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LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ 

BAJNOKSÁGÁNAK JÁTÉKSZABÁLYAI 2013.-2014. 

 

1. A kispályás labdarúgás alapjaiban a nagypályás labdarúgó szabályokkal megegyező. 

Különbséget a játék gyorsaságából adódóan a terem, illetve pályaméretek miatt kell megváltoztatni. 

2. A pálya mérete: 20x40 méter. A pálya vonalai: Oldal és alapvonalak. Felező vonal. Büntető 

terület (6-6 méterre a kapufáktól). Cserezóna kijelölése a felezővonaltól 2 méterre mindkét irányba 

egy 5-5 méteres szakasz.  

3. A kapuk méretei: 2x3 m (kézilabda kapu) 

4. A játékosok száma: 5+1 kapus 

5. A játékosok szokásos felszerelése egységes mez, rövidnadrág és lábbeli. A mezeket és a 

rövidnadrágot a szakosztály biztosítja.  

6. Cserék: mint a kézilabdában repülő csere alkalmazása. (Játékos előbb le aztán be, a 

cserezónán belül.) 

7. A játék idő 2x 20 perc 

A mérkőzések előtt bemelegítésre kb. 10 perc áll rendelkezésre a csapatoknak. (Ha nincs csúszás a 

mérkőzéseken.) 

8. A játékszabályok betartatása a játékvezető feladata!  

Az elkövetett szabálytalanságok szankciói lehetnek közvetett, vagy közvetlen szabadrúgások. 

Lökés, visszahúzás, szándékos kezezés, az ellenfél megrúgása, becsúszó szerelés, ellenfél megütése, 

közvetlen szabadrúgás megítélését eredményezi. Ha mindez a büntető területen történik, 

büntetőrúgást kell ítélni. 

Közvetett szabadrúgást kell ítélni akkor, ha: ellenfelét testével feltartja, az ellenfélre nézve 

veszélyesen játszik (magasra emelt láb, nyújtott láb), sértő módon hangosan reklamál a játékvezető 

ítéletével szemben, trágár kifejezéseket használ hangosan. Továbbá, ha a kapusnak szándékosan 

lábbal hazaadják a labdát, és azt a kapus kézzel érinti. Az oldalberúgást sem lehet a kapusnak kézzel 

érintene (hazaadás)! A büntetőterületen belüli közvetett szabadrúgást a  6-os vonalról kell elvégezni. 

A közvetett szabadrúgás megítélését a játékvezető a karjának feje fölé emelésével jelzi. 
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9. Kezdésnél, szabadrúgásoknál, sarokrúgásnál a letett labdától 5 méterre kell az ellenfélnek 

elhelyezkednie (védekező csapat).  

10. Az oldalberúgás: az oldalvonalon kiment labdát onnan kell ismét játékba hozni, ahol elhagyta 

a játékteret. (A szabályos partdobás végrehajtása nagyon nehéz, sok vitára ad lehetőséget, ezért csak 

lábbal lehet játékba hozni a labdát.) Kritérium, hogy csak az álló labdát lehet berúgni, amely nem 

lehet tisztán a játéktéren belül, érintenie kell a vonalat, vagy a játéktéren kívül kell állnia. Kivételesen 

itt 3 méter távolságot kell hagyni az elvégzéshez (azért, hogy gyorsabban lehessen újraindítani a 

játékot). 

11. Ha a labda, játék közben idegen testet érint a csarnokban, meg kell szakítani a játékot. Akitől, 

vagy akiről felpattant a labda az idegen testre, annak ellenfele hozhatja ismét játékba oldalról.   

12. Fegyelmező és büntető szankciók: 

Figyelmeztetések: a sorozatosan, vagy durván szabálytalankodó játékost a játékvezető szóban 

figyelmezteti (azért nem sárga lappal, mert ennek elkönyvelése sok időt vesz igénybe, de olyan, 

mintha sárga lapot adott volna). A következő hasonló cselekedetnél kiállíthatja a vétkes játékost. A 

kiállítás idő tartama 2 perc, amely a kapott góllal nem szűnik meg! 

Azok az esetek, amelyek azonnali végleges kiállításokat érdemelnek mérlegelés nélkül: ellenfél 

szándékos megrúgása, megütése, játékvezető sorozatos, folyamatos szidalmazása, durva, obszcén 

beszéddel illetése, sorozatos reklamálás. A vétkes nem térhet vissza ezen a meccsen! Egy 

mérkőzésről (soron következő) való eltiltást von maga után. 

A 2 perces kisbüntetés, azaz kiállítás: 

Közvetlen gólveszély szándékos szabálytalansággal történő hárítása. Olyan szabálytalanság ismétlése, 

amelyért figyelmeztetés jár. Durva játék!  Lerántás, durva lökés, veszélyes becsúszás, stb. A kiállítás 

letelte után visszatérhet a kiállított játékos, a csapat kiegészülhet! 

13. A becsúszó szerelés magyarázata: kispályán is nagyon baleset és sérülés veszélyes a 

becsúszás. Ezért itt nem megengedett ennek használata, még szabályos végrehajtása esetén sem. 

Közvetlen szabadrúgást kell ítélni érte a vétlen csapat javára. A szabad labdára (ha nincs közelben 

ellenfél) rá szabad csúszni! 

 14.  A kapus játéka: Az alapvonalon kiment labdát a kapus mindig kézzel hozza játékba. 

Átdobhatja a felező vonalon, de direkt gólt nem szerezhet kidobásból. Kapusról kiment labda után 

sarokrúgás következik. A saját csapata által elvégzett oldal berúgást sem lehet kézzel érintenie. Ha a 

büntető területet elhagyja, s szabálytalanul avatkozik a játékba úgy, hogy a gólszerzést 

megakadályozza, ki kell állítani a játékból (becsúszva szerel, kézzel ér a labdához). A 2 perces 

büntetés elteltével visszajöhet a pályára. 

15. Előny szabály: a játékvezető dönti el, hogy alkalmazza-e ezt a szabályt. A gyakorlat az, hogy 

ha a szabálytalanság után még a vétlen csapat birtokában marad a labda és azzal támadás indítható, 

illetve folytatható a játék, játékvezető hangos, „tovább, előny” szavakkal jelzi, hogy előnyszabályt 

alkalmazott. A támadás befejezése utáni első játék megszakításnál figyelmezteti a súlyos 
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szabálytalanságot elkövetőt. Ha mégsem sikerült a szabálytalanság miatt megtartani a labdát (ami a 

szabálytalanságból eredt) visszafújhatja és szabadrúgást ítélhet. Az előny nem kérhető! 

16. Középkezdés: mindig sípjelre történik, kivételesen lehet hátra felé is kezdeni. (A mai modern, 

gyors játék szinte megköveteli ezt a szabálymódosítást. Ahol ragaszkodnak az előre kezdéshez, a 

csapatok ellenfelüknek adják szándékosan a labdát, s ők visszaadják azt. Ezért praktikusabb, ha 

változtatunk.) Középkezdésből közvetlenül gól érhető el! 

17. Kezezés: megítélése nem egyszerű feladat. Ha a kéz mozdul a labda irányába szabálytalan. Ha 

közelről találják el a labdával az ellenfelet, vagy a labdának háttal állva találkozik a labda a kézzel, 

nem minősítendő szándékosnak a kezezés. A fej felett tartott kéz nem természetes, ezért az itt 

eltalált kéz szándékosnak minősítendő. Szóbeli figyelmeztetés jár érte. Ha gólszerzést, ígéretes 

támadást akadályoz meg a szándékosnak minősített kezezés, 2 perces kiállítás jár érte. 

 

Minden más, a leírtakban nem található szabály a labdarúgás általános szabályában foglaltak szerint 

alkalmazandó, amelyekről a játékvezető dönt! 

 

 

Sporttársi üdvözlettel: 

Tóth Károly 

játékvezető 


