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A torna verseny-, és játékszabályai: 

Pályaméret  40m x 20m 
Kapuméret Kézilabda szabványos 
Pálya borítása Műfű  
Labdaméret 5-ös 
Csapat maximális összlétszáma 16 fő 
Aktív csapatlétszám 5 fő mezőnyjátékos + 1 fő kapus 
Nevezési díj 2 x 27.000 Ft. 
Játékidő 2 x 20 perc 

1. A mérkőzés alatt folyamatosan oda-vissza csere lehetséges, de csak a saját 
térfélen, kivétel, ha sérülés történik  

2. A bajnokságban csak terem- vagy műfüves cipővel lehet játszani! 

3. A kapus, amennyiben a hazaadást kézzel megfogja közvetett szabadrúgás 
ítélendő az ellenfél javára, a büntetőterületet övező vonal legközelebbi 
pontjáról  

4. Kapusról is van szöglet.  

5. A kapus csakis kizárólag kézzel hozhatja játékba a labdát.  

6. Az oldalvonalat elhagyó labda kézzel és lábbal is játékba hozható!  

7. Becsúszó szerelés (becsúszás!) nincs.  

8. Szabadrúgásnál, szögletnél a sorfalnak a labdától 5m re kell állni.  

9. A játékvezetők döntése alapján a következő ítéletek hozhatóak:  
 
Szóbeli figyelmeztetés, sárga lap, 2 perces kiállítás, piros lap (ami 
automatikusan 2 perces kiállítással jár, és a kiállított játékos már nem 
jöhet vissza). Helyette más játékossal egészülhet ki a csapat 2 perc 
múlva. Három sárga lap (összesítve) automatikusan egy meccs eltiltást 
eredményez! Bármilyen okból történő eltiltás a sárga lapok eltörlésével jár. 

10. Piros lap a következő mérkőzésről való eltiltással is jár!  

11. A játékvezető megítélése szerint, ha egy játékos kifejezetten durva és 
sportszerűtlen magatartást tanúsít, abban az esetben ellene a tornáról 
való végleges kizárás alkalmazható!  

12. Várakozási idő a mérkőzések között nincs, a meg nem jelenő csapat ellenfele 
részére 3:0 - ával kerül jóváírásra a 3 pont.  

13. A csapatokban CSAK AMATŐR JÁTÉKOSOK VEHETNEK RÉSZT! 
Amatőrnek számít mindenki, kivéve a 18. életévét betöltött és megye 
I., vagy annál magasabb osztályban játszik (igazolt). Megye II-es, 
vagy annál alacsonyabb osztályban szereplő, igazolt játékos egy 
csapatba maximum két fő nevezhető, de egyszerre csak egy lehet a 
pályán egy csapatban. Amennyiben a két játékos egyszerre szerepel 
egy csapatban a pályán, akkor az egyik igazolt játékost le kell cserélni 
és 2 percig nem jöhet vissza, a másik igazolt játékost pedig két percre 
ki kell állítani. Ha a két igazolt játékos a pályán volt és a csapat gólt 
szerzett, az érvénytelen, és a mérkőzés az előzőekben felsorolt 
szankciók alkalmazása mellett a vétlen csapat oldaláról, a kapustól 
kerül játékba, és a játék folyó órával megy tovább. 
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14. Egy játékos kizárólag csak egy csapatban szerepelhet a bajnokság egy idénye 
alatt. Átigazolási időszak: 2012.dec. 01-től 2013. február 28. 

15. A csapatnévsort a mellékelt nevezési lapon kell kitölteni és leadni az első 
mérkőzést megelőzően. Az esetleges igazolt játékosokat az erre szolgáló 
rovatban fel kell tüntetni! 

16. Általános 5+1 –es kispályás labdarúgó játékszabályok mérvadóak.  

17. Amennyiben egy csapat szezonközben visszalép, a játékosai az adott idényben 
nem igazolhatnak el másik csapathoz. 

18. A nevezési díjat előre kell fizetni. Lehetőség van a mérkőzések előtt 
közvetlenül részletfizetésre is. A számlázási címet a Nevezési lapra kérjük 
ráírni. 

 

A helyezések eldöntésénél a következőket vesszük figyelembe: 
1. Pontszám 
2. Egymás elleni eredmény 
3. Több rúgott gól 
4. Gólkülönbség 
5. Sorsolás 

A RENDEZŐK A VÁLTOZTATÁS MINDENKORI 
JOGÁT FENNTARTJÁK! 

EREDMÉNYES ÉS SPORTSZERŰ JÁTÉKOT 
KÍVÁNUNK! 
A SZERVEZŐK 2012/2013. 


