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Fontos tudnivalók
1.1) Játékosok száma: 5 + 1 kapus
1.2) A kapu mérete: 3 x 2
1.3) Labda: 5-ös méretű
1.4) Sípcsontvédő használata ajánlott, csak teremcipő használható;
1.5) A csapatok két különböző színű mezt kérjük, hogy hozzanak magukkal;
1.6) Játékidő: 1x20 perc futóórával. Időkérés nincs;
1.7) Kezdőrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.
1.8) Az oldalvonalról a labda játékba hozatala oldalberúgással vagy bedobással
történhet; Az ellenfél játékosainak a játékba hozatal helyétől legalább 5 m- re
kell állni. Oldalrúgásból vagy bedobásból közvetlenül NEM érhető el gól. Az
oldalrúgást vagy bedobást 4 másodpercen belül el kell végezni.
1.9)A labdától előírt távolság 5 méter az ellenfél játékosai számára.
(Szabadrúgások, büntetőrúgások, kisbüntető rúgások, sarokrúgások,
oldalberúgások vagy bedobások,… stb. esetén.) Ez alól csak a kezdőrúgás
kivétel, ahol csak 3 méter.
1.10) Becsúszó szerelés nincs! Az elkövetésért közvetlen szabadrúgást kell
ítélni, az eset súlyosságától függően fegyelmezés is szükséges! Kivéve saját
büntetőterületén belül a kapust, feltéve, ha mozdulatával, védésével nem
veszélyezteti ellenfele testi épségét! Ha a labda nincs az ellenfélnek
megjátszható közelségben, és úgy történik a becsúszás, illetve mentés, akkor a
játékvezető nem avatkozik közbe!
1.11) Büntetőrúgás 7 méterről történik, a labdát közvetlenül kapura kell rúgni;
1.12) Kiállított játékos ügyét a Fegyelmi Bizottság tárgyalja, de legalább 1 (egy)
mérkőzésen nem játszhat.
1.13) A tornán minden csapat, minden játékos saját felelősségére vesz részt,
melyet a nevezési lap és névsor leadásával elfogad;
1.14) A kapus a labdát minden esetben kézzel hozza játékba (ezt 4
másodpercen belül meg kell tennie).Kirúgás nincs! A labdát a kapus a pályán
bárhová dobhatja, de a büntetőterületet el kell hagynia. A kapus a játékban

lévő labdát berúghatja az ellenfél kapujába, (kézből kirúgva is, de kézzel
semmilyen körülmények között nem érhet el gólt, még akkor sem, ha a labda,
játékban van).
1.15) Fegyelmezési szankciók:
Sárga lap ( 2 perces kiállítás): Ebből egy játékos max. 2 db-ot gyűjthet össze a
mérkőzés folyamán. A második esetben a felmutatott sárga lap után a
játékvezető automatikusan felmutatja a piros lapot is.
Piros lap (5 perces kiállítás): Súlyos sportszerűtlenség vagy erőszakos
cselekedet esetén illetve egy mérkőzésen a második 2 perces kiállítást
követően. A kiállított játékos nem ülhet le a kispadra, hanem be kell mennie az
öltözőbe. Csapata azonban 5 perc után kiegészülhet egy másik játékossal.
Piros lappal kiállított játékos a következő mérkőzésen nem vehet részt.
A súlyosan sportszerűtlen, erőszakos csapatot a rendezőség kizárhatja a
tornáról.
Időhúzás: Pl. pontrúgások, bedobások, játékba hozatal stb.. el kell végezni 4 mp
belül, ellenkező esetben az ellenfél végezhet el közvetett szabadrúgást.
Ha a csapat a 2 vagy 5 perces büntetőidő alatt gólt kap, akkor a gól után sem
egészülhetnek ki.
1.16) Repülőcsere, amit csak a cserezónán keresztül lehet végrehajtani.A
cserezóna a felezővonaltól 5-5 méterrel kezdődik mindkét térfélen és a
szélessége is 5m. A cserejátékos addig nem léphet a játéktérre, amíg a lecserélt
játékos nem hagyta el a játékteret. A játékosok a csereszabály megsértéséért
sárga lapot kapnak és a játék közvetett szabadrúgással folytatódik onnan, ahol
a labda volt a játékmegszakítás pillanatában. Amennyiben szabálytalan cserét
követően a vétkes játékos gólhelyzetet vagy gólt akadályoz meg, akkor piros
lappal ki kell állítani és a játék közvetlen szabadrúgással vagy büntetőrúgással
folytatódik.

