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JÁTÉKSZABÁLYOK 

A JÁTÉKOSOK SZÁMA: 

(1)  A mérkőzést két csapat játssza 5+1 – 5+1 fővel. 

A mérkőzés elkezdéséhez szükséges létszám 3+1 fő. 

Ha a mérkőzés folyamán valamelyik csapat létszáma 4 fő alá csökken, a mérkőzést be 

kell szüntetni. 

(2)  A csere végrehajtása: 

A mérkőzés folyamán a csere száma korlátlan (a benevezett játékosok közül). A 

lecserélt játékos ismét részt vehet a játékban. A cserét végre lehet hajtani, ha a labda 

játékban és játékon kívül van egyaránt. 

(3)  A csere a következő módon van szabályosan végrehajtva: 

 a lecserélendő játékosnak először el kell hagyni a játékteret 

 a becserélendő játékos csak ezután léphet be a játéktérre 

 a cserejátékosok is a játékvezető hatásköre alá tartoznak, függetlenül attól, hogy a 

játékban részt vesznek-e vagy sem 

 a csere akkor van végrehajtva, ha a cserejátékos belép a játéktérre. Ettől kezdve a 

lecserélt játékos cserejátékossá válik. 

 minden játékos helyet cserélhet a kapussal. 

(4) Büntető rendelkezések: 

a) ha a cserejátékos belép a játéktérre, mielőtt a lecserélendő játékos elhagyná a       

játékteret: 

- a játékot meg kell szakítani 

- a cserejátékost sárga lappal kell figyelmeztetni 

- a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni az ellenfél javára onnan, 

ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt. 

b) ha a cserejátékos nem a cserezónában lép be illetve a lecserélendő játékos (sérülés 

esetét kivéve) nem a cserezónában megy le: 

- a játékot meg kell szakítani 

- a vétkest sárga lappal kell figyelmeztetni 

- a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni az ellenfél javára onnan, 

ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt. Figyelembe kell 

venni a 13. szabály általánosan kötelező rendelkezéseit. 

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 

a)  a mérkőzés két 25 perces félidőből áll, szünet nélküli fordulással. 

b)  az időt a játékvezető méri (futóidő) 

c)  a félidőket esetleges büntetőrúgás végrehajtása céljából meg kell hosszabbítani. 

  



XXI. FÜZESGYARMATI TEREMLABDARÚGÓ BAJNOKSÁG 
2014 – 2015 

2  www.facebook.com/fuzes.teremfoci 

SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS: 

(1) Közvetlen szabadrúgással büntetendő az a játékos, aki a következő 

szabálytalanságok valamelyikét elköveti: 

- ellenfelét megüti, vagy megkísérli megütni; 

- ellenfelét gáncsolja, lábával buktatja, vagy megkísérli azt; 

- nekiugrik ellenfelének; 

- ellenfelét ellöki; 

- ellenfelét visszahúzza, vagy megkísérli visszahúzni; 

- leköpi ellenfelét; 

- szándékos kezezésben vétkes (Kivéve a saját büntetőterületen belül tartózkodó 

kapust); 

- testi erejét brutális módon veti be, úgy hogy nem a labdát akarja megjátszani;  

- ellenfelét bármely irányból becsúszva szereli, kivéve a saját büntetőterületén 

belül a kapust, feltéve, ha mozdulatával-védésével nem veszélyezteti 

ellenfele testi épségét!! 

(2) Büntetőrúgás: 

Ha valamely játékos a fent említett szabálytalanságok egyikét a saját büntetőterületén 

belül állva követi el, akkor az ellenfél javára büntetőrúgást kell ítélni, feltéve, ha a 

labda a szabálytalanság pillanatában játékban van. 

(3) Közvetett szabadrúgással büntetendő az a játékos, aki elköveti az alábbi 

szabálytalanságok valamelyikét: 

a) mint kapus: 

- kézzel érinti a labdát, amelyet csapattársa lábbal szándékosan hazapasszolt 

neki; 

- kézzel érinti a labdát, amelyet csapattársa oldalberúgásból vagy bedobásból 

neki passzolt; 

- 6 másodpercnél tovább birtokolja a labdát kézzel, a saját büntetőterületén 

belül. 

b) mint mezőnyjátékos: 

- veszélyesen játszik; 

- szándékosan az ellenfelét feltartja; 

- zavarja a kapust abban, hogy a kezében lévő labdát megjátssza; 

A közvetett szabadrúgást onnan kell elvégezni, ahol az eset történt: 

Kivétel, ha az eset a saját büntetőterületen belül történt, akkor a hatos vonal 

kapuvonallal párhuzamos azon pontjáról kell elvégezni, ahol az eset a legközelebb 

történt 

(4) Sárga lappal kell figyelmeztetni azt a játékost aki: 

- sportszerűtlenül viselkedik; 

- szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki; 

- következetesen vét a játékszabályok ellen; 

- késlelteti a játék újraindítását; 

- szabadrúgás, szögletrúgás, oldalberúgás-oldalbedobás, büntetőrúgás esetén 

nem tartja be az előírt távolságot és zavarja a labda gyors játékba hozatalát 

- a játékvezető engedélye nélkül belép a játéktérre és sportszerűtlenül viselkedik 

- a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a játékteret. (Sérülés esetét kivéve). 

- mint kapus nem végzi el a kirúgást, illetve kidobást 6 másodpercen belül 
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(5) Amennyiben a fenti sportszerűtlenségeket valamelyik játékos többször megszegi, vagy 

BECSÚSZÓ SZERELÉST ALKALMAZ! 2 perces kiállítással kell büntetni. Az 2 

percre kiállított visszajöhet az idő letelte után, ha a játékvezető erre engedélyt ad.  

            A fent említett szabálytalanságok során, ha a játékvezető figyelmeztetni akarja a 

vétkest, vagy két percre kiállítani, és a játékot megszakítja, akkor a játékot az ellenfél 

javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni onnan, ahol a szabálytalanság 

történt, figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket. 

(6) A mérkőzés folyamán a vétkes játékost ki kell állítani ha: 

- súlyos sportszerűtlenségben vétkes; 

- durván játszik; 

- ellenfelét, vagy bármely más személyt leköp vagy megüt, vagy szándékosan 

megrúg; 

- ellenfél csapatát kezezéssel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg (kivéve a 

saját büntetőterületen belül álló kapust); 

- ellenfél csapatát szabadrúgást, vagy büntetőrúgást maga után vonó eszközzel 

nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg; 

- goromba, sértő kifejezéseket használ; 

- második sárga lapot maga után vonó figyelmeztetést követ el. 

 

A fent említett szabálytalanságok során, ha a játékvezető ki akarja állítani a vétkest, és 

a játékot megszakítja, akkor a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett 

szabadrúgással kell folytatni onnan, ahol a szabálytalanság történt. 

SZABADRÚGÁS: 

(1) Kétféle szabadrúgás létezik: 

- közvetett szabadrúgás; 

- közvetlen szabadrúgás. 

 Minden szabadrúgás alakalmával a labdának a talajon kell állni. A szabadrúgást végző 

játékos csak akkor játszhatja meg ismét a labdát, ha azt más játékos érintette. 

(2) Közvetett szabadrúgás: 

Gól csak akkor érhető el belőle, ha a rúgó játékoson kívül a labdát más is érintette, 

mielőtt az a kapuba került. 

(3) Közvetlen szabadrúgás: 

Ha a labdát egyből az ellenfél kapujába rúgják, akkor a gól érvényes. 

(4) A szabadrúgás helye: 

A labdának a földön kell állni. Az ellenfél játékosainak legalább 5 m-re kell a letett 

labdától állni. A labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és ezáltal elmozdult. 

(5) Büntető rendelkezések: 

a) ha az ellenfél játékosa az előírt távolságon belül tartózkodik: 

- a szabadrúgást meg kell ismételni. 

b) ha a rúgó játékos még egyszer érinti a labdát, mielőtt azt más érintené: 

- az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni 

onnan, ahol a játékos másodszorra érintette a labdát, figyelembe véve az 

általánosan kötelező rendelkezéseket. 

c) ha a szabadrúgásra jogosult csapat 4 másodpercen belül nem végzi el a 

szabadrúgást: 

- az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni, 

figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket 
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A BÜNTETŐRÚGÁS: 

(1)  Büntetőrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha valamelyik csapat egyik játékosa a saját 

büntetőterületén belül állva, közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanságot 

követ el. 

(2) Büntetőrúgásból közvetlenül érhető el gól. 

A büntetőrúgást akkor is el kell végezni, ha a mérkőzés játékideje a megítélés 

pillanatában lejárt. 

- a labdát a büntetőpontra kell tenni; 

- a rúgást végző játékost egyértelműen azonosítani kell; 

- a kapusnak a gólvonalon kell állni és előre a rúgás pillanatáig nem 

mozdulhat el. Oldalra a gólvonalon bármely irányban mozoghat 

- minden más játékosnak a játéktéren belül kell lenni, a büntetőterületen 

kívül kell állni, a büntetőpont mögött, és legalább 5 m-re a labdától. A 

rúgást végző játékost nem szabad akadályozni; 

- a büntetőrúgást végző játékosnak a labdát előre kell elrúgnia; 

- a labdát csak akkor játszhatja meg újra, ha azt más érintette; 

- a labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és elmozdul. 

(3) Büntető rendelkezések: 

a) ha a védő csapat vét a szabályok ellen: 

- a rúgást meg kell ismételni, ha nem születik gól; 

- a rúgást nem kell megismételni, ha gól születik. 

b) ha a rúgást végző játékos csapattársa vét a szabályok ellen: 

- ha gól születik a rúgást meg kell ismételni; 

- ha nem születik gól, akkor nem kell ismételni. 

c) ha a rúgást végző játékos vét a szabályok ellen: 

- a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni, 

függetlenül attól, hogy gól született-e vagy sem, figyelembe véve az 

általánosan kötelező rendelkezéseket. 

AZ OLDALRÚGÁS - OLDALBEDOBÁS: 

Az oldalrúgás vagy bedobás a játék folytatásának módja. 

(1) Oldalrúgásból vagy bedobásból közvetlenül nem érhető el gól. 

(2) Oldalrúgással vagy bedobással kell folytatni a játékot, ha a labda teljes terjedelmével, 

akár a földön, akár a levegőben elhagyja a játékteret az oldalvonal mentén, vagy a 

mennyezetet érinti.  

- Rúgás esetén a labdát a vonalra vagy az oldalvonalon kívülre kell helyezni, 

ott ahol a játékteret elhagyta 

- A rúgást vagy dobást a labdát utoljára érintő csapat ellenfele végzi 

- A rúgó vagy dobó játékosnak a labdát a játéktéren kívül állva, kell a 

játéktérre juttatni 

- Az ellenfél játékosainak a letett labdától legalább 5 m-re kell állni 

- Az oldalrúgást vagy dobást 4 másodpercen belül el kell végezni 

- A rúgó vagy dobó játékos csak akkor érhet újra a labdához, ha azt más is 

érintette már 

- A labda akkor kerül játékba, ha azt a játéktérre befelé elrúgták vagy 

dobták. 
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(3) Büntető rendelkezések: 

a) ha a rúgást vagy dobást végző játékos még egyszer érinti a labdát, mielőtt azt más 

érintette volna, akkor az érintés helyéről az ellenfél javára megítélt közvetett 

szabadrúgással kell a játékot folytatni. Figyelembe kell venni az általánosan 

kötelező rendelkezéseket. 

b) az ellenfélre száll át az oldalrúgás joga, ha: 

- A rúgást vagy dobást végző játékos a nem a megjelölt helyről végzi el a 

rúgást vagy dobást 

- 4 mp-en túl végzi el a rúgást vagy dobást 

- A játéktéren belül állva végzi el a rúgást vagy dobást 

- A rúgás vagy dobás szándékát másodszor változtatja meg! 

- Ha az oldalbedobásnál vagy berúgásnál az ellenfél közelebb van a labdához  

mint öt méter, a labda gyors játékba hozatalát nem akadályozhatja. Az 

elkövetést sárga lappal kell büntetni. 

- Ha az oldalbedobásnál vagy berúgásnál az ellenfél közelebb van a labdához  

mint öt méter, a labda gyors játékba hozatalánál a rúgást vagy dobást végző 

játékos nem dobhatja vagy rúghatja szándékosan ellenfeléhez a labdát. Az 

elkövetésért sárga lapot kell felmutatni a vétkes játékosnak! 

A KIRÚGÁS: 

A kirúgás a játék folytatásának módja.  

(1) Kirúgásból nem érhető el közvetlenül gól. 

(2) Kirúgással folytatódik a játék, ha a labda akár a levegőben, vagy a földön teljes 

terjedelmével elhagyta az alapvonalat és utoljára azt támadócsapat játékosa érintette. 

- Az ellenfél játékosainak a büntetőterületen kívül kell állni 

- A kapus addig nem érintheti újból a labdát, még azt más meg nem játszotta 

- A labda akkor kerül játékba, ha azt a kapus ill. csapattársa, a 

büntetőterületen kívülre rúgja.  

(3) Ha a kapus védés utáni kidobással hozza játékba a labdát közvetlenül gól érhető el: 

(4) Büntető rendelkezések: 

a) ha a labda közvetlenül kirúgásnál nem hagyja el a büntetőterületet: 

- a kirúgást meg kell ismételni. 

b)  ha a kapus ismét érinti a labdát, miután az elhagyta a büntetőterületet, de még más 

játékos nem ért hozzá: 

- a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni 

onnan, ahol a kapus másodszor is érintette a labdát.  

c)  ha a kapus miután kapu vagy védés utáni kidobással hozza játékba a labdát, azt 

bármilyen módon visszakapja a csapattársától, és kézbe veszi vagy kézzel 

érinti (HAZAADÁS): 

- az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni, 

figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket 
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A SZÖGLETRÚGÁS: 

A szögletrúgás a játék folytatásának módja. 

(1) Szögletrúgásból közvetlenül gól érhető el. 

(2) Szögletrúgást kell ítélni, ha a labda teljes terjedelmével áthalad az alapvonalon (nem a 

kapufák közt!) és azt utoljára védőcsapat játékosa érintette. 

- a labdát szögletrúgásnál a közelebb eső 25 cm sugarú negyed körívbe kell 

tenni; 

- az ellenfél játékosainak legalább 5 m-re a letett labdától kell állni; 

- a szögletrúgást a támadó csapat játékosa végzi el; 

- a labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és elmozdult; 

- a szögletrúgást végző játékos akkor érintheti újra a labdát, ha azt más 

játékos megjátszotta. 

(3) Büntető rendelkezések: 

- ha a rúgást végző játékos még egyszer érinti a labdát, mielőtt azt más érintette 

volna, akkor az érintés helyéről az ellenfél javára megítélt közvetett 

szabadrúgással kell a játékot folytatni. Figyelembe kell venni az általánosan 

kötelező rendelkezéseket; 

- ha a rúgást végző játékos 4 mp-en belül nem végzi el a szögletrúgást, akkor a 

szögletrúgás, közvetett szabadrúgásként a védő csapat javára száll át; 

- Minden más szabálysértés esetén a szögletrúgást meg kell ismételni 

KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK: 

(1) Ha két azonos mezszínt viselő csapat lép pályára, abban az esetben a „hazai” 

csapatnak kell jelzőtrikót felvennie! 

 

(2) Minden csapatnak lehetősége van 1 mérkőzést elhalasztani az alapszakaszban, melyet 

a mérkőzés előtt minimum 3 nappal köteles bejelenteni a rendezőség felé 

- mérkőzéspótlás 2 héten belül 

 

(3) Eltiltások mértéke: 1 mérkőzés, 2 mérkőzés és végleges eltiltás a bajnokságtól 

 

(4) BECSÚSZÓ SZERELÉS TILOS 

- kivétel a kapus saját büntetőterületén belül 

- nem számít becsúszó szerelésnek, ha a becsúszás nem szerelés miatt 

történik, hanem csak a labda további útjának megakadályozása a cél. 

EBBEN AZ ESETBEN A LABDÁNAK NEM LEHET BIRTOKOSA. 

Füzesgyarmat, 2014. november 20.      Rendezőség 


