
 
 

 

 
Játékszabályok 

 
 

x A pályán csapatonként egyszerre maximum 4+1 fő tartózkodhat.  
x A játékidő a csapatok mennyiségétől függően kétszer 10 vagy 12 perc. A félidők között nincs szünet.  
x A mérkőzés kezdetét a bírói sípszó jelzi. Ha a sípszó elhangzását követően 5 perc elteltével sem állt 

még ki valamelyik csapat (késik), az 0:3-as vereséget könyvelhet el magának.  
x Pontozás: a győztes 3, a vesztes 0, döntetlen esetén mindkét csapat 1 pontot kap. Összesített döntetlen 

eredmény esetén az azonos pontszámúak sorrendjét az egymás elleni mérkőzés eredménye dönti el. Ha 
véletlen az is egyenlőséget mutatna, akkor a fordulóban elért gólarányuk alapján határozzuk meg az 
elsőbbséget, ha az is egyenlő, akkor a több rúgott gól, kevesebb kapott, vagy legvégső esetben a 
sorsolás dönt.  

x A mérkőzések során a testérintkezés mérsékelten engedett.  
x A becsúszás szabálytalan akár sikeres, akár nem (sárgalappal büntetendő).  
x Ha a labda a mennyezeti elemeket vagy a mennyezetet éri, az érintési pont alól feldobással kerül újra 

játékba a labda.  
x Ha a labda elhagyta a játékteret, akkor partdobással vagy partrúgással folytatódik a játék. Szöglet is van.  
x A szándékos és durva szabálysértésekért 2 perc kiállítás jár. Azonos mérkőzésen a játékos másodszori 

kiállítása végleges. Ilyen esetben a szervezők döntenek arról, hogy a következő mérkőzésen játszhat-e a 
játékos vagy kihagyni kényszerül azt.  

x Hazaadás nincs, még bedobásból sem (a kapus saját játékostársától érkező labdát nem foghat meg 
kézzel). Büntetése a 6-os vonalról közvetett szabadrúgás.  

x A kapus indíthatja a játékot kézből, de ebben az esetben a labdának saját térfélen kell pályát érnie 
először. E szabály megszegése az ellenfelet a felezővonalról közvetett szabadrúgáshoz juttatja.  

x A büntető rúgást 7 m-ről hajtják végre.  
x A cseréket mindig ugyan arról a helyről kell végrehajtani. Sérülés esetén a játékvezető engedélyével ez 

alól felmentés kérhető, megszegése azonban 2 perc kiállítást von maga után.  
x Vérző játékos nem tartózkodhat a pályán.  
x 2015/2016-os szezonban igazolt játékosként szereplő játékosok közül ketten lehetnek egy 

csapatban. Ez alól kivétel, ha a csapatok tagjai befizették a tagdíjat (akár a helyszínen is). Ez 
esetben a Baráti körből/csapatból több igazolt játékos is szerepelhet, azonban csak 2 lehet 
egyszerre a pályán.  

x Egy játékos csak egy csapatban játszhat.  
x A játékosok listáját kérjük az első mérkőzés előtt a szervezőknek leadni.  
x A fent említett játékszabályok alól akkor lehet kivételt tenni, ha a szervező, valamint az ellenfél 

játékosai beleegyeznek.  
x Igazolt játékosnak csak a 16-35 éves kor között igazoltan szereplő játékosok számítanak! 


