JÁTÉKSZABÁLYZAT
A bajnokságban a hagyományos „Kispályás labdarúgás” játékszabályai érvényesek,
néhány egyedi módosítással.
- A pályák mérete: 40x20 méter
- A kapu 2m magas és 3m széles (kézilabda kapu)
- A játékidő 2x20 perc. A játékvezető félidőnként dönt az esetleges hosszabbításról, amit jól
láthatóan jeleznie kell
- Várakozási idő Nincs. Ahhoz, hogy a mérkőzés eredménye hivatalos legyen, a minimum
játékidő 2x15 perc.
- A labda mérete: 5-ös. Külső bevonata csak bőr lehet!
- A mérkőzésekre minden csapat köteles egy szabályos labdáról gondoskodni
- A mérkőzéseken 12 fő szerepelhet, de ebből egy időben 5+1 fő tartózkodhat a pályán
- A mérkőzés megkezdéséhez mindkét csapatból minimum 4+1 fő jelenléte szükséges
- A játékot be kell fejezni ha egy csapat összlétszáma (sérülés vagy kiállítás miatt) 2 percnél
hosszabb időre 4+1 fő alá csökken. Sérülés esetén lehetőség van 5 perc várakozásra!
- Cserélni folyamatosan a pálya középvonalánál lehet, kivéve a kapust. Utóbbit csak akkor, ha a
labda nincs játékban.
- A cserejátékosoknak a palánkon kívül kell tartózkodniuk!
- Szabadrúgásnál, szögletrúgásnál a sorfalnak 5m-re kell állnia
- Kezdőrúgásnál az ellenfélnek minimum 5m-re kell állnia
- Az oldalvonalon túlra jutott labda játékba hozása kézzel (bedobás), és lábbal (berúgás) is
történhet. Az ellenfél játékosainak ilyenkor minimum 2m-re kell helyezkedniük
- Az alapvonalon túlra jutott labda csak földről, álló labdából hozható játékba
- A szándékos hazaadást a kapus nem foghatja meg!
- Kapusról is van szöglet
- A kapus a labdát a félpályán átrúghatja és átdobhatja
- Középkezdésből és kapukirúgásból is közvetlenül gól érhető el
- A gól akkor érvényes, ha a labda teljes terjedelmével áthaladt a gólvonalon
- Amennyiben egy csapat egy adott félidőben 6 szabálytalanságot követ el, akkor a 6.
szabálytalanság után az ellenfél javára 9 méterről elvégzendő ún. kisbüntetőt kell ítélni. Az adott
félidőben elkövetett minden újabb szabálytalanság után újabb kisbüntetőt kell ítélni a csapat
ellen. (Nem számítanak szabálytalanságnak a technikai hibák! Pl.: szabálytalan bedobás)
- A mérkőzés során a büntetés lehet: sárga lap, 2 perces kiállítás, ill. végleges kiállítás
- A végleg kiállított játékos helyére 5 perc után beállhat egy csapattársa.
- A becsúszó szerelés, illetve annak kísérlete szabálytalan, de a kapus védési céllal a saját
büntetőterületén belül becsúszhat, A becsúszó szerelés közvetett szabadrúgással büntetendő
- Nem minősül becsúszó szerelésnek a labdára történő csúszás akkor, amikor az ellenfél nincs a
labda mellett
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