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1. A versenyszabályokat meghatározó testületek 

Minden SO floorball versenyt a hivatalos SO floorball szabályok szerint kell lebonyolítani. 

Az SO floorball versenyszabályok a Nemzetközi Floorball Szövetség szabályai alapján került 

kidolgozásra, s ezen szabályokat kell figyelembe venni, kivéve ha ezek ellentétesek az SO 

floorball szabályokkal vagy az általános SO versenyszabályok I. fejezetével. Ebben az esetben 

a hivatalos SO szabályokat kell alkalmazni. 

Az SO floorball versenyekre érvényesek az általános SO versenyszabályok I. fejezetében 

meghatározott előírások versenyek lebonyolítására vonatkozó valamint az 

edzéskövetelményeket tartalmazó, illetve az egészségügyi és biztonsági követelményeket 

meghatározó és a divizionálással, eredményhirdetéssel, a magasabb szintű versenyeken való 

részvétellel kapcsolatos továbbá az egyesített sport kapcsolatos szabályok. 

 

2. Hivatalos versenyszámok 

A versenyszámok terjedelme azt a szándékot tükrözi, hogy versenyzési lehetőséget biztosítson 

a legkülönfélébb képességű sportolók számára. A nemzeti szövetségek meghatározhatják a 

felkínálandó versenyszámokat, és ha szükséges, zsinórmértékül szolgálhatnak a 

versenyszervezőknek. Az edzők felelőssége, hogy játékosaik részére biztosítsa az edzéseket 

és a játékosok képességeinek és érdekeinek megfelelő versenyszámokat válassza ki. 

A következő lista tartalmazza az SO floorball versenyeken lehetséges versenyszámokat: 

2.1 4 fős csapatverseny 

2.2 6fős csapatverseny 

2.3 Egyéni képességfelmérő verseny 

 

3. Divizionálás 

3.1 csoportba soroló mérkőzések 

3.1.1 A csoportba soroló mérkőzések során a csapatoknak minimum két felmérő mérkőzést 

kell játszaniuk, amelyek minimum 5 percesek 4fős csapatok számára, és minimum 7percesek 

a 6fős csapatok részére. 

 

3. A kapusok 

3.2.1. A divizionáló bizottságnak gondoskodnia kell, hogy mindegyik kapus képessége 

megfelelően legyen értékelve. 

 

  



4. Versenyszabályok 4fős csapatok részére 

4.1 A pálya 

 
4.1.1 A pálya méretei 

  4.1.1.1. A pálya minimum20x12méteres, maximum 24x14 méteres legyen, és olyan 

kerekített sarkú palánkkalkal legyen körülhatárolva, amelyet a Nemzetközi Floorball 

Szövetség engedélyezett és hitelesített.  

  4.1.1.2 A pálya legyen téglalap alakú, hosszasság x szélesség méretben meghatározva. 

4.1.2. Jelzések a pályán 

  4.1.2.1 Az összes jelzést 4-5 cm szélességű, jól látható vonalakkal kell jelölni 

  4.1.2.2 Jelölni kell a középvonalat és a középpontot. A középvonal párhuzamos legyen a 

pálya két rövidebb oldalával és ossza két egyenlő méretű térfélre a pályát. 

4.1.3 Kapus terület 

  4.1.3.1 A kapusterület téglalap alakú és a méretét hosszúság x szélességben kell megadni. A 

kapusterület a pálya hosszanti oldalai között egyenlő távolságra legyen elhelyezve. 

4.1.3.2 A kapus terület hátsó vonala egyszersmind gólvonalként is funkcionál. A gólvonal 

jelét a kapus terület hátsó vonalára kell helyezni úgy, hogy a távolság 1,6 méter legyen a jelek 

között. 

4.1.3.3 A gólvonalakat a pálya hosszú oldalai közötti középpontjaiba kell helyezni. A kapufa 

jelei kétféleképpen alakíthatók ki: megszakítással a kapusterület hátsó vonalában () vagy 

rövid vonalakkal merőlegesen a kapusterület hátsó vonalaira. 

. 



  4.1.3.4 … pontokat jelölni kell a középvonalon és a gólvonal képzeletbeli 

meghosszabbításán 1 méterre a pálya oldalától. … pont kereszttel kell jelölni. A pontok a 

középvonalon lehetnek képzeletbeliek. 

4.1.4 A kapuk 

  4.1.4.1 A Floorball Szövetség által elfogadott és hitelesített kapukat a rögzítővel együtt az 

előírt jelekre kell helyezni. 

  4.1.4.2 A kapu mérete 160x115x60 cm. 

  4.1.4.3 a kapu eleje a központi pontra nézzen. 

 

4.1.5 A cserezónák 

  4.15.1 A cserezónákat a palánk mindkét oldalán ki kell jelölni.  A cserezóna szélessége nem 

haladhatja meg a 3 métert a palánktól mérve.  

  4.1.5.2 A cserepadot a pályán kívül, megfelelő távolságra kell elhelyezni a palánktól, és 

elégséges hellyel kell szolgálnia a csapat összes pályán nem tartózkodó játékosának, beleértve 

az edzőt is 

4.1.6 Versenyiroda és büntető pad 

  4.1.6.1 A versenyirodát a büntető paddal a cserezónával szemben kell elhelyezni,  a 

középvonalnál vagy a legbiztonságosabb helyen, vagy megfelelő hely van 

  4.1.6.2 A versenyirodát a büntető padot megfelelő távolságra kell elhelyezni a palánktól. 

Mindkét csapat büntető padját egymástól elkülönítve kell elhelyezni a versenyiroda két 

oldalán. 

  4.1.6.3 Mindegyik büntetőn pad olyan méretű legyen, hogy legalább 2 fő elférjen. Kivételt a 

versenyigazgatóság tehet. 

 

4.1.7 A pálya felülvizsgálata 

  4.1.7.1 A játékvezető köteles időben a verseny megkezdése előtt ellenőrizni a pályát és 

gondoskodni a hibák kijavításáról. 

4.7.2 Minden hibát jelenteni kell. A szervező k felelősek a hibajavításért és a palánkot 

megfelelő állapotban tartani a mérkőzések alatt. Az összes balesetveszélyes tárgyat el kell 

távolítani vagy ki kell párnázni. 

 

4.2 A résztvevők 

4.2.1 A benevezhető játékosok számát a verseny bizottság határozza meg. A Világ Játékokon 

10-nél több játékost nem lehet benevezni. 

 

4.2.2 A játékosok 

4.2.2.1 6 játékos és 2 kapus kell legyen minimálisan nevezhető  játékosok száma. 

4.2.2.2 A játékosok vagy mezőnyjátékosok vagy kapusok lehetnek. Semmilyen más játékos 

nem kerülhet a mérkőzésjegyzőkönyvbe illetve nem vehet részt a meccsen, és nem 

tartózkodhat a cserezónában. 

4.2.2.3 A mérkőzés alatt, mindegyik csapatból maximum 4 játékos tartózkodhat a pályán egy 

időben beleértve mindössze egy kapust. 

4.2.2.4 A meccs megkezdéséhez mindkét csapatból 3 mezőnyjátékosnak és egy megfelelő 

felszereléssel rendelkező kapusnak kell a pályán lennie vagy 3:0 végeredményt kell megítélni 



a szabályosan kiálló csapat javára. A mérkőzés alatt mindegyik csapatnak képesnek kell 

lennie legalább 3 játékossal játszania vagy mérkőzést meg kell állítani és 3:0-as 

végeredménnyel a szabályosan játszó csapat javára leigazolni vagy vagy azzal az elért 

eredménnyel, amely a szabályosan játszó csapat számára kedvezőbb. 

4.2.2.5 A játékosok cseréje 

  4.2.2.5.1 A mérkőzés alatt bármikor, korlátlanul lehet játékosokat cserélni. 

  4.2.2.5.2 Mindegyik cserélendő játékosnak saját csapata cserezónájában kell lennie. A pályát 

elhagyó játékosnak el kell hagynia a palánkot mielőtt a csere pályára lépne. Egy sérült játékos 

elhagyhatja a pályát a cserezónán kívül is, de a játék megszakításáig nem léphet a helyére 

másik játékos. 

  

4.2.2.6. A kapusokra vonatkozó szabályok 

  4.2.2.6.1 Mindegyik kapust jelezni kell a versenyjegyzőkönyvben 

  4.2.2.6.2 „G” betűvel kell jelezni a lapszélen. Ha valaki kapusnak van nevezve, nem játszhat 

mezőnyjátékosként ütővel ugyanazon a meccsen. Ha egy csapatnak sérülés vagy büntetés 

miatt le kell cserélni a kapusát mezőnyjátékosra, maximum 3 perc áll rendelkezésükre a 

megfelelő kapus felszerelés felvételére, de ezt az időtartamot nem lehet felhasználni 

bemelegítésre. Az új kapust fel kell jegyezni a mérkőzés jegyzőkönyvbe a csere időpontjának 

feltüntetésével. 

4.2.2.6.3 A kapus bármikor lecserélhető mezőnyjátékosra 

4.2.2.6.4 Ha a kapus teljesen elhagyja a büntető területet mezőnyjátékosnak tekintendő, még 

ha nincs is ütője, amíg vissza nem tér. Ez nem vonatkozik a kidobásra. A kapus akkor hagyja 

el teljesen a büntetőterületet, ha testének egyik része sem érinti a talajt a büntetőterületen 

belül. A kapus mindemellett a büntetőterületen belül felugorhat. A vonalak a 

büntetőterülethez tartoznak  

4.2.2.7. A csapatkapitányra vonatkozó szabályok 

4.2.2.7.1. Mindegyik csapatnak rendelkeznie kell csapatkapitánnyal, akinek a nevét rögzíteni 

a mérkőzés jegyzőkönyvében. 

4.2.2.7.1. Széljegyzetként „C” betű jelöléssel kell feltüntetni a jegyzőkönyvben. 

Csapatkapitányt csak sérülés, betegség vagy meccsbüntetés esetében lehet cserélni. A 

kapitánycserét és a csere időpontját fel kell tüntetni a mérkőzés jegyzőkönyvében. A lecserélt 

csapatkapitány ugyanazon a mérkőzésen nem funkcionálhat újra csapatkapitányként. 

 

4.3 A felszerelés 

4.3.1. A játékosok öltözéke 

4.3.1.1. Minden mezőnyjátékosnak egyen felszerelésben kell lennie, amely mezt, shortot és 

sportszárat tartalmaz. A csapaton belül mindegyik mezőnyjátékos pontosan ugyanolyan 

ruházatban kell lennie. A csapatruházat bármilyen színű lehet, a mez azonban nem lehet 

szürke színű. Ha a játékvezető úgy látja, hogy a csapatok meze egymástól nem 

megkülönböztethető, a vendégcsapat köteles mezt váltani. A sportszárat térdig fel kell húzni. 

Hasonló ruházatnál dönthet úgy versenybíróság, hogy kötelezi a csapatokat, hogy 

megkülönböztethetőek legyenek. 

4.3.1.2. Mindegyik kapusnak mezt és hosszú nadrágot kell viselnie. 



4.3.1.3. Mindegyik mez számozott kell kegyen. A csapat mezén különböző, tisztán látható, 

egész, arab számoknak kell szerepelniük, a hátoldalon és a mellkason egyaránt. A számoknak 

a hát oldalán legalább 20cm-esnek, a mellkason legalább 7 cm-es nek kell lenniük. A számok 

1 és 99 közöttiek lehetnek, de 1-es számot a mezőnyjátékos nem kaphat. 

4.3.1.4. Minden játékosnak cipőt kell viselnie. 

4.3.1.5. A cipőnek tornateremben használatos sportcipőnek kell lennie, utcai cipő nem 

megengedett. Ha a játékos a mérkőzés alatt elveszíti a cipőjét, cipő nélkül folytathatja a 

játékos a következő játékmegszakításig. 

4.3.2. A játékvezetők öltözéke 

4.3.2.1. A játékvezetőknek mezt, fekete shortot és fekete sportszárat kell viselniük.  

4.3.2.2.A játékvezetőknek egyforma színkombinációt kell viselniük ruházatukon.  

 

4.3.3. A kapusok sporteszköze 

4.3.3.1. A kapusok nem használhatnak ütőt 

4.3.3.2. A kapusoknak a Nemzetközi Floorball Szövetség (továbbiakban IFF) által hitelesített 

arcvédő maszkot. A maszkot a mérkőzés alatt a pályán kell viselni. Festés kivételével a 

maszkot nem lehet megváltoztatni, megbuherálni. 

4.3.3.4 A kapus egyéb védőfelszerelést is használhat, de ez nem lehet akkora kiterjedésű, 

hogy eltakarja a kapu gólfelületét. 

 4.3.3.3.1. Sisak és vékonyabb kesztyű megengedett 

 4.3.3.3.2 Tiltott mindenféle ragasztó – súrlódó fékező/mérséklő anyag használata 

 4.3.3.3.3 Semmilyen tárgy nem tartható a kapuban 

 

4.3.4 A csapatkapitányok jelölése 

4.3.4.1 A csapatkapitánynak karszalagot kell viselniük 

4.3.4.2 A karszalagot a bal karon kell viselni, tisztán láthatónak kell lennie. Ragsztószalag 

nem helyettesítheti 

 

4.3.5. Személyes tárgyak 

4.3.5.1 A sérülések elkerülése érdekében a játékosok nem viselhetnek semmi olyan tárgyat, 

amelyek sérülést okozhatnak. 

4.3.5.2 Személyes tárgynak tekintendő a védő és az egészségügyi eszköz, óra, fülbevaló stb. 

A játékvezető joga eldönteni, mi számít balesetveszélyes tárgynak. A lehetőség arányában 

mindegyik védőfelszerelést a ruházat alatt kell viselni. Kiéve a gumsi hajpántot, konty nélkül, 

fejfedőt nem lehet viselni. A mezőnyjátékosok semmiféle hosszú( sport)ruházatot, harisnyát 

sem viselhetnek. 

4.3.5.3 Ha egy játékosnak eügyi utastásra használnia kell szemüvehet vagy valamilyen 

fejvédőt, az csak puha anyagból készült lehet. 

 

4.3.6.A labda 

A labda 23 gramm súlyú, 72 mm átmérőjű. 26 üreg, lyuk van benne, mindegyik 11 mm 

átmérővel és és az IFF által hitelesített kell legyen, s ennek a hitelesítési jelnek a labdán kell 

lennie. 

 

4.3.7 Az ütő 



4.3.7.1 Az ütő az IFF által hitelesített kell legyen, s ennek a hitelesítési jelnek az ütő rajta kell 

ennie 

4.3.7.1.1 Minden egyéb változtatás - kivéve az ütő szárának a rövidítése – tilos. Az ütőszár 

beszalagozható a fogó rész fölött, de a hivatalos jelzés nem takarható le.  

4.3.7.1.2 Az ütő feje nem lehet éles, a fej hajlítása nem lehet 30 mm-nél nagyobb kiterjedés 

4.3.7.1.2. 1. Minden átalakítás az ütő fején, kivéve a hajlítás, tilos. A meghajlított fej 

görbületét a sík felületre fektetett fej belső felének legmagasabb pontján kell mérni. A fej 

cseréje megengedett, de az új fej nem gyengíthető.  A fej és a nyél találkozását be lehet 

ragasztani ragasztószalaggal, de az legfeljebb 10mm-t takarhat a fej látható részéből. 

4.3.8. A játékvezetők felszerelése 

4.3.8.1 A játékvezetőknek közepes méretű, műanyag síppal, mérőeszközzel és piros kártyával 

kell rendelkezniük. 

4.3.8.2 Kivételesen más sípot is adhat a versenybíróság 

4.3.9 A versenytitkárság felszerelése 

A versenytitkárság minden olyan eszközzel kell rendelkezzen, amely szükséges feladatai 

ellátásához. 

4.3.10. A felszerelések ellenőrzése 

4.3.10.1. A játékvezetők döntenek az összes sporteszköz ellenőrzéséről és méréséről 

4.3.10.1.1 Az ellenőrzés egyaránt lehetséges a mérkőzés előtt és alatt. A szabálytalan 

sportfelszerelés, beleértve a sérült ütőt még a mérkőzés megkezdése előtt ki kell javítani, 

cserélnie a játékosnak, aki csak ezt követően kezdheti meg a játékot. Az egyéni felszerelés és 

a kisebb hibák és az ütők kisebb hibájának kivételével (pl. small holes vagy festés, amelyet ki 

kell javítania, cserélnie a játékosnak, amely után az érintett játékos folytathatja a mérkőzést) a 

játékos az összes hibás felszerelés észlelése a meccs alatt az előírt büntetéseket vonja maga 

után. 

4.3.10.1.2 A játékosok sportruházatának illetve a csapatkapitány karszalagjának 

szabálytalansága csapatonként és mérkőzésenként egy büntetéssel sújtható. Mindazonáltal az 

összes szabálytalanságot rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. A versenyfelszerelés 

ellenőrzésekor kizárólag a csapatkapitány és az érintett játékos lehet jelen a versenybíróság 

előtt. Az ellenőrzés után a mérkőzést folytatni kell a megszakítás következményének 

megfelelően.  

4.3.10.2.1 A csapatkapitány kérheti az ütő fej hajlításának ellenőrzését 

A csapatkapitánynak joga van, hogy felhívja a játékvezető figyelmét az ellenfél 

sportfelszerelésének hibáira, azonban a játékvezető joga eldönteni, hogy ellenőrzi-e kifogásolt 

felszerelést vagy sem. Az ellenőrzést bármikor lehet kérni, de az ellenőrzésre csak 

játékmegszakítást követően kerülhet sor. Amennyiben a kérésre játékmegszakítás idején 

került sor, az ellenőrzésnek haladéktalanul meg kell történnie, beleértve a góllal és büntető 

ütésekkel kapcsolatos helyzeteket is, hacsak a játékvezető úgy ítéli meg, hogy ez előnytelen 

helyzetbe hozza az ellenfél csapatát. ebben az esetben az ellenőrzésnek a következő 

játékmegszakításkor kell bekövetkeznie. 

4.3.10.2.2 A játékvezető köteles ellenőrizni az ütőfej hajlításának mértékét a csapatkapitány 

kérésére, de csapatonként és játékmegszakításonként egy ellenőrzés lehetséges. Csak a csak 

csapatkapitány és az érintett játékos lehet jelen az ellenőrzéskor a versenybírói asztalnál. . Az 

ellenőrzés után a mérkőzést folytatni kell a megszakítás következményének megfelelően.  



 

4.4 A játékvezető 

4.4.1 A mérkőzést egy hivatalos játékvezető vezeti 

4.4.2 A játékvezető jogosult félbeszakítani a mérkőzést, ha fel merül annak a kockázata, hogy 

a meccs nem folytatható a versenyszabályoknak megfelelően. 

 

4.5 A versenytitkárság 

4.5.1 A mérkőzések során versenytitkárságnak kell működnie. 

4.5.2 A versenytitkárságnak pártatlanul kell működnie és felelős a versenyjegyzőkönyv 

vezetéséért, az időmérésért valamint az esetleges hangosbeszélőn keresztül történő 

tájékoztatésrt. 

 

4.6 A játékidő 

4.6.1 A rendes játékidő 

4.6.1.1 A játékidő változhat 2x7 perctől 3 perces szünettel, egészen 2x15 perces játékidőig 

5perces szünettel, beleértve a térfélcserét is. A játékidő hossza a résztvevő csapatok számától 

illetve a torna időbeosztásától változhat.  

4.6.1.2 A térfélcserét követően a csapatok cserepadot is cserélnek. A hazai csapat választ 

térfelet a mérkőzés megkezdése előtt. Minden egyes játékrész a középpontból kezdődik 

húzással. Minden félidő végét a versenytitkárságnak kell jeleznie kürttel vagy más, arra 

alkalmas hangforrással, hacsaknem ez automatikus rendszer. a szünet mérését a mérkőzés 

megszakításától azonnal meg kell kezdeni. A csapat kötelessége időben átvonulni a pálya 

másik felére, hogy a megfelelő időben folytatható legyen a mérkőzés. 

4.6.1.3 A játékidő kitöltésének hatékonynak kell lennie, azonban a játékidő függ a sportpálya 

sajátosságaitól és az egyidőben játszott mérkőzések számától, ilyenkor a futóórás időmérést 

célszerű alkalmazni a verseny időbeosztásának biztosítására. 

4.6.1.3.1 A tiszta játékidő azt jelenti, hogy az időmérést meg kell állítani, mihelyst a bíró 

sípjelzésével a játékot megszakítja, és az időmérés azonnal folytatni, amint a labda játékba 

kerül. 

4.6.1.3.2 A különleges ok miatti rendkívüli játékmegszakítást hármas sípszóval kell jelezni. a 

játékvezető határozza meg, mi tekintendő váratlan játékmegszakításnak, de a következők ebbe 

a körbe tartoznak: a labda meghibásodása, a palánk részleges szétesése, sérülés, felszerelés 

ellenőrzése, illetéktelen személyek vagy tárgyak a pályán, a világítás részleges vagy teljes 

megszűnése, a mérkőzés jelzését jelző dudaszó téves megszólaltatása. 

4.6.1.3.3 Ha a palánk valahol szétesik, addig nem kell a játékot megszakítani, amíg a labda 

meghibásodott rész közelébe nem ér. Sérülés esetében akkor kell azonnal megszakítani a 

mérkőzést, ha fennáll a súlyos sérülés gyanúja vagy a sérült játékos közvetlenül kihat a 

pillanatnyi játékszituációra.  

4.6.1.3.4 Hivatalos szerv mentességet adhat a tiszta játékidő alkalmazásától., ebben az esetben 

az időmérést meg kell állítani gól, büntető, büntető lövés, időkérés vagy a játékvezető hármas 

sípszava esetén különleges játékmegszakításkor. A szabályoknak megfelelő mérkőzés esetén 

a játékidő utolsó 2 percét tiszta játékidő követelményeinek megfelelően kell mérni. 

4.6.1.3.5 az időmérést a büntetőütés időtartamára meg kell állítani. 

 



4.6.2 Az időkérés 

4.6.2. 1 Időkérés csak tiszta játékidő mérése esetén lehetséges 

4.6.2. 2 a rendes játékidő alatt minden csapat egy időkérésre jogosult, amelyre a következő 

játékmegszakítás után azonnal sor kerül, ezt a játékvezető hármas sípszóval jelzi.  

4.6.2.3 Időkérés bármikor igényelhet belevonva a góllal és a büntető ütésekkel kapcsolatos 

helyzeteket is, de azt csak a csapatkapitány illetve edzői stáb valamelyik tagja kérheti. Az 

időkérésre a következő játékmegszakítás esetében azonnal sort kell keríteni kivéve, ha 

játékvezető úgy ítéli meg, hogy az időkérés negatívan befolyásolja az ellénfél pillanatnyi 

meccshelyzetét. Ebben a helyzetben a következő mérközésmegszakításnál kell biztosítani az 

időkérést. a kért időt mindig ki kell adni, kivéve gól után, ha a csapat visszalép az időkéréstől. 

4.6.2.4 Az időkérés kezdete a bíró további sípszavával indul, amikor  a csapat a 

cserezónájához, a bíró pedig a versenytitkárság asztalához ért.  a k h övetkező sípszó 30 

mperc múlva jelzi az időkérés végét. az időkérés után a játék a játékmegszakítás 

következményének megfelelően kell folytatni. Büntetésben lévő játékos nem vehet részt az 

időkérésben. 

 

4.6.3 A hosszabbítás 

4.6.3.1 Ha egy mérkőzés, amely nem lehet döntetlen, döntetlennel végződik,a meccset 

maximum 1x5 perces hosszabbítással kell folytatni. 

4.6.3.2 A hosszabbítás előtt a csapatoknak joguk van egy kétperces szünetre, de nem térfelet 

nem cserélnek. A hosszabbítás alatt ugyanazok az időmérési szabályok érvényesek, mint a 

rendes játékidőben. A rendes játékidőben kiszabott büntetések folytatólagosan érvényesek a 

hosszabbításra is. A hosszabbítás nem osztható félidőkre. Ha a hosszabbítást követően 

döntetlen marad az állás, a mérkőzést büntető lövésekkel döntik el. 

 

4.6.4 Büntető lövések a hosszabbítást követően 

4.6.4.1 Mindkét csapatból három-három játékosnak kell végrehajtania fejenként egy büntető 

lövést. 

4.6.4.2 Ha az eredmény a büntetők után is döntetlen marad, ugyanazok a játékosok kell, hogy 

felváltva büntetőt lőjenek mindaddig, amíg a mérkőzés eredménye el nem dől.  

4.6.4.3 A büntető lövéseket felváltva kell elvégezni. A játékvezető dönt arról, hogy melyik 

kaput kell használni és sorsolással döntik el a csapatkapitányok között, melyik csapat kezdje 

el a büntetőket. A csapatkapitánynak vagy a csapatvezetőség egy tagjának kell írásban 

informálnia a játékvezetőt és a versenytitkárságot, azon játékosokról aik büntetőt lőnek, és a 

büntetőlövők sorrendjéről. A játékvezetőknek kell gondoskodniuk arról, hogy a leadott 

sorrendnek megfelelően lőjék a büntetőket a játékosok. 

4.6.4.4 Mihelyt a végeredmény eldőlt a büntetők során, a mérkőzés befejeződik és a győztes 

csapatot egy gólos győzelemmel kell figyelembe venni. A rendes büntető sorozat esetében az 

acsapat győz, amelyik több góllal vezet, mint ahány büntetője van még hátra az ellenfélnek. 

Az esetleges további büntetők alatt az eredmény akkor tekinthető eldöntöttnek, amikor egy 

csapat egy góllal többet szerez, mint az ellenfél és mindkét csapat azonos számú büntetőlövést 

végzett el. A redes büntetőlövések utáni büntetőket a játékosoknak nem feltétlenül abban a 

sorrendben elvégezniük, amelyben a rendes büntetőket végezték. azonban egy játékos addig 



nem végezheti el a harmadik lövését, amíg az összes többi nevezett játékos a csapatából nem 

végezte el a második lövését és így tovább. 

4.6.4.5 A büntetett játékos is lőhet büntetőt feltéve, ha nincsen folyamatban lévő büntetése. 

Ha az egyik megnevezett játékosnak folyamatban lévő büntetése van a büntető lövések idején, 

a csapatkapitánynak kell választania csereként egy másik játékost, aki eredetileg nem volt 

büntetőlövésre kijelölve. Ha a kapusnak folyamatban lévő büntetése van, helyette a tartalék 

kapus véd. ha nincsen tartalék kapus, a csapatnak maximum 3  perc áll rendelkezésére, hogy 

egy kapusfelszereléssel megfelelően felszerelve egy mezőnyjátékost, aki nem volt 

büntetőütésre nevezve, a jelzett idő nem használható bemelegítésre. az új kapus nevét fel kell 

vezetni a versenyjegyzőkönyvbe és kapuscsere időpontját is rögzíteni kell. Ha egy csapat nem 

tud 5 játékost megnevezni a büntető ütésekhez, csupán annyi büntetőt üthet, ahány játékost 

kijelölt a büntetőkhöz. Ez a további büntető ütésekre is érvényes. 

4.6.4. A játékosok számozásának ellenőrzése 

4.6.5 A gólok meghatározása 

4.6.5.1. Érvényes gólok  

4.6.5.1.1. Egy gól akkor tekinthető érvényesnek, amiikor ezt a szabályoknak megfelelően 

szerezték és megerősítik egy húzással a center pontból.  

4.6.5.1.2 Minden megadott gólt fel kell jegyezni a versenyjegyzőkönyvbe időponttal, a 

gólszerző és a passzoló játékos számával együtt. Gólpasszt adó játékosnak az tekintendő, aki a 

gólszerző csapatához tartozik és passzával közvetlenül hozzájárult a gólszerzéshez. Gólonként 

csak egy gólpasszt lehet regisztrálni. A hosszabbításkor illetve a hosszabbítást követő büntető 

ütésekből illetve a mérkőzés lefújásakor szerzett gólt nem kell húzással megerősíteni, de a 

játékvezetőnek a center pontra kell mutatnia és a gólt be kell jegyezni a 

mérkőzésjegyzőkönyvébe. 

4.6.5.1.3 A megadott gólt nem lehet érvényteleníteni.  

4.6.5.1.4 Ha játékvezetők biztosak abban, hogy a megadott gólt szabálytalan volt, azt is 

jelenteni kell. 

 

4.6.5.2 Szabályos gólok 

4.6.5.2.1 Amikor a labda teljes terjedelmével, elölről áthalad a gólvonalon, és szabályosan, a 

játékos ütőjével volt megjátszva és a támadó csapat szabadütést vagy kiállítást a gólszerzéssel 

kapcsolatosan vagy közvetlenül a gólszerzés előtt. Ez magában foglalja: 

4.6.5.2.1.1 Amikor a védekező csapatból egy játékos elmozdította a kaput helyéről és a labda 

elölről áthalad a gólvonalon a jelzések között és a kapufa képzeletbeli helye alatt.  

4.6.5.2.1.2 Amikor öngól születik. Öngól születhet a védekező játékos testéről és ütőjéről 

egyaránt. Ha a nem szabálytalankodó csapat öngólt ér el egy késleltetett büntető idején, a gólt 

meg kell adni.  

4.6.5.2.13 Az öngólt OG jelöléssel kell a versenyjegyzőkönyvben regisztrálni. 

4.6.5.2.2 Ha a labda teljes terjedelmével elölről, áthalad a gólvonalon a védekező csapatból 

egy játékosának ütőjéről vagy a testérő;l vagy a támadó csapat egy játékosának a testéről és a 

támadó csapat a góllal kapcsolatban vagy közvetlenül előtte nem követett el szabadütéshez 

vagy kiállításhoz vezető szabálytalanságot.  



4.6.5.2.3 A gólt nem lehet szabályosnak tekinteni, ha a mezőnyjátékos szándékosan, 

közvetlenül  a hálóba rúgja  a labdát. Ha a játékos szabálytalan ütővel szerzi a gólt, és a hibát 

észreveszik, de csak közvetlenül a gólszerzés után, a gólt érvényesnek kell tekinteni.  

4.6.5.2.3 Amikor egy játékos, aki nincsen feltüntetve a mérkőzés jegyzőkönyvében vagy 

szabálytalan a számozása, hozzájárul a gólszerzéshez. Megjegyzés: „hozzájárul” azt jelenti, 

hogy gólpasszt ad vagy gólt szerez. 

 

4.6.5.3 Érvénytelen gólok  

4.6.5.3.1 Amikor a támadó csapat valamelyik játékosa szabad ütéshez vagy kiállításhoz 

vezető szabálytalanságot követ el a gólhelyzettel kapcsolatosan vagy közvetlenül a gól előtt.  

(Előírt szabálytalanság jelzés.) 

Megjegyzés: ez magában foglalja, amikor a csapat megengedettnél több játékosa tartózkodik 

a pályán vagy a kiállított játékos a pályán van, és amikor támadó csapat egyik tagja 

szándékosan mozdítja el a kaput alaphelyzetéből.  

4.6.5.3.2 Amikor a támadó csapat játékosa valamelyik testrészével szándékosan juttatja a 

labdát a hálóba. Megjegyzés: mivel ez nem tekintendő szabálytalanságnak, a játékot húzással 

kell folytatni. 

4.6.5.3.3 Amikor a labda a labda sípszó alatt vagy után jut túl a gólvonalon. 

4.6.5.3.4 Amikor a labda a labda a mérkőzés végét jelző dudaszó alatt vagy után jut túl a 

gólvonalon. 

4.6.5.3.5 Amikor a labda a kapuba kerül anélkül, hogy elölről a gólvonalon áthaladt volna. 

4.6.5.3.6 Amikor a kapus – egyébként szabályos módon - az ellenfél kapujába dobja vagy 

rúgja a labdát. Megjegyzés: mivel ez nem tekintendő szabálytalanságnak, a játékot húzással 

kell folytatni. A labdának egy másik játékost vagy annak felszerelését kell érintenie, mielőtt 

áthalad a gólvonalon.  

4.6.5.3.7 Amikor a támadó csapat mezőnyjátékosa szándékosan gólba rúgja a labdát az 

ellenfél egyik játékosának érintésével.  

4.6.5.3.7.1 Megjegyzés: mivel ez nem tekintendő szabálytalanságnak, a játékot húzással kell 

folytatni. 

4.6.5.3.8 Amikor a vétkes csapat gólt szerez a késleltetett kiállítás alatt. A kiállítást végre kell 

hajtani és a játékot húzással kell folytatni. 

 

4.6.5.3.8  Amikor a labda a játékvezetőről közvetlenül a kapuba kerül 

 

5. Floorball 6fős csapat versenyszabályai – később lesz lefordítva 
 

6. Általános, minden egyes csapatverseny típusra vonatkozó szabályok  

6.1 Büntetések 

6.1.1 A kiállításokkal kapcsolatos áűlatalános szabályok 

Amikor kiállításhoz vezető szabálytalanság történik, az elkövető játékosra kiállítást kell 

kiróni.  

6.1.1.1.1 Ha a játékvezetők nem képesek rámutatni a szabálytalanságot elkövető játékosra, 

vagy azt a csapatvezetők egyike követte el, a csapatkapitánynak kell kijelölnie egy büntetés 

alatt nem álló mezőnyjátékost, hogy a kiállítást letöltse. Ha a csapatkapitány ezt visszautasítja, 

vagy éppen büntetés alatt áll, akkor a játékvezetőknek kell a kiállítást letöltő játékost 

kiválasztaniuk. 



6.1.1.1..2 Minden kiállítást be kell jegyezni a jegyzőkönyvbe a kiállítás ideje, a játékos száma, 

a kiállítás típusa és oka megjelölésével. Ha a kiállítást játékkal kapcsolatos szabálytalanság 

okozta, a vétlen csapatnak szabadütést kell ítélni. Ha a kiállítást nem a játékkal kapcsolatos 

szabálytalanság okozta, a játékot húzással kell folytatni. Ha a kiállítást játékmegszakítás alatt 

elkövetett szabálytalanság okozta, a játékot a megszakítás okának megfelelően kell folytatni. 

6.1.1.1.3 A kiállított csapatkapitány elveszti a jogát, hogy a játékvezetőkkel beszélhessen, 

kivéve, ha azok szólítják meg őt. 

6.1.1.2 A kiállított játékosnak a büntetőpadon kell maradnia a kiállítás egész ideje alatt.  

6.1.1.2.1 A rendes játékidő végével le nem járt kiállítás a hosszabbításban folytatódik. A 

hosszabbítás lejártával minden kiállítást, kivéve a végleges kiállításokat, lejártnak kell 

tekinteni. A kiállított játékosnak, saját csapatának csereterületével azonos oldalon levő 

büntetőpadon kell ülnie. Kivételt képez, ha a versenybírói asztal és a büntetőpadok a játéktér 

ugyanazon oldalán vannak, mint a csereterületek. A kiállított játékos a rendes játékidő alatt a 

szünet idejére elhagyhatja a büntetőpadot. A kiállított játékos a rendes játékidő és a 

hosszabbítás közötti szünetben nem hagyhatja el a büntetőpadot. A kiállított játékos számára 

nem megengedett az időkérésen való részvétel. Az a kiállított játékos, akinek a kiállítása lejárt 

azonnal elhagyhatja a büntetőpadot, kivéve, ha a csapat büntetéseinek a száma, ezt 

lehetetlenné teszi, vagy ha személyi büntetés jár le. A kapus kiállítása leteltekor nem 

hagyhatja el a büntetőpadot a következő játékmegszakításig. 

6.1.1.2.2 Azt a kiállított játékost, aki megsérül, helyettesítheti egy büntetés alatt nem álló 

mezőnyjátékos. Mindkét játékost jegyzőkönyvbe kell venni, a helyettesítő játékos számát 

zárójelbe kell írni. Ha a sérült játékos pályára lép mielőtt a kiállítás lejár, végleges kiállítás 1-t 

kell ítélni.  

6.1.1.2.3 Ha a versenybíróság felelős a játékos szabálytalan, túl korai játéktérre lépéséért és a 

hibát a rendes büntetés ideje alatt észrevették, a játékosnak vissza kell térnie a büntetőpadra. 

Ilyenkor nincs hozzáadott büntetőidő és a játékos visszatérhet a játéktérre, amikor a rendes 

büntetés ideje lejár. 

6.1.1.3.1 Ha a kapus egy vagy több 2 perces kiállítást kap, akkor a csapatkapitánynak kell 

kijelölnie egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost, hogy a kiállítást letöltse.  

.6.1.1.3.2 A kapus, ha 5 perces kiállítást vagy személyi büntetést kap, azt saját magának kell 

letöltenie 

.6.1.1.3.3 Ha a kapus egy vagy több 2 perces kiállítást kap, miközben egy másik kiállítást 

illetve személyi büntetést tölt, vagy a kiállítás(oka)t 5 perces kiállítással, illetve személyi 

büntetéssel kapcsolatban ítélték meg, akkor azokat saját magának kell letöltenie. 

.6.1.1.3.4 Ha a kapusnak saját magának kell a büntetését letöltenie és a csapatnak nincs 

cserekapusa, akkor, a csapatnak maximum 3 perce van arra, hogy megfelelően felszereljen 

egy mezőnyjátékost, de ez az idő nem használható bemelegítésre. Az új kapust jelölni kell a 

jegyzőkönyvben és a csere idejét be kell jegyezni. 

.6.1.1.3.5 Amikor a kiállítás lejár, a kapus nem léphet a játéktérre, amíg a játék meg nem 

szakad. Emiatt a csapatkapitánynak egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost kell 

kiválasztania, aki elkíséri a kapust a büntetőpadra azért, hogy a letöltendő kiállítás lejártakor a 

játéktérre lépjen. Csak a kiállított játékost kell jelölni a jegyzőkönyvben. A játékvezetőknek a 

versenybírósággal együtt segítenie kell a kapust, akinek a kiállítása játék közbenjár le, hogy 

elhagyhassa a büntetőpadot rögtön az első játékmegszakításkor. 

6.1.1.4  A kiállítás idejét a játékidővel együtt kell mérni  

6.1.2. A kiállítás 

6.1.2.1 A kiállítás a csapat egészét érinti, ennek megfelelően a kiállított játékost nem lehet 

helyettesíteni a büntetés ideje alatt  

6.1.2.2 Egy időben játékosonként egy és csapatonként kettő kiállítást lehet tölteni.  



6.1.2.2.1 Minden kiállítást ugyan abban a sorrendben kell mérni, ahogy azokat megítélték. 

Annak a játékosnak, akinek a kiállítását még nem kezdhetik el mérni, akkortól a büntetőpadon 

kell ülnie, amikor a kiállítást megítélték.  

6.1.2.2.2 Ha egy csapat ellen, amelynek van már egy kiállítása, egynél több kiállítást ítélnek 

egyszerre, a csapatkapitánynak kell eldöntenie, hogy az új kiállítások közül melyik mérését 

kezdjék el először. Ilyen esetben mindig a rövidebb kiállítást kell mérni a hosszabb előtt. Ha 

késleltetett kiállítás alatt a csapat egy másik kiállítást is kap, akkor az először megítélt, 

késleltetett kiállítás mérését kell először elkezdeni. 

6.1.2.3 Annak a csapatnak, amelynek több játékosa van kiállítás alatt, joga van három 

játékossal folytatni a játékot.  

6.1.2.4 A csapatnak addig kell három játékossal játszani, amíg már csak egy kiállítást mérnek. 

Annak a játékosnak, akinek a kiállítása ezelőtt jár le, a büntetőpadon kell maradnia, amíg a 

játék megszakad, vagy amíg a csapatának további kiállítása is lejár és már csak egy kiállítást 

mérnek.  

6.1.2.5 A kiállított játékosoknak abban a sorrendben kell elhagyniuk a büntetőpadot, ahogy a 

kiállításuk lejárt, de mindig figyelembe kell venni a játéktéren tartózkodó játékosok számára 

vonatkozó szabályokat. A játékvezetők és a versenybíróság segítsen, hogya kiállítását letöltött 

játékos a játék megszakításakor rögtön elhagyhassa a büntetőpadot. 

6.1.2.6 Ha egy játékos, akinek van már egy kiállítása további kiállításhoz vezető 

szabálytalanságokat követ el, a kiállításait közvetlenül egymás után kell letöltenie.  

6.1.2.6.1 Ez független attól, hogy az első kiállítás már elkezdődött-e vagy sem. Ha egy játékos 

már elkezdte letölteni kiállítása idejét és akkor követ el újabb kiállításhoz vezető 

szabálytalanságot, akkor a második kiállítás nem befolyásolja az első mérését, hanem az 

onnan folytatódik ahol az új kiállítást megítélték.  

6.1.2.6.2 A közvetlenül egymás után annyit jelent, hogy amint a játékos első kiállításának 

ideje lejár, a második mérését el kell kezdeni, kivéve, ha a csapatnak van olyan, még le nem 

töltött kiállítása, amelyet az említett játékos két kiállítása között ítéltek meg.  

6.1.2.6.3 Egy játékos ellen bármennyi kiállítás ítélhető. Ha egy játékos személyi büntetést is 

kapott, az összes kiállításának le kell járnia, mielőtt a személyi büntetését elkezdik mérni.  

6.1.2.6.4 Ha egy személyi büntetés alatt álló játékos kiállítást kap, akkor amint a kiállítás 

idejét el lehet kezdeni mérni, a személyi büntetés mérését fel kell függeszteni a kiállítás 

idejének leteltéig. A csapatkapitánynak kell egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost 

kijelölnie, aki a szabálytalanságot elkövetett játékost elkíséri a büntetőpadra és a játéktérre 

lép, amikor a kiállítás ideje lejár. Ha egy kiállított játékos végleges kiállításhoz vezető 

szabálytalanságot követ el, a végleges kiállításra vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. 

6.1.3. 2 perces kiállítás 

6.1.3.1 Ha egy csapat 2 perces kiállítást tölt, és ez alatt az ellenfél gólt szerez, a kiállítás véget 

ér, kivéve, ha az ellenfél kevesebb vagy egyenlő számú játékossal játszik.  

6.1.3.2 A kiállítás nem ér véget, ha a gól késleltetett kiállítás alatt, vagy egy kiállításhoz 

vezető szabálytalanság miatt megítélt büntetőütésből születik.  

6.1.3.3 Ha egy csapatnak több mint egy 2 perces kiállítása van, akkor azokat ugyanabban a 

sorrendben kell megszakítani, ahogy megítélték őket.  

6.1.4 Késleltetett kiállítás 

6.1.4.1 Minden kiállítás késleltethető. Késleltetett kiállítást kell alkalmazni, amikor a 

kiállításhoz vezető szabálytalanság után a vétlen csapat birtokában marad a labda. Egyszerre 

csak egy kiállítás lehet késleltetett, kivéve, ha gólhelyzet áll fenn, ebben az esetben a második 

kiállítás is lehet késleltetett.  

6.1.4.2 Ha büntetőütéssel vagy késleltetett büntetőütéssel kapcsolatban egy vagy több 

késleltetett kiállítást ítélnek, akkor a kiállítások és a büntetőütés összefüggéseire vonatkozó 

szabályokat is alkalmazni kell. 



6.1.4.3 A késleltetett kiállítás azt jelenti, hogy a vétlen csapatnak lehetősége van folytatni a 

támadást, amíg az ellenfél megszerzi és birtokolja a labdát, vagy a játék megszakad  

6.1.4.3.1 A késleltetett kiállítást a játékrész vagy a mérkőzés végén végre kell hajtani. Ha 

késleltetett kiállítást azért kell végrehajtani, mert a vétkes csapat megszerzi és birtokolja a 

labdát, a játékot húzással kell folytatni.  

6.1.4.3.2 A vétlen csapatnak a késleltetett kiállítás alatt támadó játékot kell játszania. Ha a 

játékvezetők véleménye szerint a csapat csak időt próbál nyerni, akkor figyelmeztetni kell 

őket. Ha még ekkor sem próbálnak támadni, a játékot meg kell szakítani, a késleltetett 

kiállítást végre kell hajtani és a játékot húzással kell folytatni.  

6.1.4.3.3 Ha a késleltetett kiállítást más játékmegszakítás miatt kell végrehajtani, akkor a 

játékot a megszakítás okának megfelelően kell folytatni.  

6.1.4.3.4 Ha a késleltetett kiállítás alatt a vétlen csapat szabályos gólt szerez, a gólt meg kell 

adni és az utoljára ítélt késleltetett 2 perces kiállítást vissza kell vonni. Ez nem befolyásol más 

kiállításokat.  

6.1.4.3.5. Ha a vétkes csapat gólt szerez a késleltetett kiállítás alatt, a gólt érvényteleníteni 

kell és a játékot húzással kell folytatni. Ha a vétlen csapat öngólt lő, a gólt meg kell adni. 

6.1.4.4 A 2 perces kiállításhoz vezető szabálytalanságok 

6.1.4.4.1 Amikor egy játékos annak érdekében, hogy jelentős előnyhöz jusson vagy nincs 

lehetősége a labda elérésére, ellenfelét vagy ellenfelének ütőjét megüti, lefogja, felemeli, 

megrúgja. Amikor egy játékos annak érdekében, hogy jelentős előnyhöz jusson vagy nincs 

lehetősége a labda elérésére, ellenfelét vagy annak ütőjét megfogja.  

6.1.4.4.2 Amikor egy mezőnyjátékos ütője bármely részével vagy a lábfejével a labdát 

derékmagasság fölött játssza meg. Derékmagasságon az egyenesen álló játékos 

derékmagassága értendő.  

6.1.4.4.3 Amikor egy játékos az ütővel veszélyesen játszik. Ez magában foglalja az előre és 

hátra történő ellenőrizetlen ütőlendítést és az ellenfél feje fölötti ütőemelést, ha az 

veszélyezteti, vagy zavarja az ellenfelet.  

6.1.4.4.4 Amikor egy játékos a palánknak vagy a kapunak szorítja vagy löki az ellenfelét. 

6.1.4.4.5 Amikor egy játékos lerántja, vagy elgáncsolja ellenfelét. (909)  

6.1.4.4.6 Amikor a csapatkapitány egy ütőfej mérését, vagy az ütőfej és nyél márkáinak 

egyezésének az ellenőrzését kéri, és az ellenőrzött felszerelés szabályos. (nincs 

szabálytalanság jelzés) A kiállítást a csapatkapitánynak kell letöltenie. 

6.1.4.4.7 Amikor egy mezőnyjátékos ütő nélkül vesz részt a játékban. (nincs szabálytalanság 

jelzés) Az ideiglenesen mezőnyjátékosként játszó kapusra ez nem vonatkozik.  

6.1.4.4.8 Amikor egy mezőnyjátékos a saját csereterületén kívülről hoz egy ütőt. (nincs 

szabálytalanság jelzés)  

6.1.4.4.9 Amikor egy játékos elmulasztja törött vagy elejtett ütőjét a játéktérről felszedni és a 

saját csereterületére kihozni. (nincs szabálytalanság jelzés). A játékosnak csak a tisztán látható 

darabokat kell eltávolítania.  

6.1.4.4.10 Amikor egy játékos szándékosan mozgással akadályozza a labdát nem birtokló 

ellenfelét. Ha egy játékos előnyösebb helyzet elérése érdekében hátrafelé nekimegy 

ellenfelének, vagy akadályozza tervezett irányú mozgásában, akkor csak szabadütést kell 

ítélni.  

6.1.4.4.11 Amikor egy játékos aktívan akadályozza a kapus kidobást. Ez csak akkor minősül 

szabálytalanságnak, ha a mezőnyjátékos a büntetőterületen belül (1m x 2,5 m), vagy 3m-nél 

közelebb van onnan számítva, ahol a kapus megszerzi a labdát. Aktívan annyit jelent, mint 

követni a kapus oldalirányú mozgását vagy az ütővel a labda elérésére törekedni.  

6.1.4.4.12 Amikor egy játékos megszegi a 3m-es távolságtartás szabályát beütésnél vagy 

szabadütésnél. Ha a beütés vagy a szabadütés elvégzésekor az ellenfél szabályos módon arra 



törekszik, hogy a 3m-es távolságon kívülre kerüljön, akkor semmit sem kell ítélni. Ha a csapat 

olyan sorfalat állít, amely nincs megfelelő távolságra csak egy játékost lehet kiállítani. 

6.1.4.4.13. Amikor egy mezőnyjátékos megállítja, vagy megjátssza a labdát miközben ül, 

vagy fekszik. Ez magában foglalja azt is, ha mindkét térd vagy egy kéz a talajon van, az ütőt 

tartó kéz kivételével.  

6.1.4.414 Amikor egy játékos megállítja vagy megjátssza a labdát a kezével, karjával vagy a 

fejével.  

6.1.4.4.15 Amikor szabálytalan csere történik. A pályát elhagyó játékosnak már a palánkon át 

kell lépnie, mielőtt az új játékos a játéktérre lép. Vitás esetben csak akkor kell cselekedni, ha a 

csere a játékot befolyásolja. Szabálytalan csere az is, amikor egy játékos saját csereterületén 

kívül cserél játékmegszakítás közben. A játéktérre belépő játékost kell kiállítani.  

6.1.4.4.16 Amikor egy csapat túl sok játékosa van a játéktéren. Csak egy játékost kell 

kiállítani.  

6.1.4.4.17 Amikor egy kiállított játékos:  

6.1.4.4.17.1  A játéktérre lépés nélkül elhagyja a büntetőpadot a kiállítás lejárta vagy 

megszűnése előtt. Nem hagyja el a büntetőpadot a kiállítás lejárta vagy megszűnése után. 

Játékmegszakítás alatt a játéktérre lép, mielőtt a kiállítása lejár vagy megszűnik. 

 6.1.4.4.17.2 A versenybíróság amint lehet, figyelmeztesse a játékvezetőket erről. A játékos 

amint lejárt a kiállítása, nem hagyhatja el a büntetőpadot, amíg a csapat büntetéseinek száma 

ezt nem teszi lehetővé, illetve ha személyi büntetése járt le. A kapus, akinek lejárt a kiállítása 

nem hagyhatja el a büntetőpadot a következő játékmegszakításig. Ha a kiállított játékos játék 

közben a játéktérre lép, azt a játék szabotálásának kell tekinteni.  

6.1.4.4.20  Amikor egy játékos szándékosan késlelteti a játékot. Ez magában foglalja, amikor 

a vétkes csapat egy játékosa játékmegszakítás alatt elüti vagy elviszi a labdát, illetve ha 

szándékosan a palánknak vagy a kapunak szorítja vagy szándékosan megrongálja azt, illetve a 

védekező csapat egy játékosa szándékosan elmozdítja a kaput.  

6.1.4.4.21 Amikor egy csapat szándékosan késlelteti a játékot. Ha a játékvezetők úgy ítélik 

meg, hogy egy csapat közel áll a kiállításhoz a játék késleltetése miatt, akkor a 

csapatkapitányt kell figyelmeztetni, ha lehetséges mielőtt bármit cselekednének. A 

csapatkapitánynak kell kiválasztani egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost, hogy a 

kiállítást letöltse.  

6.1.4.4.22 Amikor egy játékos vagy a vezetők bármely tagja tiltakozik a játékvezetők döntése 

ellen, vagy amikor az edzői tevékenység zavaró vagy helytelen modorú.  

6.1.4.4.22.1 Ez magában foglalja azt is, amikor a csapatkapitány folyamatosan és ok nélkül 

kérdőjelezi meg a játékvezetők döntéseit.  

6.1.4.4.22.2 A játékvezetők döntései elleni tiltakozást és a zavaró edzői munkát kisebb 

szabálytalanságnak kell tekinteni, mint a sportszerűtlen viselkedést.  

6.1.4.4.22.3 Ez vonatkozik arra is, ha a csapatvezetés egy tagja a játékvezetők engedélye 

nélkül a játéktérre lép. A játékvezető, ha lehetséges figyelmeztesse a csapatvezetést, mielőtt 

bármit cselekedne. 

6.1.4.4.23 Amikor a kapus a játékvezetők felszólítása ellenére sem teszi vissza a kaput az 

eredeti helyére. A kapus feladata visszatenni a kaput rögtön amint lehetséges.  

6.1.4.4.24 Amikor egy játékos a játékvezetők felszólítása ellenére sem igazít a felszerelésén. 

(nincs szabálytalanság jelzés)  

6.1.4.4.25 Amikor egy játékos szabálytalan ruházatot visel. (nincs szabálytalanság jelzés)  

6.1.4.4.25.1 Beleértve a hiányos versenyruházatot, ide tartozik a kapitányi karszalag hiánya is. 

6.1.4.4.25.2 Ruházatra vonatkozó szabálytalanságok csapatonként és mérkőzésenként csak 

egy kiállításhoz vezethetnek. Az elől lévő mezszám hiányát azonban csak jelenteni kell a 

hivatalos szervnek.  



6.1.4.4.26 Amikor egy kapus helytelen felszereléssel vesz részt a játékban. (nincs 

szabálytalanság jelzés) Ha a kapus véletlenül elveszíti a maszkját, a játékot meg kell szakítani 

és húzással kell folytatni.  

6.1.4.4.27 Amikor egy helytelen számozással ellátott játékos játszik. (nincs szabálytalanság 

jelzés). A hibát a mérkőzés jegyzőkönyvében javítani kell. A helytelen számozás 

követleztében kialakult szabálytalanság miatt csak egy játékost lehet kiállítani egy csapatból. 

Minden ilyen esetet jelenteni kell a versenybíróságnak. 

6.1.5 Ötperces kiállítás 

6.1.5.1 Ha az ellenfél gólt szerez az 5 perces kiállítás alatt, a kiállítás akkor sem szűnik meg.  

6.1.5.2 Ha egy 5 perces kiállítást egy büntetőütéssel vagy egy késleltetett büntetőütéssel 

kapcsolatban ítélnek meg, akkor a kiállítások és a büntetőütés összefüggéseire vonatkozó 

szabályokat is alkalmazni kell. 

6.1.5.3 5 perces kiállításhoz vezető szabálytalanságok  

6.1.5.3.1 Amikor egy mezőnyjátékos ütőjével veszélyesen és erőszakosan üt. Ez magában 

foglalja azt is, amikor egy mezőnyjátékos átemeli az ütőjét az ellenfél feje fölött és azzal 

megüti őt.  

6.1.5.3.2 Amikor egy mezőnyjátékos ütőjével megakasztja az ellenfél játékosát.  

6.1.5.3.3 Amikor egy játékos eldobja az ütőjét vagy más felszerelését a játéktéren és eltalálja 

vagy megpróbálja eltalálni a labdát. 

6.1.5.3.4 Amikor egy játékos eldobja magát ellenfele felé vagy más veszélyes módón támadja 

őt.  

6.1.5.3.5 Amikor egy játékos az ellenfelét a palánknak vagy a kapunak löki, rántja vagy 

gáncsolja 

6.1.5.3.6 Amikor egy játékos ismétlődően követ el szabálytalanságokat, és minden egyes 

szabálytalanság 2 perces büntetést ér. Megjegyzés az 5perces büntetés lép életbe az utolsó 

2perces büntetés helyett. A szabálytalanságoknak hasonlóaknak kell lenniük. 

6.1.6 A személyi büntetés 

6.1.6.1 Személyi büntetést csak kiállítással együtt lehet ítélni és mérését nem lehet elkezdeni, 

amíg a kiállítás lejár vagy megszűnik. Korlátlan számú személyi büntetés mérhető 

egyidejűleg.  

6.1.6.1.1 Ha egy játékos, aki személyi büntetését tölti, kiállítást kap személyi büntetése 

idejének mérését, amint a kiállítás mérhető, fel kell függeszteni, amíg a kiállítás ideje lejár 

vagy megszűnik.  

6.1.6.1.2 A csapatkapitánynak kell egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost kijelölnie, aki a 

játékost elkíséri a büntetőpadra azért, hogy a játéktérre lépjen, amikor a kiállítás ideje lejár.  

6.1.6.2 A személyi büntetés csak a kiállított játékost sújtja, ezért őt a játéktéren egy másik 

játékos felválthatja a (személyi) büntetés alatt.  

6.1.6.2.1 A csapatkapitánynak kell egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost kijelölnie, aki a 

játékost elkíséri a büntetőpadra azért, hogy a játéktérre lépjen, amikor a kiállítás ideje lejár. 

6.1.6.2.2 Amikor a személyi büntetés lejár a játékos a következő játékmegszakításig nem 

léphet be a játéktérre. A játékvezetőknek a versenybírósággal együtt segíteni kell a játékost, 

ha a személyi büntetése a játék közben jár le, hogy elhagyhassa a büntetőpadot rögtön a 

játékmegszakításkor. Ha a csapatvezetés egy tagja részesül személyi büntetésben, akkor őt a 

nézőtérre kell küldeni a játék hátralévő részére és a csapatkapitánynak egy büntetés alatt nem 

álló mezőnyjátékost kell kijelölnie, aki letölti a személyi büntetéssel kapcsolatban megítélt 

kiállítást.  

6.1.7 10perces személyi büntetés  

6.1.7.1 Ha az ellenfél gólt szerez a 10 perces személyi büntetés alatt, a büntetés akkor sem jár 

le. 

6.1.7.2 A szabálytalanság 2perces kiállításhoz + 10perces személyi büntetéshez vezet 



6.1.7.3.1 Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja sportszerűtlenül viselkedik. 

Sportszerűtlen viselkedésen értendő: A sértő vagy tisztességtelen magatartás a játékvezetők, 

más játékosok, csapatvezetők, a mérkőzés hivatalos személyzete vagy a nézők felé, ha a 

megengedettnél több hivatalos személy tartózkodik a csereterületen, illetve bármilyen 

szimuláló magatartás, színlelés, ami a játékvezetők megtévesztésére irányul. A palánk vagy a 

kapu szándékos megrúgása, felborítása, megütése. Az ütő vagy más felszerelés eldobása, 

beleértve azt is, ha játékmegszakítás alatt vagy a csereterületen történik.  

6.1.8 A végleges kiállítás 1  

6.1.8.1 Egy végleges kiállításban részesülő játékosnak vagy csapatvezetőnek azonnal az 

öltözőbe kell mennie és nem vehet részt a mérkőzés további részében.  

6.1.8.2 A rendező felelős meggyőződni arról, hogy az elkövető az öltözőbe megy, és nem tölti 

a mérkőzés hátralévő részét a nézőtéren vagy a játéktéren, a lehetséges hosszabbítást és 

büntetőütéseket is beleértve. Minden végleges kiállítást jelölni kell a mérkőzés 

jegyzőkönyvén és a végleges kiállítást jelenteni kell.  

6.1.8.3 Egy játékos vagy csapatvezető ellen mérkőzésenként csak egy végleges kiállítás 

ítélhető, eltekintve az olyan végleges kiállítástól, ami nem kerül a jegyzőkönyvbe 

bejegyzésre. Újabb végleges kiállításhoz vezető szabálytalanságokat jelenteni kell, de újabb 

kiállítások nem ítélhetők, kivéve az olyan végleges kiállítást, amelyet olyan játékos vagy 

csapatvezető kap, amely nincs feltüntetve a jegyzőkönyvben.  

A mérkőzés előtti és utáni szabálytalanságokat is, amelyek általában végleges kiállításhoz 

vezetnek jelenteni kell, de ezek nem járnak 5 perces kiállítással. A szabálytalan felszerelés 

kivételével (amelyet az érintett kijavított a mérkőzés kezdetéig) a mérkőzés előtti végleges 

kiállításokhoz vezető szabálytalanságoknál az elkövető nem vehet részt a mérkőzésen a 

lehetséges hosszabbítást és büntetőütéseket is beleértve.  

6.1.8.4 A végleges kiállítást mindig 5 perces kiállítás követi.  

6.1.8.4.1 A csapatkapitánynak egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékost kell kijelölnie, 

hogy a kiállítást és a véglegesen kiállított játékos vagy csapatvezető lehetséges más kiállítását 

letöltse. Csak a kiállított játékost kell bejegyezni a jegyzőkönyvbe. 

6.1.8.4.2 A végleges kiállítást kapó játékos lehetséges személyi büntetései megszűnnek.  

6.1.9. Végleges kiállítás 1  

6.1.9.1  A végleges kiállítás 1 a mérkőzés hátralévő részéről való felfüggesztés. További 

következményhez nem vezet.  

6.1.9.2 Végleges kiállítás 1-hez vezető szabálytalanságok  

6.1.9.2.1 Amikor egy mezőnyjátékos olyan ütőt használ, ami nincs hitelesítve, vagy az ütőfej 

és nyél márkája eltérő, vagy ütőjének feje túlhajlított. Amikor a kapus nem hitelesített 

maszkot használ. (nincs szabálytalanság jelzés)  

6.1.9.2.2  Amikor egy jegyzőkönyvbe be nem jegyzett játékos vagy csapatvezető részt vesz a 

mérkőzésen. (nincs szabálytalanság jelzés)  

6.1.9.2.3 Amikor egy sérült játékos, akit helyettesítenek a büntetőpadon rész vesz a játékban 

mielőtt a kiállítása lejár. (nincs szabálytalanság jelzés)  

6.1.9.2.4) Amikor egy játékos folyamatosan vagy ismételten sportszerűtlen viselkedést 

tanúsít. A végleges kiállítás helyettesíti a második 2 perces kiállítást + 10 perces személyi 

büntetést, de ennek ellenére 5 perces kiállítás következik. A folyamatos az ugyanabban az 

esetben, az ismételt ugyanazon a mérkőzésen másodszor megtörtént esetet jelenti.  

6.1.9.2.5 Amikor egy játékos mérgében összetöri az ütőjét vagy más felszerelését.  

6.1.9.2..6 Amikor egy játékos veszélyes fizikális megmozdulást követ el. Ez magában foglalja 

a szándékosnak minősített veszélyes, erőszakos vagy sportszerűtlen szabálytalanságokat. 

6.1.10 A végleges kiállítás 2  

6.1.10.1 A végleges kiállítás 2 ugyanazon verseny, következő mérkőzéséről való eltiltáshoz is 

vezet 



6.1.10.2 Végleges kiállítás 2-höz vezető szabálytalanságok  

6.1.10.2.1 Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja dulakodásban vesz részt. A 

dulakodás a verekedés enyhébb formáját jelenti ütések és rúgások nélkül, ahol a résztvevő 

játékosok tiszteletben tartják a szétválasztási kísérletet.  

6.1.10.2.2 Amikor egy játékos ugyanazon mérkőzésen másodszor követ el 5 perces 

kiállításhoz vezető szabálytalanságot. (nincs szabálytalanság jelzés) A végleges kiállítás 

helyettesíti a második 5 perces kiállítást, de ennek ellenére 5 perces kiállítás következik.  

6.1.10.2.3 Amikor a csapatvezetés egy tagja folyamatosan vagy ismételten sportszerűtlen 

viselkedést tanúsít. 

6.1.10.2.4 A végleges kiállítás helyettesíti a második 2 perces kiállítást + 10 perces személyi 

büntetést, de ennek ellenére 5 perces kiállítás következik.  

6.1.10.2.5  Amikor egy játékos, akinek a felszerelését ellenőrizni készülnek, megpróbálja azt 

kijavítani, vagy kicserélni a felszerelés ellenőrzése előtt.  

6.1.10.2.6  Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja olyan szabálytalanságot követ 

el, ami nyilvánvaló szándékkal szabotálja a játékot. Ez magában foglalja amikor:  

6.1.10.2.6.1 Egy kiállított játékos szándékosan büntetőideje lejárta vagy megszűnése előtt a 

játéktérre lép. Ha a pályára lépés játékmegszakítás alatt történik, 2 perces kiállítást kell ítélni. 

Ha a versenybíróság felelős a játékos túl korai játéktérre engedéséért és a hibát a rendes 

büntetés ideje alatt észrevették a játékosnak vissza kell térnie a büntetőpadra. Ilyenkor nincs 

hozzáadott büntetőidő és a játékos visszatérhet a játéktérre, amikor a rendes büntetés ideje 

lejár. Ha a hibát a rendes kiállítás idejének lejárta után veszik észre, nem kell cselekedni. Ha 

egy játékos, akinek lejárt a kiállítása vagy a személyi büntetése, pályára lép, mielőtt a pályán 

levő játékosok száma vagy a következő játékmegszakítás ezt lehetővé tenné azt az esettől 

függően „túl sok játékossal való játék” -nak lehet tekinteni.  

6.1.10.2.6.2 A büntetőütés közben akármelyik csapat a csereterületen szabálytalanságot követ 

el 

6.1.10.2.6.3 . A csereterületről felszerelést dobnak be a játéktérre a játék alatt.  

6.1.10.2.6.4 Egy játékos a csereterületről, nem csere közben részt vesz vagy megpróbál részt 

venni a játékban.  

6.1.10.2.6.5 Egy játékos mezőnyjátékosként szerepel, miután kapusként részt vett ugyanazon 

a mérkőzésen.  

6.1.10.2.6.6 Egy csapatnak szándékosan túl sok játékosa van a játéktéren.  

6.1.10.2.7 Amikor egy mezőnyjátékos tovább használja hibás ütőjét, illetve meghosszabbított 

vagy megerősített ütővel játszik. (nincs szabálytalanság jelzés)  

6.1.11 Végleges kiállítás 3  

6.1.11.1 A végleges kiállítás 3 ugyanazon verseny következő mérkőzéséről való eltiltásához 

és további, a hivatalos szerv által meghatározott büntetéshez vezet.  

6.1.11.2 Végleges kiállítás 3-hoz vezető szabálytalanságok  

6.1.11.1 Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja verekedésben vesz részt. Az a 

játékos tekinthető részt vevőnek, aki üt vagy rúg.  

6.1.11.2 Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja durva, brutális szabálytalanságot 

követ el. Ez magában foglalja az ütő vagy más felszerelés ellenfélnek dobását.  

6.1.11.3 Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja gorombán viselkedik. A goromba 

viselkedés a játékvezetők, a játékosok, a csapatvezetés, a mérkőzés hivatalos személyzete, a 

nézők súlyos megsértését jelenti.  

4) Amikor egy játékos vagy csapatvezetés egy tagja erőszakos cselekedetet hajt végre.  

6.1.12 A kiállítások, valamint a büntetőütés összefüggései  

6.1.12.1 Ha egy büntetőütés gólt eredményez, akkor a kiállítást, amelyet maga után, 

amennyiben az 2 perces kiállítás vissza kell vonni. Ez magában foglalja a késleltetett 

büntetőütést is. Ha a büntetőütés késleltetése alatt a vétkes csapat egy újabb büntetőütéshez 



vezető szabálytalanságot követ el, akkor a második szabálytalanságot kell a büntetőütés 

okozójának tekinteni. Ha egy büntetőütést a kapus által elkövetett szabálytalanság miatt 

megszakítanak, akkor a kapus szabálytalanságát kell a megismételt büntetőütés okozójának 

tekinteni.  

6.1.12.2. Ha egy büntetőütés – melyet kiállítással nem járó szabálysértésért ítéltek meg – gólt 

eredményez, semmilyen más büntetésre/kiállításra nem lesz hatással. Ha 5 perces kiállítást 

ítélnek egy büntetőütéssel, vagy késleltetett büntetőütéssel összefüggésben, akkor egy 

korábban létező 2 perces kiállítás végrehajtását kell megszüntetni, ha a büntetőütés gólt 

eredményez. 

 

6.2.Szabályozott helyzetek 

6.2.1 A szabályozott helyzetekkel kapcsolatos általános előírások  

6.2.1.1 Amikor a játék félbeszakad, azt a megszakítás okának megfelelően szabályozott 

helyzettel kell folytatni. Szabályozott helyzet a húzás, a beütés, a szabadütés és a büntetőütés.  

6.2.1.2 A játékvezetőknek egy sípjelet kell alkalmazniuk, az előírt jelzést mutatni és 

megjelölni a szabályozott helyzet helyét. A labda megjátszható a jel után, ha a megfelelő 

helyen és mozdulatlan állapotban van.  

6.2.1.2.1 A játékvezetőknek először a következményjelzést kell mutatni majd a lehetséges 

szabálytalanság jelzést. A szabálytalanság jelzést csak akkor kell alkalmazni, ha a 

játékvezetők szükségesnek találják, kiállításokkal és büntetőütésekkel kapcsolatosan azonban 

minden esetben.  

6.2.1.2.2. Ha a bírók véleménye szerint nem befolyásolja a játékot, akkor a labdának nem kell 

teljesen mozdulatlannak vagy pontosan a megfelelő helyen lennie beütésnél vagy 

szabadütésnél.  

6.2.1,3 Egy szabályozott helyzetet nem lehet ok nélkül késleltetni. A játékvezető dönti el, 

hogy mi tekinthető ok nélküli késleltetésnek. Ha egy szabályozott helyzetet késleltetnek a 

játékvezetők, ha lehetséges figyelmeztessék, a játékost mielőtt bármit cselekednének.  

6.2.2 A húzás  

6.2.2.1 Új játékrész kezdetekor és szabályosan szerzett gól megerősítéseként húzást kell 

elvégezni a középponton.  

6.2.2.1.1 A hosszabbítás alatt szerzett gólt valamint a mérkőzést eldöntő, vagy egy játékrész 

vége után büntetőből szerzett gólt nem kell húzással megerősíteni. 

6.2.2.1.2  A középponton elvégzett húzáskor mindkét csapatnak a saját térfelén kell 

tartózkodnia.  

6.2.2..2 Amikor a játék félbeszakadt és egyik csapatnak sem jár beütés, szabadütés, vagy 

büntetőütés a játékot húzással kell folytatni.  

6.2.2.3 A húzást a legközelebbi húzásponton kell elvégezni, ahhoz a helyhez képest, ahol a 

labda a játékmegszakításkor volt.  

6.2.2.4 Minden játékosnak, kivéve, akik a húzást elvégzik, haladéktalanul, a játékvezető 

figyelmeztetése nélkül a labdától 3 m-re kell eltávolodnia, az ütőt is beleértve.  

6.2.2.5 Húzás előtt a játékvezető feladata ellenőrizni, hogy a csapatok készen állnak-e és 

minden játékos elfoglalta-e a helyét.  

6.2.2.6 A húzást mindkét csapatból egy mezőnyjátékos végzi el. A játékosok húzás előtt 

arccal legyenek a másik csapat térfelének rövid oldala felé, és nem érhetnek egymáshoz. 

Lábfejük a középvonalra legyen merőleges. A játékosok mindkét lába a középvonaltól 

egyenlő távolságra legyen. Az ütőket szabályos fogással mindkét kézzel a szalagjelzés fölött 

kell fogni. Az ütőfejek a középvonalra merőlegesen, a labda érintése nélkül, a labda két 

oldalán helyezkedjenek el.  

6.2.2.6.1 Szabályos fogás az, ahogy a játékos játék közben fogja az ütőjét. Mindig a védekező 

csapat játékosa határozhatja meg. hogy a labda melyik oldalára teszi az ütőjét. A 



középvonalon elvégzett húzásnál a vendégcsapat játékosa választhat. A labdának az ütőfejek 

közepénél kell lennie. 6.2.2.6.2 Ha a húzáshoz felállt játékos nem fogadja el a játékvezető 

utasításait, akkor a játéktéren lévő másik játékossal kell helyettesíteni. A húzást végző játékos 

lecserélésével kapcsolatos vitás esetben a vendégcsapat köteles először végrehajtani a cserét.  

6.2.2.7 A húzásból közvetlenül gólt lehet szerezni.  

6.2.3 Húzáshoz vezető események  

6.2.3.1 Amikor a labda véletlenül megrongálódik.  

6.2.3.2 Amikor a labda szabályosan nem játszható meg. A játékvezető, mielőtt megszakítaná a 

játékot, adjon lehetőséget a játékosoknak, hogy megpróbálják megjátszani a labdát.  

6.2.3.3 Amikor a palánk részei szétválnak és a labda a kérdéses hely közelébe kerül.  

6.2.3.4 Amikor a kapu véletlenül elmozdul, és nem lehet elfogadható időn belül a helyére 

tenni. A kapus feladata, hogy a kaput visszaállítsa az eredeti helyére, amilyen hamar csak 

lehet.  

6.2.3.5 Amikor súlyos sérülés történik, vagy egy sérült játékos akadályozza a játékot. A 

játékvezetők döntik el, mit tekintenek súlyos sérülésnek, de rögtön ha ennek gyanúja fennáll 

meg kell szakítani a játékot.  

6.2.3.6 Amikor játék közben rendkívüli esemény történik. A játékvezetők döntik el, hogy mit 

tekintenek rendkívüli eseménynek, de minden esetben ezek közé tartozik, egyebek mellett, ha 

nem engedélyezett személy vagy tárgy kerül a játéktérre, ha a világítás teljesen vagy 

részlegesen megszűnik, ha a mérkőzés végét jelző hang, tévedésből megszólal, illetve ha a 

labda eltalálja a játékvezetőt, és ez jelentős hatással van a játékmenetére.  

6.2.3.7 Amikor szabálytalan gól születik, de nem történik szabadütéshez vezető 

szabálytalanság. Ide tartozik, ha a labda nem a gólvonalon elölről áthaladva kerül a kapuba.  

6.2.3.8 Amikor büntetőütésből nem szereztek gólt. Ide tartozik a büntetőütés szabálytalan 

végrehajtása is.  

6.2.3.9 Késleltetett kiállítás alkalmazásakor, amikor a vétkes csapat megszerzi és birtokolja a 

labdát. Ide tartozik, ha a játékvezetők véleménye szerint a vétlen csapat szándékosan próbálja 

húzni az időt.  

6.2.3.10 Amikor kiállítást ítélnek egy olyan szabálytalanságért, amit játék közben követnek el 

vagy fedeznek fel, de nem azzal kapcsolatos. Ide tartozik, ha egy kiállítás alatt álló játékos 

kiállításának letelte előtt a játéktérre lép.  

6.2.3.11 Amikor a játékvezetők nem tudják eldönteni a beütés vagy szabadütés irányát.  

Ide tartozik, ha mindkét csapat játékosai egyszerre követnek el szabálytalanságot.  

6.2.3.12 Amikor a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy döntésük hibás.  

6.2.4 A beütés  

6.2.4.1 Amikor a labda elhagyja a játékteret, a vétlen csapat számára beütést kell ítélni. 

Vétkes csapat az, amelynek a játékosa vagy annak felszerelése utoljára érintette a labdát, 

mielőtt, az a játékteret elhagyta. Ide tartozik, ha az egyik játékos - annak érdekében, hogy a 

kapura került labdát megszerezze - megüti a hálót anélkül, hogy a labdát érintené.  

6.2.4.2 A beütést onnan kell elvégezni, ahol a labda elhagyta a játékteret. 1,5 m-re a palánktól, 

de sohasem a gólvonal képzeletbeli meghosszabbítása mögött.  

6.2.4.2.1 Ha a játékvezetők véleménye szerint nem befolyásolja a játékot, a labdának nem kell 

teljesen mozdulatlannak vagy pontosan a megfelelő helyen lennie. Ha a beütést végző 

csapatnak előnyös, hogy a beütést a palánkhoz 1,5m-nél közelebbről végzi el, akkor ez 

megengedett. 

6.2.4.2.2 A gólvonal képzeletbeli meghosszabbítása mögötti beütést a legközelebbi 

húzáspontról kell elvégezni. Ha a labda a mennyezetet vagy egy játéktér fölötti tárgyat érint, a 

beütést az érintés középvonaltól való ugyanolyan távolságára, 1,5m-re a palánktól kell 

elvégezni.  



3) Az ellenfél játékosai kötelesek a játékvezető figyelmeztetése nélkül azonnal 3m-re 

eltávolodni a labdától az ütőt is beleértve.  

6.2.4.3 A beütést elvégző játékosnak nem kell megvárnia, míg az ellenfél játékosai, 

elhelyezkednek, de ha a labdát megjátszották mialatt az ellenfél megpróbálja szabályos 

módon elfoglalni helyzetét, semmit nem kell ítélni.  

6.2.4.4 A labdát ütővel kell megjátszani. Ütni kell, nem lehet húzni, pöccinteni vagy emelni.  

6.2.4.5 A beütést végző játékos nem érintheti meg a labdát újra, mielőtt az egy másik játékost 

vagy annak felszerelését érintette volna.  

6.2.4.6 Beütésből közvetlenül gólt lehet szerezni.  

6.2.5 Beütéshez vezető események  

6.2.5.1 Amikor a labda a palánkon kívülre kerül, vagy hozzáér a mennyezethez vagy 

bármilyen más tárgyhoz a játéktér felett.  

6.2.6. A szabadütés  

6.2.6.1 Amikor szabadütéshez vezető szabálytalanság történik, a vétlen csapat számára 

szabadütést kell ítélni.  

 

6.2.6.1.1 A szabadütéshez vezető szabálytalanságoknál, amikor lehetséges előnyszabályt kell 

alkalmazni.  

6.2.6.1.2 Az előnyszabály akkor alkalmazható, ha a vétlen csapat a szabálytalanság után még 

mindig birtokolja a labdát, lehetőségük van arra, hogy tovább játszanak és ez számukra 

előnyösebb, mint a szabadütés. Előnyszabály esetén, ha a játék megszakad, mert a vétlen 

csapat elveszti a labdát, a szabadütést az utolsó szabálytalanság helyéről kell elvégezni.  

6.2.6.2 A szabadütést onnan kell elvégezni, ahol a szabálytalanságot elkövették, de sohasem a 

gólvonal képzeletbeli meghosszabbítása mögött vagy a kapusterülethez közelebb, mint 3,5m. 

Ha a játékvezetők véleménye szerint a játékot nem befolyásolja, a szabadütés elvégzésekor a 

labdának nem kell teljesen mozdulatlannak vagy pontosan a megfelelő helyen lennie. Azokat 

a szabadütéseket, amelyeket a palánkhoz közelebb, mint 1,5m-re ítéltek meg, ilyen távolságba 

elhozva is el lehet végezni. A gólvonal képzeletbeli meghosszabbítása mögötti szabadütést a 

legközelebbi húzáspontról kell elvégezni. Azokat a szabadütéseket, amelyeket a 

kapusterülethez közelebb, mint 3,5m-re ítéltek meg, a gólvonal középpontját és a 

szabálytalanság helyét összekötő egyenes mentén elhozva a kapusterület külső vonalától 

3,5m-re kell elvégezni, 0,5m-t hagyva a sorfalnak és 3m helyet hagyva a szabadütéshez. 

Ebben az esetben a védekező csapatnak joga van sorfalat állítani közvetlenül a kapusterület 

előtt. Ha ezt a támadó csapat meggátolja, vagy akadályozza szabadütést kell ítélni a védekező 

csapat javára. A támadó csapat nem köteles megvárni, hogy a sorfal összeálljon és a 

játékosainak joga van szabályos módon a sorfal elé állni.  

6.2.6.3 Az ellenfél játékosai kötelesek a játékvezetők figyelmeztetése nélkül azonnal 3m-re 

eltávolodni a labdától az ütőt is beleértve.  

6.2.6.4 A szabadütést végző játékosnak nem kell megvárnia, míg az ellenfél játékosai, 

elhelyezkednek, de ha a labdát megjátszották mialatt az ellenfél megpróbálja szabályos 

módon elfoglalni helyzetét, semmit nem kell ítélni.  

6.2.6.5 A labdát ütővel kell megjátszani. Ütni kell, nem lehet húzni, pöccinteni vagy emelni.  

6.2.6.6 A szabadütést elvégző játékos nem érintheti meg a labdát újra, mielőtt az egy másik 

játékost vagy annak felszerelését érintette volna.  

6.2.6.7 Szabadütésből közvetlenül gólt lehet szerezni.  

6.2.7 Szabadütéshez vezető szabálytalanságok  

6.2.7.1 Amikor egy játékos megüti, lefogja, megemeli, megrúgja egy ellenfele ütőjét. Ha a 

játékvezetők véleménye szerint a játékos a labdát játszotta meg, mielőtt megütötte ellenfele 

ütőjét, semmit nem kell ítélni.  



6.2.7.2 Amikor egy mezőnyjátékos a derék magassága fölé emeli az ütője fejét az ütés előtti 

hátralendítés vagy az ütés utáni előrelendítés közben. Ebbe beleértendő az ütőcsel (színlelt 

ütés) is. A high forward swing megengedett, ha nincsen másik játékos a közelben és nincsen 

sérülésveszély. A derékmagasság az egyenes álló játékos derékmagassága értendő. 

6.2.7.3  Amikor egy mezőnyjátékos az ütője bármely részével vagy a lábfejével térdmagasság 

fölött megjátssza, vagy megpróbálja megjátszani a labdát. A labda combbal való megállítása 

nem tekintendő térd fölötti játéknak, kivéve, ha azt a játékvezetők veszélyesnek ítélik meg. A 

térdmagasság az egyenesen álló játékos térdmagasságát jelenti.  

6.2.7.4 Amikor egy mezőnyjátékos az ütőjét, a lábát vagy a lábfejét ellenfele lábai vagy 

lábfejei közé helyezi. 

6.2.7.5 Amikor egy játékos miközben birtokolja, vagy megpróbálja elérni a labdát, váll-váll 

elleni lökésen kívül más módon löki ellenfelét.  

6.2.7.6  Amikor egy játékos miközben birtokolja, vagy megpróbálja elérni a labdát, vagy 

próbál előnyösebb helyzetbe kerülni, hátrafelé nekimegy ellenfelének, vagy akadályozza 

ellenfelét tervezett irányú mozgásában. Ide tartozik, amikor a támadó csapat akadályozza, 

vagy gátolja a sorfal felállását a kapusterülethez 3,5m-nél közelebb megítélt szabadütésnél.  

6.2.7.7 Amikor egy mezőnyjátékos kétszer rúg a labdába, kivéve, ha a labda két érintés között 

az ütőjét, egy másik játékos ütőjét vagy egy másik játékos felszerelését érintette. Ez csak 

akkor tekinthető szabálytalanságnak, ha a játékvezetők véleménye szerint a játékos 

mindkétszer szándékosan rúgott a labdába.  

6.2.7.8 Amikor egy mezőnyjátékos a kapusterületen belül tartózkodik.  

6.2.7.8.1 A mezőnyjátékos áthaladhat a kapusterületen, ha a játékvezetők véleménye szerint 

ez nem befolyásolja a játékot. és nem akadályozza a kapus mozgását.  

6.2.7.8.2 Ha az ellenfél szabadütésnél közvetlenül kapura üt és a védekező csapat egy 

mezőnyjátékosa a kapusterületen belül, a kapuban, vagy ha elmozdult a kapu azon a területen 

tartózkodik, ahol a kapu szabályos körülmények között áll, akkor mindig büntetőütést kell 

ítélni.  

6.2.7.8.3 Akkor tartózkodik egy mezőnyjátékos a kapusterületen belül, ha a teste bármely 

része érinti a talajt a kapusterületen belül. Ha csak a mezőnyjátékos ütője érinti a talajt, az 

nem tekinthető belül tartózkodásnak. A vonalak a kapusterülethez tartoznak.  

6.2.7.9 Amikor egy mezőnyjátékos szándékosan elmozdítja az ellenfél kapuját. 

6.2.7.10 Amikor egy mezőnyjátékos passzívan akadályozza a kapuskidobást. 

6.2.7.10.1 Ez csak akkor tekinthető szabálytalanságnak, ha a mezőnyjátékos a 

büntetőterületen belül tartózkodik, vagy 3m-nél közelebb van a kapushoz, onnan mérve ahol a 

kapus megszerzi a labdát. 6.2.7.10.2 Passzívan annyit jelent, mint akaratlanul vagy 

mozdulatlanság miatt.  

6.2.7.11 Amikor egy mezőnyjátékos felugrik és megállítja a labdát. 

6.2.7.12 Ugrásnak tekinthető, amikor mindkét láb elhagyja a talajt. A futás nem tekinthető 

ugrásnak. 6.2.7.13. A játékos átugorhatja a labdát, ha nem érinti azt.  

6.2.7.14 Amikor egy mezőnyjátékos a játéktéren kívülről megjátssza a labdát, (nincs 

szabálytalanság jelzés).  

6.2.7.14.1 A kívül azt jelenti, ha az egyik vagy mindkét láb a palánkon kívül van.  

6.2.7.14.2 Ha egy játékos csere közben a játéktéren kívülről játssza meg a labdát, akkor azt 

úgy kell tekinteni, hogy a megengedettnél több játékos van a játéktéren.  

6.2.7.14.3 Ha egy játékos nem csere közben a csereterületről játékba avatkozik, azt a játék 

szabotálásának kell tekinteni. A palánkon kívül futni megengedett, de a labdát onnan nem 

szabad megjátszani.  

6.2.7.15-16. Amikor a kapus a kidobáskor teljesen elhagyja a büntetőterületet. 

6.2.7.16.1 Ebben az esetben a kapus nem tekintendő mezőnyjátékosnak. A kapus akkor 

hagyja el teljesen a büntetőterületet, amikor testének egyetlen része sem érinti azt. A kidobás 



akkor tekinthető befejezettnek, amikor a kapus elengedi a labdát, ha ezután hagyja el a 

büntetőterületet, semmit nem kell ítélni. Ezt a szabályt kell alkalmazni, ha a kapus a 

büntetőterületen belül megszerzi a labdát, és azután teljes testtel kicsúszik a büntetőterületről.  

6.2.7.16.2 A vonalak a büntetőterülethez tartoznak.  

6.2.7.17 Amikor a kapus túldobja, vagy túlrúgja a labdát a középvonalon. Ez csak akkor 

tekinthető szabálytalanságnak, ha a labda nem érinti a talajt, a palánkot, egy másik játékost 

vagy annak felszerelését, mielőtt áthalad a középvonalon. A labdának teljes terjedelmével át 

kell haladnia a középvonalon.  

6.2.7.18 Amikor a húzást, a beütést vagy a szabadütést szabálytalanul végzik el, vagy 

szándékosan késleltetik. Ide tartozik, amikor a beütést végző csapat a játékmegszakításkor 

elviszi a labdát, a beütéskor vagy a szabadütéskor a labdát húzzák, pöccintik vagy emelik. Ha 

a beütést vagy a szabadütést rossz helyről végzik el, vagy a labda nem teljesen mozdulatlan, 

akkor azt csak meg kell ismételni. Ha a játékvezetők véleménye szerint nem befolyásolja a 

játékot, akkor a labdának nem kell teljesen mozdulatlannak vagy pontosan a megfelelő helyen 

lennie. 

6.2.7.19 Amikor a kapus 3 másodpercnél tovább birtokolja a labdát. Ha a kapus leteszi a 

labdát, majd újra felveszi, azt folyamatos labdabirtoklásnak kell tekinteni.  

6.2.7.20  Amikor a kapus átveszi a saját mezőnyjátékosa által passzolt, vagy fölveszi a saját 

mezőnyjátékosa által vezetett labdát. 

6.2.7.20.1 Ez csak akkor tekinthető szabálytalanságnak, ha a játékvezetők véleménye szerint a 

passz szándékos. Az átvétel azt jelenti, ha a kapus hozzáér a labdához a karjával vagy a 

kezével, még akkor is, ha esetleg előtte érintette, vagy megállította a labdát bármilyen más 

testrészével. A kapus átveheti a saját mezőnyjátékosa által passzolt labdát, ha a kapusterületen 

kívül tartózkodik, akkor, amikor a labda hozzákerül, és ezáltal, mezőnyjátékosnak tekintendő. 

Ha a kapus teljesen elhagyja a kapusterületet, megállítja a labdát, visszajuttatja a 

kapusterületre és ott felveszi azt, az nem tekinthető szabálytalanságnak.  

6.2.7.20.2 A kapusnak adott átadás nem tekinthető gólhelyzetnek és nem vezet 

büntetőütéshez.  

6.2.7.21 Amikor egy kiállítást a játékkal kapcsolatos szabálytalanság miatt ítéltek meg. (Előírt 

szabálytalanság jelzés)  

6.2.7.22 Amikor egy játékos késlelteti a játékot. Ide tartozik, amikor egy mezőnyjátékos azért, 

hogy időt nyerjen, úgy helyezkedik a palánkkal vagy a kapuval szemben, hogy az ellenfél 

szabályos módon nem képes a labdát elérni. Ide tartozik, ha a kapus a hálón átnyúlva 

akadályozza a labda szabályos megjátszását. A játékost, ha lehetséges a játékvezető 

figyelmeztesse, mielőtt bármit cselekedne.  

6.2.8 A büntetőütés  
6.2.8.1 Amikor egy büntetőütéshez vezető szabálytalanságot követnek el, a vétlen csapat 

javára büntetőütést kell ítélni. Ha a büntetést késleltetett kiállítás alatt vagy kiállításhoz vezető 

szabálytalanság miatt ítélték meg, akkor a kiállítások és a büntetőütés összefüggésére 

vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.  

6.2.8.2 A büntetőütést a középpontról kiindulva kell elvégezni.  

6.2.8.3 Minden játékosnak, kivéve azt, aki a büntetőütést elvégzi és az ellenfél kapusát, a saját 

csereterületén kell tartózkodnia a büntetőütés egész ideje alatt. A kapusnak a gólvonalon kell 

elhelyezkednie a büntetőütés megkezdésekor.  

6.2.8.3.1 A kapust nem lehet mezőnyjátékosra cserélni. Ha a kapus szabálytalanságot követ el 

a büntetőütés ideje alatt, új büntetőütést kell ítélni és az előírt kiállítást végre kell hajtani.  

6.2.8.3.2 Ha a vétkes csapat egy másik játékosa szabálytalanságot követ el a büntetőütés ideje 

alatt, akkor új büntetőütést kell ítélni és a szabálytalanságot a játék szabotálásának kell 

tekinteni.  



6.2.8.4  A büntetőütést végző játékos akárhányszor hozzáérhet a labdához, de annak a 

büntetőütés egész ideje alatt előrefelé kell mozognia. Amint a kapus hozzáért a labdához a 

büntetőütést végző játékos már nem érhet hozzá újra a büntetőütés ideje alatt.  

6.2.8.5 A játékidőt a büntetőütés ideje alatt meg kell állítani. Az előrefelé történő mozgás a 

középvonaltól távolodó mozgást jelent. Ha a labda a kapufáról visszapattan a kapusra és 

elölről áthalad a gólvonalon, a gólt meg kell adni. Ha a labdát a büntetőütés indításánál 

hátrahúzzák, a büntetőütést meg kell szakítani és újra kell indítani. 

6.2.8.6 Ha 2perces büntetőt ítéltek büntető ütéssel együtt, a 2 perces büntetőt csak akkor kell 

feljegyezni a mérkőzés jegyzőkönyvbe, ha büntető ütésből nem lesz gól. A kiállított 

játékosnak a büntető padon kell ülnie a büntető ütés elvégzése alatt. 

 

7. Egyéni képességek versenye – később kerül lefordításra 

 


