. A FIFA, a kontinentális szövetségek és a nemzeti szövetségek
által szervezett versenyeken semmilyen hirdetés nem
engedélyezett a labdán, kivéve a bajnokság (torna) emblémáját, a
bajnokság szervezőjének emblémáját, és a gyártó engedélyezett
védjegyét. A versenyszabályok korlátozhatják az ilyen jelek
méretét és számát.
E megnevezés jelzi, hogy a labda szükséges ellenőrzése
megtörtént, és hogy a labda a 2. szabály minimum-előírásain
felül megfelel a fenti kategóriáknak.
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3. SZABÁLY – A JÁTÉKOSOK SZÁMA
Játékosok
A játékban két csapat vesz részt, legfeljebb öt-öt játékossal, ezek
közül egy-egy a kapus.

Hivatalos versenyek
A FIFA, a kontinentális szövetségek, nemzeti illetve hivatalos
szövetségek által rendezett mérkőzéseken a cserejátékosok
maximális száma nem lehet ötnél több.

12

A mérkőzés alatt a cserék végrehajtása nincs maximalizálva. A
lecserélt játékos a továbbiakban is becserélhető bármelyik
játékos helyére.

A csere végrehajtása
A csere egyaránt végrehajtható, ha a labda játékban vagy játékon
kívül van a következő feltételek betartása mellett:
• a cserejátékos a lecserélendő játékos számával megegyező
számú tábla feje fölé emelésével jelzi pályára lépési
szándékát;
• a lecserélendő játékos a cserezónán keresztül elhagyja a
játékteret,
• a cserejátékos a cserezónán keresztül léphet be a játéktérre és
csak azután, amikor a lecserélt játékos teljes egészében
áthaladt az oldalvonalon;
• minden cserejátékos a játékvezető döntési jogkörébe tartozik,
akár részt vesz a játékban, akár nem;
• a csere akkor van végrehajtva, amikor a játékos elhagyja a
játékteret, átadja a lecserélendő játékosnak annak számával
megegyező táblát és a cserejátékos belép a játéktérre. Ettől a
pillanattól kezdődően a becserélt játékos aktív játékossá
válik, míg a lecserélt játékos megszűnik aktív játékosnak
lenni.
Az órát nem kell megállítani a csere alatt.
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Kapuscsere
Kapust bármikor lehet cserélni. Az órát nem kell megállítani a
kapuscsere alatt. A kapus mindaddig a játékban résztvevőnek
kell tekinteni, amíg a cseréje a be nem lép a játéktérre, azaz a
csere végrehajtódik.
Bármely más játékos helyet cserélhet a kapussal, feltéve, hogy:
• a cseréről, annak végrehajtása előtt tájékoztatták a
játékvezetőt;
• a játékos kapusmezt visel.

Szabálysértések / Büntetések
Ha a csere végrehajtása során egy cserejátékos belép a játéktérre
vagy a lecserélendő játékos a cserezónán kívül hagyja el a
játékteret vagy megsérti a csere végrehajtására vonatkozó
szabályokat - kivéve sérülés esetét, illetve a 4. szabályban
leírtakat -, akkor:
• a játékot meg kell szakítani;
• a vétkes játékost figyelmeztetni kell, a sárga lapot fel kell
mutatni és felszólítani a játéktér elhagyására, hogy a cserét
szabályosan végrehajthassa;
• a játékot az ellenfél javára megítélt közvetlen szabadrúgással
kell újraindítani, melyet a képzeletbeli kezdőpontról kell
elvégezni. Ha a labda játékon kívül volt, akkor a
szabályoknak megfelelően kell újraindítani a játékot.
• Ha egy cserejátékos – akinek már volt egy sárga lapos
figyelmeztetése – a csere végrehajtása közben elkövet egy
szabálytalanságot, amiért szintén sárga lappal kell
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figyelmeztetni, a játékost két sárga lap miatt ki kell állítani,
de csapatának létszámát nem kell csökkenteni, mert a csere
végrehajtása nem fejeződött be. A játékot az előző pontban
foglaltaknak megfelelő módon kell újraindítani.

Döntvények
1. A mérkőzés kezdetekor mindkét csapatból legalább négynégy játékosnak jelen kell lenni. A mérkőzés kezdete után
érkező játékosok részt vehetnek a játékban, ha a kezdőrúgás
előtt a jegyzőkönyvben játékosnak jelölték őket és a
játékvezetőket erről tájékoztatták.
2.

Ha bármelyik csapatban kiállítások vagy sérülések
következtében három játékosnál (beleértve a kapust is)
kevesebb marad, a mérkőzést be kell szüntetni.
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4. SZABÁLY – A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE
Biztonság
A játékos nem használhat olyan felszerelést, ami veszélyes
önmagára vagy egy másik játékosra nézve (beleértve mindenfajta
ékszert is).

Alapfelszerelés
A játékosok kötelező alapfelszerelése a következő különálló
darabokat tartalmazza:
• mez vagy ing (ha hosszú ujjú alsó inget visel egy játékos,
akkor az alsó ing ujjának színének meg kell egyezni a mez
vagy ing ujjának alapszínével);
• rövidnadrág (ha a játékos termonadrágot visel, akkor annak
alapszínének meg kell egyeznie a rövidnadrágéval).
Lábbeli használata nem megengedett. Rugalmas, gumírozott
kötés viselése a boka körül vagy a lábfejen, illetve modern,
műanyag sportszemüveg viselése megengedett.
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Mezek
A számok színeinek jól elkülöníthetően különbözniük kell a mez
színeitől.
Nemzetközi mérkőzéseken a felszerelés elejét kisebb méretű
számokkal kell ellátni.
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Kapusok
•
•

A kapusoknak hosszú szárú nadrág viselése megengedett.
A kapusoknak a többi játékosétól és a játékvezetőktől eltérő
színű mezeket kell viselniük.

Szabálysértések / Büntetések
Ennek a szabálynak bármilyen megsértése esetén:
• A játékvezetők utasítsák a vétkes játékost a játéktér
elhagyására és szerelésének rendbehozatalára. Ha nem
cserélik le, akkor mindaddig nem térhet vissza a játéktérre,
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amíg valamelyik játékvezető, beleértve a 3. sz. játékvezetőt
is, nem ellenőrizte, hogy felszerelése megfelelő-e. A játékos
a játékvezető vagy a második játékvezető engedélyével térhet
vissza a játéktérre.

A játék újraindítása
Ha a játékvezetők a vétkes játékos figyelmeztetése céljából
megszakítják a játékot:
• a játékot az ellenfél javára megítélt közvetlen szabadrúgással
kell újraindítani, melyet a képzeletbeli kezdőpontról kell
elvégezni.

Döntvények
1. A játékosok nem tárhatnak fel olyan trikókat, melyeken
szlogen vagy hirdetés van. A kötelező alapfelszerelésen tilos
szerepeltetni bárminemű politikai, vallásos, vagy szamélyes
nyilatkozatot.
2. Azt a játékost, aki felemeli vagy leveszi a mezét, hogy
szlogent vagy hirdetést tárjon fel, a versenybizottságnak kell
szankcionálni. Annak a játékosnak a csapatát, amelyik a
kötelező alapfelszerelésén politikai, vallási, vagy személyes
szlogent, nyilatkozatot szerepltet, a versenybizottság, vagy a
FIFA szankcionálja.
3. A mezeknek ujjakkal kell rendelkezniük.
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5. SZABÁLY – A JÁTÉKVEZETŐ ÉS A
MÁSODIK JÁTÉKVEZETŐ
A játékvezetők hatásköre
Minden mérkőzést két játékvezető vezet, akiknek korlátlan joga,
hogy azon a mérkőzésen érvényt szerezzenek a szabályoknak. A
játékvezetők jogköre attól a pillanattól kezdődik, amikor
belépnek a létesítménybe, amelyikben a játéktér található, és
addig tart, amíg azt el nem hagyják.

Kötelezettségeik és jogaik
A játékvezetők:
• érvényt szereznek a szabályoknak;
• továbbengedik a játékot, ha ebből annak a csapatnak
származik előnye, amelyik ellen a szabálytalanságot
elkövették, és büntetik az eredeti szabálytalanságot, ha a
feltételezett előny nem valósul meg;
• feljegyzést készítenek a mérkőzésről és jelentést
szolgáltatnak az illetékes szövetség számára, amelyben
információt adnak a játékosok és/vagy csapatvezetők elleni
fegyelmezési szankciókról és bármely más incidensről, amely
a mérkőzés előtt, alatt, vagy után történik;
• a játékvezető méri az időt, amennyiben az időmérő és a 3. sz.
játékvezető nincs jelen;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

a játékvezető megszakítja, felfüggeszti vagy beszünteti a
mérkőzést a játékszabályok bármely megsértésekor vagy
bármilyen külső beavatkozás esetén;
fegyelmező eszközökkel élnek a figyelmeztetendő és
kiállítandó szabálysértésben vétkes játékosokkal szemben;
fellépnek
a
nem
megfelelő
módon
viselkedő
csapatvezetőkkel szemben, és ha szükséges, elküldik őket a
játéktérről, (sárga vagy) piros kártya felmutatása nélkül;
biztosítják, hogy jogosulatlan személy ne léphessen a
játéktérre;
megszakítják a játékot, ha egy játékos húzza az időt;
megszakítják a mérkőzést, ha véleményük szerint egy
játékosnak súlyos sérülése van, majd biztosítják, hogy a
sérült játékost levigyék a játéktérről;
engedik a mérkőzés folytatását, amíg a labda játékon kívülre
nem kerül, ha véleményük szerint egy játékosnak csak enyhe
sérülése van;
síppal indítja újra a játékot szabadrúgásnál és
büntetőrúgásnál;
biztosítják, hogy a mérkőzésen használt valamennyi labda
megfeleljen a 2. szabály követelményeinek.

A játékvezetők döntései
A játékvezetőknek a játékra vonatkozó döntései véglegesek.
A játékvezető és a második játékvezető csak akkor változtathatja
meg döntését, ha felismerik, hogy tévedtek, vagy szükségesnek
tartják döntésük megváltoztatását, feltéve, hogy a játék még nem
indult újra vagy a mérkőzés nem került beszüntetésre.
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Döntvények
1. Ha a játékvezető és a második játékvezető egyidőben ad jelet
és az adott szabálytalanságot ellentétesen ítélik meg, akkor a
játékvezető ítéletének kell érvényesülnie.
2. A játékvezető és a második játékvezető egyaránt jogosult
játékost figyelmeztetni vagy kiállítani, de ha az adott
szituációt különbözően ítélik meg, akkor a játékvezető
ítéletének kell érvényesülnie.
3. Illetéktelen beavatkozás vagy helytelen magatartás esetén a
játékvezető mentse föl a a második játékvezetőt feladatai
alól, gondoskodjon a helyettesítéséről és adjon jelentést az
illetékes szövetségnek.
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6. SZABÁLY – AZ IDŐMÉRŐ ÉS A 3. SZ.
JÁTÉKVEZETŐ
Kötelezettségeik és jogaik
A mérkőzésre időmérőt és 3. sz. játékvezetőt kell kijelölni. Az
időmérő és a 3. sz. játékvezető a játéktéren kívül, a képzeletbeli
felezővonalnál, a cserzónákkal azonos oldalon helyezkednek el a
mérkőzés alatt.
Az időmérő és a 3. sz. játékvezető számára megfelelő órát
(időmérő eszközt) kell biztosítania a szövetségnek vagy a
mérkőzést rendező egyesületnek.
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Az időmérő
•

•
•
•

biztosítja, hogy a mérkőzés játékideje a 7. szabálynak
megfelelően legyen mérve:
- elindítja az órát (időmérő eszközt) a mérkőzés
kezdőrúgásakor;
- megállítja az órát (időmérő eszközt), ha a gól esik,
büntetőrúgás vagy közvetlen szabadrúgás megítélése
miatt megszakad a játék, vagy a játékvezetők sérülést
vagy időhúzást jeleznek;
- a játékvezetők jelzésére megállítja az órát (időmérő
eszközt)
- újraindítja az órát (időmérő eszközt) kezdőrúgás,
közvetlen szabdrúgás vagy büntetőrúgás elvégzése után,
vagy a játékvezető jelt ad a játék folytatására, azt
követően, hogy azt korábban valamilyen okból
megállítatta;
ellenőrzi a kétperces kiállítás tényleges idejét a kiállítást
követően;
a játékvezetőkétől eltérő síp vagy akusztikus jel használatával
jelzi a játékrészek, a mérkőzés és a hosszabbítás végét;
jelzi a játékvezetőknek a második és a harmadik játékrész
kezdését a 3 perces szünetet követően, és ha szükséges, akkor
a hosszabbítást kezdetét is.

A 3. sz. játékvezető
A 3. sz. játékvezető segíti a játékvezetők és az időmérő
munkáját:
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•
•

•
•
•
•
•

feljegyzéseket készít a játék megszakításairól és azok kiváltó
okairól;
biztosítja a cserék szabályos végrehajtását, és ha
előnyszabály nem alkalmazható, akkor a játékvezetőkétől
eltérő síp vagy akusztikus jel használatával jelzi, ha a csere
közben bármilyen szabálysértés történt;
feljegyzi a góllövők mezszámait és a gólok időpontját;
feljegyzi a figyelmeztetett vagy kiállított játékosok neveit és
mezszámait;
információt nyújt a mérkőzéssel kapcsolatos kérdésekben;
ellenőrzi a cserepadon ülő személyek magatartását;
írásban pontosan informálja a csapatokat, hogy a kiállított
játékos helyett mikor léphet játéktérre egy cserejátékos.

Bármelyik játékvezető sérülése esetén a 3. sz. játékvezető veszi
át a második játékvezető helyét.

Döntvények
1. Nemzetközi mérkőzéseken időmérő és 3. sz. játékvezető
működése kötelező.
2. Illetéktelen beavatkozás vagy helytelen magatartás esetén a
játékvezető mentse föl az időmérőt vagy a 3. sz. játékvezetőt
feladatai alól, gondoskodjon a helyettesítéséről és adjon
jelentést az illetékes szövetségnek.
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7. SZABÁLY – A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA
Játékrészek
A mérkőzés három egyenlő 12 perces játékrészből áll. A
mérkőzés idejét az időmérő méri, akinek a feladatait a 6. szabály
részletezi.
A 6. szabályban leírtaknak megfelelően az órát meg kell állítani:
• amikor valamelyik csapat gólt szerez;
• amikor közvetlen szabadrúgás vagy büntetőrúgás kerül
megítélésre;
• amikor a játékvezetők ezt jelzik;
• amikor a játékvezetők jelzik, hogy egy játékos megsérült,
vagy húzza az időt.
Büntetőrúgás vagy közvetlen szabadrúgás elvégzésére szükség
esetén a játékrészek játékidejét meg kell hosszabbítani. A
mérkőzés vagy a játékrész akkor ér véget, amikor:
• a labda közvetlenül a kapuba jut, gól születik;
• a labda – elrúgása után – áthalad az oldal- vagy kapuvonalon;
• a labda érinti a kapust és/vagy a kapufákat, a keresztlécet, a
homokot és a kapuba jut – a gól érvényes;
• a labdát a kapuson kívül más játékos érinti, miután elrúgták,
és egyéb szabálysértést nem követtek el, amely szükségessé
tenné a büntetőrúgás, vagy szabadrúgás megismétlését;
• a kapus megfogja a labdát, vagy az kipattan a kapufákról,
vagy a keresztlécről és nem jut a kapuba.
Minden 12 perces játékrész végét az időmérő jelzi.
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A sípszó vagy kürt elhangzása után a játékvezető jelzi a játékrész
vagy a mérkőzés végét. Ezután a jelzés után – a fent említett
eseteket kivéve – semmilyen esemény sem megengedett. Ha a
labdát a sípszó vagy kürt elhangzása előtt már elrúgták, a
játékvezetőknek meg kell várniuk a rúgás eredményét, mielőtt
véget vetnek a játékrésznek vagy a mérkőzésnek.

A játékrészek közötti szünet
A játékrészek közötti szünet időtartama 3 perc.
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Hosszabbítás
Ha a mérkőzés döntetlenre végződik a normál játékidő alatt,
akkor 3 perces hosszabbítás következik. Ha ezt követően is
döntetlen az eredmény, akkor a 18. szabályban leírtaknak
megfelelően büntetőrúgások következnek a képzeletbeli
büntetőpontról.
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8. SZABÁLY – A JÁTÉK KEZDETE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA
Előzetes intézkedések
Pénzfeldobás során amelyik csapat a sorsoláson nyer, eldönti,
hogy az első játékrészben melyik kapura támad, vagy elvégzi a
mérkőzés kezdőrúgását.
A második játékrészre a csapatok térfelet cserélnek, és a másik
kapura támadnak. A kezdőrúgást az a csapat végzi, amelyik az
első játékrészben nem kezdett.
A harmadik játékrész előtt ismét pénzfeldobást kell végezni.
Amelyik csapat a sorsoláson nyer, eldönti, hogy a harmadik
játékrészben melyik kapura támad, vagy elvégzi a kezdőrúgást.
Ha hosszabbításra kerül sor, akkor a csapatok térfelet cserélnek,
és a másik kapura támadnak. A kezdőrúgást az a csapat végzi,
amelyik a harmadik játékrészben nem kezdett.

A kezdőrúgás
A kezdőrúgás a játék kezdetének vagy újraindításának egy
módja:
• a mérkőzés elején;
• gól után;
• a második és harmadik játékrész elején;
• esetleges hosszabbítás elején.
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Kezdőrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.

Végrehajtás
•
•
•
•
•
•
•

Minden játékos a saját térfelén tartózkodik.
A kezdőrúgást végző csapat ellenfelének játékosai legalább 5
méterre vannak a labdától, amíg az játékba nem kerül.
A labda mozdulatlanul áll a képzeletbeli kezdőponton.
A játékvezető jelt ad a kezdőrúgásra.
A játékos elrúgja a labdát.
A labda akkor kerül játékba, ha a levegőbe emelkedik, vagy
előre elmozdul. Ezután más játékos megjátszhatja a labdát.
A rúgó játékos nem érintheti másodszor a labdát, amíg másik
játékos azt nem érinti.
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Ha az egyik csapat gólt ér el, a kezdőrúgás az ellenfelet illeti
meg.

Szabálysértések / Büntetések
Ha a kezdőrúgást végző játékos másodszor érinti a labdát,
mielőtt azt egy másik játékos érintette, közvetlen szabadrúgást
kell ítélni az ellenfél javára a képzeletbeli felezővonal
középpontjáról.
A kezdőrúgás végrehajtása során bármely más szabálysértés
esetén a kezdőrúgást meg kell ismételni.

Labdaejtés
A labdaejtés a játék újraindításának módja, olyan időleges
megszakítás után, amely előtt a labda játékban volt, és még nem
haladt át az oldalvonalon vagy a kapuvonalon, és amely a
szabályok más helyén nem említett okból vált szükségessé.

Végrehajtás
•
•

Az egyik játékvezető leejti a labdát a képzeletbeli
kezdőponton.
A labda azonnal játékba került, amint érinti a homokot.
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Szabálysértések / Büntetések
A labdaejtést meg kell ismételni:
• ha egy játékos érinti a labdát, mielőtt az homokot ért;
• ha a labda a homok érintése után elhagyja a játékteret
anélkül, hogy bármely játékos érintette volna.
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9. SZABÁLY – A LABDA JÁTÉKBAN ÉS
JÁTÉKON KÍVÜL
A labda játékon kívül
A labda játékon kívül van, ha:
• akár a földön, akár a levegőben teljes terjedelmével áthalad a
kapu- vagy oldalvonalon;
• a játékvezetők megszakítják a játékot.
A labda játékban
A labda minden más esetben játékban van, akkor is, ha:
• a keresztlécről, valamelyik kapufáról vagy sarokzászlóról
visszapattanva a játéktéren marad;
• valamelyik játéktéren tartózkodó játékvezetőről lepattan;
• a szabályosan elvégzett kezdőrúgás után a levegőbe kerül.
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10. SZABÁLY – A GÓL
Gólszerzés
Amennyiben a szabályok másként nem rendelkeznek, gólt kell
ítélni, amikor a labda teljes terjedelmével áthalad a képzeletbeli
gólvonalon a kapufák között és a keresztléc alatt, feltéve, hogy a
gólt elérő csapat valamelyik játékosa – beleértve a csapat kapusát
is – nem dobta a labdát vagy azt szándékosan kézzel nem
érintette és a gólt elérő csapat előzően nem követett el
szabálysértést.
A kapus:
• nem szerezhet gólt úgy, hogy a labdát közvetlenül az ellenfél
kapujába dobja; ha ez történik, kidobást kell ítélni az ellenfél
javára;
• nem szerezhet gólt úgy, hogy a labdát kezéből kiengedve, a
levegőből – mielőtt az a talajt érintené – közvetlenül az
ellenfél kapujába rúgja;
• közvetlenül gól szerezhet, ha a labdát a földre helyezi és úgy
rúgja el.

A győztes csapat
Az a csapat a győztes, amely több gólt ér el a mérkőzésen. Ha
mindkét csapat egyenlő számú gólt ér el, vagy nem esik gól,
akkor hosszabbítás következik a normál játékidő után.
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Ha a hosszabbítást követően is döntetlen az eredmény, akkor a
mérkőzést a képzeletbeli büntetőpontról végzett rúgásokkal kell
eldönteni. Az a csapat a győztes, amelyik több gólt szerez
mindkét csapat egyenlő számú rúgása mellett.
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11. SZABÁLY – SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS
SPORTSZERŰTLENSÉG
A szabálytalanságokat és sportszerűtlenséget az alábbiak szerint
kell büntetni:
Közvetlen szabadrúgás
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha egy
játékos elköveti az alábbi szabálytalanságok egyikét és a
játékvezető megítélése szerint vigyázatlanul, meggondolatlanul
vagy indokolatlan mértékű erőbevetéssel:
• megrúgja vagy megkísérli megrúgni ellenfelét;
• becsúszva vagy bevetődve szereli vagy megkísérli szerelni
ellenfelét szemből vagy hátulról;
• ráugrik ellenfelére;
• ellenfelét támadja;
• ellenfelét megüti vagy megkísérli megütni;
• ellenfelét ellöki.
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni akkor is, ha az alábbiakat
követi el egy játékos:
• ellenfelét visszatartja;
• ellenfelét leköpi;
• szándékosan kezével vagy karjával érinti a labdát (kivéve a
kapus a saját büntetőterületén);
szándékosan
beszorítja lábával a labdát az ellenfél térfelén,
•
időhúzás céljából;
• veszélyesen játszik az ellenfél térfelén;
• szándékosan feltartja ellenfelét az ellenfél térfelén;
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•
•

akadályozza a kapust, hogy a labdát kidobja;
a labdáért való küzdelemben történő szerelésnél előbb érinti
ellenfelét, mint a labdát.

Büntetőrúgás
Büntetőrúgás az ítélet, ha a felsorolt szabálysértések
valamelyikét egy játékos a saját büntetőterületén követi el,
tekintet nélkül a labda helyzetére, ha a labda játékban van.
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Közvetlen szabadrúgás a képzeletbeli középpontról
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni a képzeletbeli középpontról,
ha:
• az egyik csapat 5 másodpercnél tovább birtokolja a labdát
saját büntetőterületén belül, úgy, hogy az ellenfél nem
támadja közben;
• a kapus másodszor érinti kezével a labdát, két szándékos
hazaadás esetén, ha az ellenfél nem érintette közben a labdát;
• a kapus kézből, lábbal hozza játékba a labdát, anélkül, hogy a
labda a homokot érintette volna;
• a kapus a kezében tartott labdát a saját büntetőterületén belül
játékba hozza, kivezeti a lábával a büntetőterületéről, majd
visszavezeti és kézbe veszi ismételten;
• szándékosan beszorítja lábával a labdát a saját térfelén,
időhúzás céljából;
• veszélyesen játszik a saját térfelén;
• szándékosan feltartja ellenfelét a saját térfelén;
• bármilyen más, a 11-es szabályban előzőleg nem említett
szabálytalanságot követ el, amelynél a játékot meg kell
állítani figyelmeztetés vagy kiállítás céljából.

Fegyelmezési szankciók
A játékvezetőnek attól a pillanattól van joga fegyelmezési
szankciók alkalmazására, amikor a játéktérre lép egészen addig,
amíg elhagyja a játékteret a befejező sípszó után.
Figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok
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Figyelmeztetni kell azt a játékost vagy cserejátékost aki:
• sportszerűtlen magatartásban vétkes;
• szóval vagy mozdulattal bírálja a játékvezetőt;
• következetesen vét a játékszabályok ellen;
• késlelteti a játék újraindítását;
• szabadrúgásnál, szögletrúgásnál vagy bedobásnál nem tartja
be az előírt távolságot;
• a játékvezető engedélye nélkül belép, vagy visszatér a
játéktérre, vagy megsérti a csere-szabályt;
• szándékosan elhagyja a játékteret a játékvezető engedélye
nélkül.
Egy cserejátékos vagy egy lecserélt játékosnak is figyelmeztetés
jár a sárga kártya felmutatásával, ha elköveti a következő három
szabálytalanság valamelyikét:
• sportszerűtlen magatartásban vétkes;
• szóval vagy mozdulattal bírálja a játékvezetőt;
• késlelteti a játék újraindítását.

Kiállítással járó szabálytalanságok
Kiállítandó, piros kártya felmutatásával, a játékos, cserejátékos
vagy lecserélt játékos, aki elköveti a következő hét
szabálytalanság valamelyikét:
• súlyos sportszerűtlenségben vétkes;
• durva játékban vétkes;
• homokot dob bárkire;
• leköpi az ellenfelet vagy bármely más személyt;
• szándékos labdakezezéssel gól elérésében gátolja meg az
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•
•
•

ellenfelet (ez nem vonatkozik a saját büntetőterületén lévő
kapusra), vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg;
szabadrúgást vagy büntetőrúgást maga után vonó
szabálytalansággal gól elérésében gátolja meg a kapura törő
ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg;
goromba, durva vagy sértő kifejezéseket illetve mozdulatokat
használ;
ugyanazon a mérkőzésen egy második figyelmeztetést kap.

Döntvények
1. Az a játékos akit kiállítottak, nem térhet vissza a játéktérre,
nem foglalhat helyet a cserepadon, el kell hagynia a
játékteret.
• Másik játékos visszatérhet a játékba 2 perc eltelte után a
harmadik játékvezető felügyelete alatt.
2. A szerelést, amely veszélyezteti az ellenfél testi épségét,
súlyos sportszerűtlenségként kell büntetni.
3. A játékvezető megtévesztését célzó színlelést, történjék az a
játéktéren bármely pontján, sportszerűtlen magatartásként
kell büntetni.
4. Egy játékost, aki a gól ünneplése közben leveszi a mezét,
sportszerűtlen magatartásért sárga kártyás figyelmeztetésben
kell részesíteni.
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12. SZABÁLY – KÖZVETLEN
SZABADRÚGÁSOK
Közvetlen szabadrúgások
Csak közvetlen szabadrúgás van, melynek elvégzési módja a
következő:
• a játékosok nem formálhatnak sorfalat;
• az a játékos végzi a rúgást, aki ellen szabálytalankodtak,
kivéve, ha súlyosan megsérült, ebben az esetben a cseréje
végzi el;
• a labda mozdulatlanul áll a rúgás előtt és a rúgó játékos nem
érintheti ismételten mielőtt azt más érintette volna;
• minden játékszakasz végén és a hosszabbítás esetén ha lejár a
játékidő, az időntúli szabadrúgást el kell végeztetni;
• ha a szabadrúgást a játékos közvetlenül a saját kapujába
rúgja, szögletrúgás következik az ellenfél javára;
• ha a szabadrúgást a játékos közvetlenül az ellenfél kapujába
rúgja, a gól érvényes.

Közvetlen szabadrúgások helyzete

Közvetlen szabadrúgás az ellenfél térfeléről
Ha a szabadrúgás helye a vétkes csapat térfelén van, abban az
esetben minden játékos helyzete, kivéve a védekező kapus és a
rúgást végző játékos:
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•
•
•

a játéktéren;
minimum 5 méterre a labdától;
a labda vonalában vagy a vonala mögött.

Közvetlen szabadrúgás a rúgást végző csapat saját térfeléről
vagy a képzeletbeli középpontról
Ha a közvetlen szabadrúgás a rúgást végző csapat saját térfeléről
végzendő el, minden játékos helyzete, kivéve a védekező kapus
és a rúgást végző játékos:
• a játéktéren;
• minimum 5 méterre a labdától amíg az játékba nem kerül,
szabadon hagyva egy képzeletbeli területet a labda és a kapu
között; kivéve a kapust aki a saját büntetőterületén belül
helyezkedik el.
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Végrehajtás
•
•
•
•
•
•

A rúgást végző játékos építhet egy kis dombot a lábával vagy
a labdával, hogy a labda pozícióját.
A szabadrúgást a játékvezetői sípszó után 5 másodpercen
belül el kell végezni.
A rúgó játékos nem érintheti a labdát ismételten mielőtt azt
más játékos érintette volna.
A labda játékban van amint azt a rúgó játékos érintette vagy
elrúgta és az elmozdult.
A labdát bármely csapattársnak a kapust is beleértve és
bármely irányba el lehet rúgni.
Ha a labdát elrúgták, - és a rúgás helye és a kapu közötti
képzeletbeli területen belül marad - nem érintheti csak a
védekező kapus amíg a levegőben van. Minden más esetben,
ha a labda elhagyja a képzeletbeli területet vagy érinti a
homokot, a szabályozás megszűnik és bármely játékos
megjátszhatja a labdát.

Szabálysértések / Büntetések
Ha a támadó csapat valamely játékosa vét a 12-es szabály ellen:
• közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, a
képzeletbeli középpontról.
Ha a védő csapat valamely játékosa vét a 12-es szabály ellen:
• ha gól született, a szabadrúgást nem kell megismételtetni;
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•

ha nem született gól, az ellenfél rúghat közvetlen
szabadrúgást a szabálysértés helyéről, kivéve, ha a védő
csapat büntetőterületén belül történt, mert ez esetben büntetőt
kell ítélni.
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13. SZABÁLY – A BÜNTETŐRÚGÁS
A büntetőrúgás
Büntetőrúgást kell ítélni azon csapat ellen aki olyan
szabálytalanságot követ el a saját büntetőterületén belül amiért
szabadrúgást kell ítélni, kivéve azon szabálysértéseket amelyek
esetén a képzeletbeli középpontról következik szabadrúgás.
A büntetőrúgásból közvetlenül gól érhető el.
Időt kell biztosítani a büntetőrúgás elvégzésére akkor is, ha a
rendes játék idő vagy hosszabbítás közben lejár.
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A labda és a játékosok helyzete
A labda:
• a képzeletbeli 9 méteres büntetőterületet határoló vonal,
képzeletbeli középpontjára kell helyezni, a kapu középpontjával
egy vonalban.
A rúgást végző játékos:
• jól láthatóan azonosított;
• a játékos aki ellen szabálytalankodtak; kivéve, ha súlyosan
megsérült, amely esetben a cseréje végzi el a rúgást.
A védekező csapat kapusa:
• a kapuvonalon helyezkedik el a két kapufa között amíg a
labda nem mozdul el, arccal a rúgást végző játékos felé. A
kapus a kapuvonalon a két kapufa között oldalirányban
mozoghat.
A többi játékban lévő játékos helyzete:
• a pályán,
• a büntetőterületen kívül,
• a labda vonala mögött vagy a vonalában,
• minimum 5 méterre a labdától.

A játékvezető
•
•

Nem ad jelet a rúgás elvégzésére addig, amíg minden játékos
fel nem veszi a 13-as szabályban előírt pozíciót.
Eldönti, hogy a büntetőrúgás elvégzésre került-e.
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A második játékvezető
•
•

Biztosítja, hogy a kapus a 13-as szabályban leírtaknak eleget
tesz-e.
Eldönti, hogy a labda áthaladt-e a kapuvonalon vagy sem.

Végrehajtás
•
•
•

A rúgást végző játékos elrúgja a labdát.
Nem érintheti a labdát ismételten amíg azt más nem érintette.
A labda játékba kerül, amint elrúgják és megmozdul.

Abban az esetben ha a büntetőrúgás időn túl, a rendes játékidő
szakaszainak végén vagy a hosszabbítás végén történik vagy
kerül megismétlésre, a gól érvényes akkor is ha mielőtt gólba
megy érinti a kapust és/vagy a kapufákat.

Szabálysértések / Büntetések
Ha a játékvezető jelt ad a rúgás elvégzésére, de még a rúgás előtt:
A rúgó játékos vét a szabályok ellen:
• a játékvezető hagyja a rúgás elvégzését;
• ha gól születik a rúgást meg kell ismételni;
• ha nem született gól, a játékvezető megállítja a játékot és
közvetlen szabadrúgást ítél a védő csapat javára, a
szabálysértés helyéről
Ha a védekező kapus vét a szabályok ellen:
• a játékvezető hagyja a rúgást elvégezni;
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•
•

ha gól születik, a gól érvényes;
ha nem született gól, a rúgást meg kell ismételni.

Ha a rúgó játékos csapattársa vét a szabályok ellen:
• a játékvezető hagyja a rúgást elvégezni;
• ha gól születik, a rúgást meg kell ismételni;
• ha nem született gól, a játékvezető állítsa meg a játékot és
ítéljen közvetlen szabadrúgást a védő csapat javára, arról a
helyről, ahol a szabálysértés történt.
Ha a védekező kapus csapattársa vét a szabályok ellen:
• a játékvezető hagyja a rúgást elvégezni;
• ha gól születik, a gól érvényes;
• ha nem született gól, a rúgást meg kell ismételni.
Ha a védekező és támadó csapat játékosa egyaránt vét a
szabályok ellen:
• a büntetőrúgást meg kell ismételni
Ha nem az azonosított játékos végzi el a büntetőrúgást:
• közvetlen szabadrúgást következik a védő csapat javára, arról
a helyről, ahol a szabálysértés történt.
Ha, miután a büntetőrúgást elvégezték:
Ha a rúgó játékos ismételten érinti a labdát, mielőtt azt más
érintette volna,
• közvetlen szabadrúgást kell ítélni a védő csapat javára a
képzeletbeli középpontról.
Ha a labda bármely más tárgyba ütközik az elrúgás után:
• a büntetőrúgást meg kell ismételni.
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Ha a labda bármely más tárgyba ütközik, miután a kapusról vagy
a kapufákról visszapattan:
• a játékvezető állítsa meg a játékot;
• a játékot labdaejtéssel kell folyatatni a 8-as szabály
értelmében.
Ha a labda kidurran, vagy használhatatlanná válik a rúgás
közben, mielőtt a kapust, vagy a kapufákat érintette volna:
• a büntetőrúgást meg kell ismételni egy új labdával.
Ha a labda kidurran, vagy használhatatlanná válik a rúgás
közben, miután a kapust, vagy a kapufákat érintette:
• ha közvetlenül gól születik, a gól érvényes;
• ha nem született gól közvetlenül, a játékot meg kell állítani,
és a játékot labdaejtéssel kell folyatatni a 8-as szabály
értelmében.
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14. SZABÁLY – BEDOBÁS, BERÚGÁS

Bedobás / Berúgás
A bedobás/berúgás a játék újraindításának egyik módja.
Bármely játékos elvégezheti, beleértve a kapust is.
Gól közvetlenül nem érhető el bedobás/berúgásból.
Ha bedobás/berúgásból közvetlenül gól születik, úgy, hogy más
játékos nem érintette:
• ha, a labda közvetlenül a saját kapuba megy, szögletrúgás
következik az ellenfél javára;
• ha, a labda közvetlenül az ellenfél kapujába megy,
kapuskidobás következik az ellenfél javára.
Bedobást/berúgást kell ítélni:
• ha, a labda teljes terjedelmével áthalad az oldalvonalon a
levegőben vagy a földön;
• arról a helyről, ahol a labda elhagyta a játékteret;
• a labdát utoljára érintő csapat ellenfele javára.

A labda és a játékosok helyzete
A labda játékba hozásának módjai:
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Berúgás
Az ellenfél játékosainak 5 méterre kell állnia a labdától.

Végrehajtás
A labda:
• a labdának mozdulatlanul kell állnia a vonalon, vagy a vonal
mellett a játéktéren kívül;
• bármely irányba berúgható a játéktérre;
• azonnal játékba kerül amint elmozdult és a játéktérre került.
A berúgást végző játékos:
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•
•
•
•

az egyik lábának a homokon kell lennie, a játéktéren kívül
amikor játékba hozza a labdát;
5 másodpercen belül el kell végezni a berúgást;
nem játszhatja meg a labdát ismételten amíg más nem
érintette;
nem végezhet berúgást, ha először bedobni szándékozta a
labdát.

Bedobás
Az ellenfél játékosainak 5 méterre kell állnia a bedobás helyétől.

Végrehajtás
A játékos, aki a bedobást végzi:
• arccal a játéktér felé áll;
• mindkét lába vagy annak egy része a vonalon vagy a
játéktéren kívül a homokon helyezkedik el;
• mindkét kezét használja;
• a labdát hátulról, a feje fölött dobja be;
• a bedobást onnan végzi el ahol a labdát elhagyta a játékteret;
• 5 másodpercen belül el kell végezni a bedobást;
• nem játszhatja meg a labdát ismételten, amíg más nem
érintette;
• nem végezhet bedobást, ha először berúgni szándékozta a
labdát.
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Szabálysértések / Büntetések
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha:
• a játékos megjátssza ismételten a labdát, mielőtt más érintette
volna. A közvetlen szabadrúgást a képzeletbeli középpontról
kell elvégezni.
A bedobást/berúgást megismétli az ellenfél, ha
• szabálytalanul végezte el az eredetileg jogosult csapat;
• ha más helyről végezte el az eredetileg jogosult csapat, mint
ahol a labda elhagyta a játékteret;
• ha nem végezte el az eredetileg jogosult csapat 5
másodpercen belül;
• bármely más módon megsértik a 14-es szabályt.
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15. SZABÁLY – A KAPUSKIDOBÁS

A kapuskidobás
A kapuskidobás a játék újraindításának egyik módja.
Gól közvetlenül nem érhető el kapuskidobásból. Ha a labda
közvetlenül az ellenfél kapujába megy, a játék kapuskidobással
folytatódik az ellenfél javára.
Kapuskidobást kell ítélni, ha:
• a labda teljes terjedelmével, a levegőben vagy a földön,
áthalad a kapuvonalon, úgy, hogy azt a támadó csapat
játékosa érintette utoljára és nem született gól a 10-es
szabálynak megfelelően.
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Végrehajtás
•
•
•
•

a labdát a büntetőterület bármely pontjáról kidobhatja a védő
csapat kapusa
a kapus nem foghatja meg a labdát, ha azt a csapattársától
kapja ismételten vissza és nem érintette ellenfél közben a 16os szabály értelmében
a labda játékban van amint azt a kapus kidobta
miután a kapus birtokolja a labdát, 5 másodpercen belül ki
kell dobnia

Szabálysértések / Büntetések
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni a képzeletbeli középpontról,
ha:
• a kapus nem hozza játékba a labdát 5 másodpercen belül;
• a kapus lábbal hozza játékba a labdát;
• a kapus megjátssza ismételten a labdát, mielőtt más érintette
volna.
Ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába megy kidobásból, az
ellenfél végezhet el kapuskidobást.
Ha a labdát bárki érinti, és úgy megy az ellenfél kapujába, a gól
érvényes.
Ha a kapus a kidobást saját kapujába dobja, szögletrúgás
következik.
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16. SZABÁLY: MÁSODIK HAZAADÁS A
KAPUSNAK
Második hazaadás a kapusnak
A kapus nem foghatja meg a labdát, és szándékosan nem
érintheti kezével, karjával azt követően, hogy csapattársa két
egymást követő alkalommal hazajátszotta - beleértve a
bedobást/berúgást és fejelést is - anélkül, hogy azt az ellenfél
érintette volna.
Ha a labdát hazaadják, az egyik játékvezetőnek a feje fölé emelt
karjával kell jeleznie az első hazaadást.

Szabálysértések / Büntetések
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni a képzeletbeli középpontról,
ha:
• a kapus másodszor veszi kézbe, vagy érinti karjával a labdát,
ha az játékban van és közben nem érintette ellenfél
• ha bármely egyéb módon a 16-os szabályt megsérti
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17. SZABÁLY - A SZÖGLETRÚGÁS
A szögletrúgás
A szögletrúgás egy módja a játék újraindításának.
Szögletrúgásból közvetlenül gólt lehet szerezni, de csak az
ellenfél kapujába.
Szögletrúgást kell ítélni, ha:
• a labda teljes terjedelmével áthalad a kapuvonalon a tala-jon,
vagy a levegőben, úgy, hogy azt a védőcsapat érintette
utoljára, és nem született gól a 10-es szabály értelmében.
Végrehajtás
•

•
•
•
•
•
•

A labdát a szögletzászlótól számított 1 méter sugarú,
képzeletbeli negyed körben kell elhelyezni, annál a
szögletzászlónál, amely a legközelebb helyezkedik el ahhoz a
ponthoz, ahol a labda elhagyta a játékteret.
A rúgó játékos buckát építhet lábával vagy a labdával a rúgás
elvégzése előtt.
Az ellenfeleknek minimum 5 méterre kell elhelyezkedniük,
amíg a labda nem kerül játékba.
A rúgást a támadó csapat egy játékosának kell elvégeznie.
A labda játékba kerül, amint azt berúgták vagy érintés után
elmozdult.
A rúgó játékos nem játszhatja meg még egyszer a labdát,
amíg azt egy másik játékos nem érintette.
A rúgást 5 másodpercen belül el kell végezni.
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Szabálysértések / Büntetések
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni a képzeletbeli középpontról az
ellenfél javára, ha:
• a szögletrúgást végző játékos másodszor érinti a labdát
mielőtt más hozzáért volna.
Az ellenfél kapusa végezhet kidobást, ha:
• a szögletrúgást végző csapat/játékos nem végzi el a
szögletrúgást 5 másodpercen belül.
Ha a szögletrúgást végző játékos saját kapujába lő gólt,
szögletrúgás következik az ellenfél javára.
Ha a szögletrúgás közvetlenül az ellenfél kapujába megy, a gól
érvényes.
Minden egyéb szabálysértés esetén a szögletrúgást meg kell
ismételni.
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18. SZABÁLY - A MÉRKŐZÉS GYŐZTESÉNEK
MEGHATÁROZÁSA
Eljárás a mérkőzés győztesének meghatározására
Döntetlen esetén hosszabbítással, majd
határozandó meg a mérkőzés győztese.

büntetőrúgásokkal

Hosszabbítás
Három perces hosszabbítás alkalmazandó a 7-es és 8-as szabály
alapján.
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Eljárás a mérkőzés győztesének meghatározására
Ha az eredmény a hosszabbítás után is döntetlen, a győztest
büntetőrúgásokkal kell meghatározni a 7-es szabály értelmében.

Végrehajtás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A játékvezető kiválasztja a kaput amelyre a rúgásokat végzik.
Az a csapatkapitány, aki a pénzfeldobást megnyeri, dönthet,
hogy az első vagy a második rúgást végzi el.
A játékvezető, a második játékvezető és az időmérő
jegyzeteket készít a rúgásokról.
A rúgásokat a csapatok felváltva végzik el.
Az a csapat a mérkőzés győztese aki, elsőként szerez több
gólt azonos számú rúgásból.
Minden játékos és cserejátékos a kapusokat is beleértve
jogosultak büntetőrúgás elvégzésére.
Minden rúgást más játékosnak kell elvégeznie, és egy játékos
akkor rúghat ismételten, ha már minden jogosult játékos
rúgott egyszer.
Csak a büntetőrúgásra jogosult játékosok és a játékvezetők
lehetnek a játéktéren a büntetőrúgások elvégzésekor.
Minden játékos - kivéve a rúgást végző és a két kapus - az
ellenfél térfelén helyezkedik el a harmadik játékvezetővel.
Egy rúgásra jogosult játékos bármikor helyet cserélhet a
kapussal a rúgások alatt, ha azt előre bejelenti.
A játékvezető a gólvonalon áll a kaputól balra, a második
játékvezetővel ellentétes oldalon, ellenőrzi, hogy a kapus
követ-e el szabálysértést, és hogy a labda áthaladt-e a
gólvonalon.
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•

•

•

A második játékvezető a képzeletbeli büntetőpont vonalában,
a rúgó játékos bal oldalán helyezkedik el, jelt ad a rúgás
elvégzésére és ellenőrzi, hogy a rúgó játékos követ-e el
szabálysértést; szintén ellenőrzi a másik kapust, hogy ne
kövessen el sportszerűtlenséget, aki a képzeletbeli
büntetővonalon áll szemben a második játékvezetővel,
legalább 5 méterre a labdától.
Ha az egyik csapat magasabb számú játékossal és cserejátékossal fejezi be a mérkőzést, mint az ellenfele, akkor le
kell csökkenteni a létszámot az ellenféllel megegyező létszámra. A játékvezetőt informálnia kell a csapatkapitány-nak
a kimaradó játékos(ok) nevéről, és mezszámáról.
A büntetőrúgások kezdete előtt a játékvezetőnek biztosítania
kell, hogy az ellenkező térfélen csak a megegyező számú
játékosok tartózkodnak, ők jogosultak a rúgások elvégzésére.
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közvetlen
szabadrúgás/
büntető

figyelmeztetés

előnyszabály

kiállítás
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bedobás/
berúgás

óra megállítása

első hazaadás
a kapusnak

kidobás

5 másodperc
számolása

szögletrúgás

kapus csere
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KIEGÉSZÍTŐ UTASÍTÁSOK ÉS IRÁNYELVEK
A JÁTÉKVEZETŐKNEK
Ezen fejezet célja, hogy biztosítsuk a megfelelő alkalmazását a
strandlabdarúgás szabályainak.
A strandlabdarúgás egy versenysport, a fizikai kapcsolat megengedett része a játéknak. Ennek ellenére a játékosoknak tiszteletben kell tartaniuk a strandlabdarúgás szabályait és a fair play-t.
A súlyos sportszerűtlenség és a durva játék két olyan vétség, ami
elfogadhatatlan fizikai agressziót eredményez, melyet kiállítással
kell büntetni a 11-es szabály értelmében.

Súlyos sportszerűtlenség
Egy játékos súlyos sportszerűtlenségben vétkes, ha túl
erőszakosan, vagy brutálisan támadja ellenfelét, amikor a
labdáért küzdenek.
Bármely játékos, aki a labdáért való küzdelembe, elölről, oldalról
vagy hátulról, egy vagy mindkét lábával, erőszakosan, bevetődve
vagy becsúszva támadja ellenfelét, súlyos sportszerűtlenségben
vétkes, mert veszélyezteti ellenfele testi épségét.

Durva játék
Durva játék történhet a játéktéren vagy a játéktéren kívül, attól
függetlenül, hogy a labda játékban van, vagy sem. Egy játékos

66

durva játékban vétkes, ha az ellenfelével szemben túlzott
erőszakot vagy brutalitást mutat.
A játékos akkor is durva játékban vétkes, ha saját csapattársa,
vagy egy külső személy ellen követi el az előzőeket.

Kapustámadás
A játékvezetőket emlékeztetjük, hogy:
• támadásnak minősül, ha a játékos akadályozza a kapust a
labda játékba hozatalában;
• veszélyes játékban vétkes az a játékos, aki megjátssza, vagy
megkísérli megjátszani a labdát a lábával, amikor a kapus
játékba hozza azt;
• szabálytalanság az is, ha a kapus mozgását bármely módon
akadályozzák szögletrúgásnál.

A labda fedezése
Nem minősül szabálysértésnek, ha egy játékos, a testével fedezi a
labdát anélkül, hogy a karját használná akkor, ha a labda
megjátszható távolságon belül van.
Ha a játékos a karjait, kezeit, lábait vagy testét sportszerűtlenül
használja, hogy az ellenfelét megakadályozza a labda
megjátszásában, közvetlen szabadrúgást kell ítélni. Ha a
büntetőterületen belül történt, büntetőt kell ítélnie a
játékvezetőnek.
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Ollózás
Az ollózás megengedett, ha az nem rúgja meg az ellenfelet
közben.
Ha egy játékos meggátolja ellenfelét az ollózás végrehajtásában,
közvetlen szabadrúgást kell ítélni ellene, a szabálysértés helyéről.
Ha a játékos, aki gátolja az ollózást, beszünteti ezt a cselekményt
a labda elrúgása előtt, a szabálysértést úgy kell megítélni, mintha
azt elkövette volna.

Szándékos kezezés
Emlékeztetjük a játékvezetőket, hogy a szándékos kezezést
közvetlen szabadrúgással, vagy ha a büntetőterületen belül követi
el a védőcsapat, akkor büntetőrúgással kell büntetni. Normális
körülmények között a szándékos kezezést nem kell
automatikusan sárga lappal, vagy piros lappal büntetni.

Nyilvánvaló
kezezéssel

gólhelyzet

megakadályozása

szándékos

A játékost ki kell állítani, ha kezezéssel nyilvánvaló gólhelyzetet
akadályoz meg. A büntetés mértéke nem a kezezést, hanem az
elfogadhatatlan, sportszerűtlen magatartást bünteti.
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Figyelmeztetés sportszerűtlen magatartásért, szándékos
kezezésért
Vannak olyan esetek, amikor a közvetlen szabadrúgáson felül, a
játékost figyelmeztetni kell sportszerűtlenségért. Ilyen esetek
például:
• megfogja, vagy szándékosan beleüt a labdába, ezzel
akadályozva, hogy ellenfele megjátssza azt;
• megfogja, vagy szándékosan beleüt a labdába, így próbál gólt
szerezni;
• a játékos színleli, hogy teste egy részével játszotta meg a
labdát, amikor kezével játssza meg, ezzel megtévesztve a
játékvezetőt;
• sikertelenül próbál meg kezével közvetlen gólhelyzetet
megakadályozni, amikor a kapus nincs a saját
büntetőterületén belül.

Az ellenfél visszatartása
A játékvezetőnek pontosan el kell bírálni a visszahúzások eseteit
a 11-es szabály értelmében. Általánosan a közvetlen szabadrúgás
vagy büntető megfelelő ítélet, de egyes körülmények között nem
elég, fegyelmezni is kell. Például:
• a játékos figyelmeztetni kell visszahúzásért, ha egy ígéretes
helyzetet gátol meg;
• a játékos ki kell állítani visszahúzásért, ha egy egyértelmű
gólhelyzetet gátol meg.
Közvetlen szabadrúgások
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Emlékeztetjük a játékvezetőket, hogy figyelmeztetni kell azt a
játékost, aki:
• nem tartja be az előírt távolságot szabadrúgásnál.

A büntetők
A szabály értelmében minden játékosnak 5 méterre kell állni
minimum a képzeletbeli büntetőponttól a rúgás elvégzése előtt. A
kapusnak a szabályok értelmében nem lehet előre elmozdulni a
gólvonalról. A játékvezetőknek fel kell lépniük az ezen
szabályokat megszegő játékosok ellen.

Sorozatos szabálysértők
Azon játékosokat, akik sorozatosan vétenek ugyanazon szabály
vagy különböző szabályok ellen, sárga lappal kell figyelmeztetni.

Viselkedés a mérkőzés hivatalos szereplőivel szemben
A csapatkapitányoknak nincsenek speciális jogai a szabályok
értelmében, de kiemelten felelősek a csapatuk viselkedéséért.
Bármely játékos, aki szavakkal, vagy mozdulatokkal bírálja a
játékvezető ítéletét, figyelmeztetésben kell hogy részesüljön. Ki
kell állítani minden olyan játékost, aki nekitámad a
játékvezetőnek, sértő vagy durva kifejezésekkel, mozdulatokkal
bírálja a játékvezetőket.
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Szimuláció
Sportszerűtlen viselkedésért büntetni kell azt a játékost, aki
sérülést tettet, vagy azt színleli, hogy szabálytalanság áldozata
lett, ezzel próbálva a játékvezetőt megtéveszteni. Ha a játékot
ezért a játékvezető megszakítja, szabadrúgást kell ítélni az
ellenfél javára a képzeletbeli középpontról.

A játék újraindításának késleltetése
A játékvezetőnek figyelmeztetni kell azt a játékost, aki az alábbi
taktikákkal késlelteti a játék újraindítását:
• rossz helyről végzi el a szabadrúgást, azzal a céllal, hogy
megismételjék azt;
• eldobja, elrúgja, vagy elviszi a labdát sípszó után;
• a labda elé áll, hogy az ellenfelét késleltesse az elvégzésben.

Gól ünneplése
Természetesen a játékosok örülhetnek a szerzett gólnak, de nem
vihetik ezt túlzásba. Ünnepelni engedélyezett, de nem lehet
időhúzás a célja, és nem lehet indokolatlanul túlzott.
Figyelmeztetni kell a játékosokat, ha:
• provokatív, megalázó vagy túlzott mozdulatokat használ;
• elhagyja a játékteret, és olyan helyre megy, ahol a nézők
között ünnepli a gólt;
• leveszi a mezét, vagy a fejére húzza;
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• maszkkal, vagy egyéb más eszközzel takarja el az arcát, fejét.
Elhagyni a játékteret gólöröm közben nem büntetendő cselekmény, de a játékosoknak vissza kell térnie a játéktérre azonnal.
A játékvezető célja legyen a megelőzés a gól ünneplésénél.

Frissítők
Játékosok vehetnek magukhoz frissítőket, de csak ha áll a játék,
és az oldalvonalnál. Nem engedélyezett viszont bármely palack,
kulacs, flakon vagy zacskó bedobása a játéktérre.

A játékosok felszerelése
Kapusok:
• Mindegyik kapusnak olyan színű mezben kell lennie, ami
elüt a játékosok mezétől és a játékvezetők mezétől.
• Ha a két kapus mezének színe megegyezik és nincs mód
egyik mez lecserélésére sem, a játékvezető engedje a játékot.

Nem alapfelszerelések:
• A játékosok használhatnak az alapfelszereléstől eltérő
felszerelést, amely kizárólag az ő fizikai védelmét szolgálja,
és nem jelent veszély önmagára, vagy bármelyik másik
játékosra.
• Modern védőfelszerelések, mint például, arcmaszk, fejvédő,
kéz vagy térdvédők, amelyek puha, könnyű anyagból
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készültek, nem minősülnek veszélyes felszerelésnek, tehát
engedélyezettek.
Az új technológia szerint készült sport szemüvegek viselése
tekintetében - melyek biztonságosak az azt viselő játékosra és
a többi játékosra nézve egyaránt - a játékvezetőnek
toleranciát kell mutatni, és engedélyt adni a használatukra,
különösen fiatal játékosok esetében.
Ha egy felszerelés, amit a mérkőzés elején biztonságos
minősített a játékvezető, biztonságtalanná válik a játék
közben, vagy veszélyes módon használják, nem
engedélyezhető a mérkőzés további részében.
Nem engedélyezett, hogy a játékosok rádiót vagy
kommunikációs eszközt használjanak egymás között, vagy a
technikai személyzettel.

Biztonság
A játékosok nem használhatnak semmi olyan felszerelést, ami
önmaguk, vagy játékostársaik testi épségét veszélyeztetik
(beleértve bármilyen ékszert is).

Ékszerek
Bármely ékszer (nyakláncok, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, bőr
pántok/karkötők, gumi pántok/karkötők stb.) viselése szigorúan
tilos, és el kell távolítani. Ezek eltakarására ragasztószalag nem
engedélyezett!
A játékvezetők sem viselhetnek effajta ékszereket (kivéve óra
vagy egyéb alkalmas tárgy, ami az időméréshez kell).
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Sérült játékosok
A játékvezetők az alábbiakat vegyék figyelembe, ha egy játékos
megsérül:
• Ha a játékvezető véleménye szerint a sérülés nem súlyos,
engedje tovább a játékot, amíg a labda játékon kívülre kerül.
• Állítsa meg a játékot, ha a sérülést súlyosnak ítéli.
• Ha a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy egy játékos sérülést
szimulál, hogy szabadrúgást, vagy büntetőrúgást ítéljenek a
javára, figyelmeztetni kell.
• A játékossal konzultáljon a játékvezető, és ha szükséges
engedje be a játéktérre az egy vagy két fős orvosi stábot
ápolás céljából, és biztosítsa, hogy a sérült játékos gyorsan és
biztonságosan elhagyja a játékteret.
• Ha szükséges, hívja a hordágyvivőket a játéktérre, hogy a
sérültet biztonságosan levihessék a játéktérről.
• A játékost lehetőség szerint ne a játéktéren ápolják, ha nem
történt szabálytalanság.
• Vérző játékosnak el kell hagynia a játékteret, és nem térhet
vissza, amíg a vérzést nem állították el, és a játékvezetők
nem győződtek meg erről (a 3. játékvezető ellenőrizheti a
sérülést, de csak a játékvezetők engedhetik vissza a sérültet,
ha nem lett lecserélve). A játékosok nem viselhetnek véres
felszerelést.
• Amint az orvos a játéktérre ért, mihamarabb el kell hagynia a
játékteret a sérültnek a lábán vagy hordágyon, hacsak nem ő
végez el szabadrúgást. Ha egy játékos nem tartja be ezt a
szabályt, figyelmeztetni kell a játék újraindításának
késleltetésért.
• Ha a sérült játékost nem cserélték le, csak a játék
újraindítását követően térhet vissza a játéktérre.
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A sérült játékosnak nem kell a cserezónában elhagynia a
pályát, hanem megteheti ezt bármelyik pályát határoló
vonalon keresztül.
A sérült játékos, aki elhagyta, vagy el kellett hagynia a pályát
helyettesíthető, de a csere kizárólag a pálya cserezónáján
keresztül léphet a játéktérre.
Ha a labda játékban van, és a sérült játékos engedélyt kap a
játékvezetőtől a visszatérésre, ezt kizárólag az oldalvonalon
teheti meg. Ha a labda nincs játékban, akkor a pálya
bármelyik vonalán keresztül visszatérhet.
Kizárólag a játékvezető adhat engedélyt a sérült, de le nem
cserélt játékosnak a pályára való visszatérésre, akkor is, ha a
labda játék van, avagy nincs.
Ha a játék bármilyen más okból szakad meg - a játékos
sérülése nem a strandfoci szabályainak megsértése miatt
következik be -, a játékot labdaejtéssel kell újraindítani (lásd
8. szabályt).

Kivételek
Kivételek csak az alábbi esetek valamelyikében tehetők:
• A kapus sérülése.
• Ha a kapus és a mezőnyjátékos egymásnak ütköznek, és
azonnali orvosi beavatkozásra van szükség.
• Súlyos sérülés esetén, például ha egy játékos lenyeli a
nyelvét, agyrázkódást kap, vagy eltöri a lábát, stb.
• Ha a játékosnak el kell távolítani a homokot a szeméből, azt
vízzel megteheti a pálya elhagyása nélkül.
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Amennyiben az a sérült játékos, akinek el kell végeznie a
szabadrúgást vagy a büntetőt:
• Engedélyezett hogy a pályán orvosi segítségnyújtásban
részesült játékos elvégezze a szabadrúgást, vagy a büntetőt,
kivéve, ha vérző sebbel rendelkezik.
• A játékvezetőnek meg kell kérdeznie a játékost, hogy képes-e
elvégezni a szabadrúgást vagy a büntetőt, miután orvosi
segítségnyújtásban részesült. Ha azt válaszolja, hogy
képtelen elvégezni a szabadrúgást vagy a büntetőt, akkor azt
a cseréjének kell végrehajtani.

Fordította:
Mészáros István FIFA Beach Soccer játékvezető
Herbály Péter FIFA Beach Soccer játékvezető
Lektorálta és ellenőrizte:
Izsvák Zsolt
Beach Sport Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.
H-3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 60.
Tel.: +36 30 280-9208 Fax: +36 37 507-215
info@strandfoci.hu
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