
 
 

 

LABDARÚGÁS SZABÁLYZAT 
 
 

A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 

Communitas Alapítvány hirdeti meg. 

 

1. A verseny célja: 

a. A labdarúgás sportág népszerűsítése és megszerettetése az 

iskoláskorú tanulók körében. 

b. Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a labdarúgás sportággal 

megismerkedő fiatalok részére. 

c. Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti 

sportbarátságok kialakítása, elmélyítése. 

d. A sportági képzés során az együttműködés, a fair play 

szellemiségének elmélyítése. 

e. A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, 

hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen. 

 

2. A verseny időpontja: 

a. 2018. szeptember 18-22. 
 
 

3. A verseny résztvevői: 

a. Minden erdélyi megyéből 1 csapat kvalifikáltathatja magát 

sportáganként a Sportolimpiára. 

 
4. Meghívás: 

a. Lásd az Általános Szabályok 7. Pontját 

i. A Sportolimpia Szervezőbizottsága fenntartja magának a 

jogot, hogy amennyiben a megyei selejtezők nem valósultak 

meg,   az   adott   megyéből/területről   kiválasztott   oktatási 



 
 

 

intézmények  csapatait  és  egyéni  versenyzőit  hívjon  meg  a 

Sportolimpiára. 

 
5. Versenyszámok: 

a. Férfi 
 
 

6. A verseny lebonyolítása: 

a. A csapatok benevezése szerint a Szervezőbizottság sorsolással 

megállapítja a selejtező csoportokat. Nincs kiemelt csapat. 

b. Minden csoportból az első 2 helyezett kerül az egyenes kiesés 

rendszerbe. 

 

7. Igazolás: 

a. Lásd az Általános Szabályok 8. Pontját 
 
 

8. Díjazás: 

a. Lásd az Általános Szabályok 9. Pontját 
 
 

9. Nevezés: 

a. Lásd az Általános Szabályok 10. Pontját. 

b. Minden sportágban a nevezést elektronikus úton (emailen 

keresztül) a megjelölt nap 18.00 órájáig lehet eljuttatni a 

Szervezőbizottságnak! 

c. Kérjük, tartsák be a nevezési határidőket! Postai, fax vagy bármilyen 

más úton eljuttatott nevezéseket a Szervezőbizottság nem fogad el 

és nem dolgoz fel. 

d. A nevezés során a nevezést végző nyilatkozik arról, hogy valamennyi 

nevezett versenyző esetében rendelkezik az 1. Számú mellékleten 

található adatvédelmi nyilatkozattal. 



 
 

 

e. Résztvevők: 

i. Minden erdélyi megyéből 1 csapat kvalifikáltathatja magát 

sportáganként a Sportolimpiára. 

ii. Minden csapatot 13 fő alkothat (12 játékos+1 edző/testnevelő 

tanár). 

iii. A pályán egyszerre maximum 2 leigazolt játékos tartózkodhat, 

a leigazolt játékosok száma nem haladhatja meg a teljes keret 

felét. 

f. A részt venni szándékozó iskola igazgatója felelősséggel vállalja a 

nevezési lapon, hogy amennyiben a csapat bármilyen anyagi kárt 

okoz a Sportolimpia ideje alatt, azt 5 napon belül a kár 

megállapításától megtéríti. 

g. Az EMKS résztvevői kötelesek a rendezvény kezdetétől (megnyitó 

ünnepség) a zárásig az eseményen jelen lenni. Ez alól kivétel, ha a 

verseny forgatókönyve másképp rendelkezik, illetve ha nyomos 

indok alapján az ilyen jellegű szándékot előre bejelentik a 

Szervezőbizottságnál és azt a Szervezőbizottság jóváhagyta. 

 

10. Költségek: 

b.  Lásd az Általános Szabályok 12. Pontját. 
 
 

11. Egyéb sportági rendelkezések: 

a. a pálya mérete: 20-25mX40-60m-es műfüves pálya, kézilabda 

kapuval; 

b. a labda 5-ös méretű; 

c. a pályán lévő csapat 5 mezőnyjátékosból és egy kapusból áll; 

d. a játék lebonyolításához minimum 4 fő szükséges; 

e. játékidő: 2x15 perc, 5 perc szünet; 

f. a pályán egyszerre csak 2 leigazolt játékos szerepelhet; 



 
 

 

g. korlátlan számú csere engedélyezett; 

h. a labda, játékba helyezése: 

i. partberúgás (vonalról, vonalon kívülről); 

ii. a kapus a labdát kidobással helyezi játékba; 

i. szabálytalanság: 

i. Közvetlen szabadrúgással büntetendő szabálytalanságok: 

1. ha egy játékos elköveti a következő szabálysértések 

valamelyikét, a játékvezetők megítélése szerint 

gondatlanul, felelőtlenül vagy túlzott mértékű 

erőbevetéssel: 

a. megrúgja vagy megkísérli megrúgni az ellenfelet 

b. elgáncsolja az ellenfelet 

c. nekiugrik az ellenfélnek 

d. testtel támadja az ellenfelet 

e. megüti vagy megkísérli megütni az ellenfelet 

f. ellöki az ellenfelet 

g. lábbal támadja az ellenfelet 

h. az ellenfelet visszatartja 

i. az ellenfelet leköpi 

j. szándékosan kézzel érinti a labdát (kivéve a saját 

büntetőterületén belül tartózkodó kapust) 

ii. Közvetett szabadrúgással büntetendő szabálysértések: 

1. ha a kapus elköveti a következő szabálysértések 

valamelyikét: 

a. saját büntetőterületén belül kézzel érinti a 

csapattársa által szándékosan hozzárúgott labdát 

b. saját büntetőterületén belül kézzel érinti a labdát, 

amit közvetlenül az egyik csapattársa által 

elvégzett oldalrúgásból kapott 



 
 

 

2. ha a játékvezető véleménye szerint egy játékos: 

a. veszélyesen játszik az ellenfél jelenlétében 

b. akadályozza az ellenfél mozgását 

c. gátolja a kapust abban, hogy a kezében tartott 

labdától megszabaduljon 

d. saját csapattársával szemben elköveti azon kilenc 

szabálysértés valamelyikét, amely az ellenféllel 

szemben elkövetve közvetlen szabadrúgással 

büntetendő 

e. bármilyen más szabálysértést követ el, amelynél 

a játékot meg kell állítani egy játékos 

figyelmeztetése vagy kiállítása céljából 

j. Sárga lap: 

i. Figyelmeztetéssel járó szabálysértések: 

1. Figyelmeztetés jár annak a játékosnak, aki elköveti a 

következő szabálysértések valamelyikét: 

a. sportszerűtlen magatartás 

b. szavakkal vagy mozdulatokkal tiltakozik 

c. a játékszabályok sorozatos megsértése 

d. a játék újraindításának késleltetése 

e. az előírt távolság be nem tartása szögletrúgásnál, 

szabadrúgásnál vagy oldalrúgásnál 

f. belépés vagy visszatérés a játéktérre a 

játékvezető engedélye nélkül, és a csere 

végrehajtásának megsértése 

g. a játéktér szándékos elhagyása a játékvezető 

engedélye nélkül 

2. Figyelmeztetés jár annak a cserejátékosnak, aki elköveti 

a következő szabálytalanságok valamelyikét: 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
k. Piros lap: 

a. sportszerűtlen magatartás 

b. szavakkal vagy mozdulatokkal tiltakozik 

c. a játék újraindításának késleltetése 

d. játéktérre lépés a csere végrehajtásának 

megsértésével. 

i. Kiállítandó az a játékos és cserejátékos, aki elköveti a 

következő szabálysértések valamelyikét: 

a. súlyos szabálytalanság 

b. erőszakos cselekedet 

c. az ellenfél vagy bármely más személy leköpése 

d. az ellenfél meggátolása gól elérésében vagy 

nyilvánvaló gólszerzési lehetőség 

megsemmisítése a labda szándékos kezezésével 

(ez nem vonatkozik a saját büntetőterületén lévő 

kapusra) 

e. a kapura törő ellenfél nyilvánvaló gólszerzési 

lehetőségének megsemmisítése szabadrúgást 

vagy büntetőrúgást maga után vonó 

szabálysértéssel 

f. goromba, durva vagy sértő kifejezések, illetve 

mozdulatok használata 

g. ugyanazon a mérkőzésen egy második 

figyelmeztetés begyűjtése 

ii. Kiállítandó az a cserejátékos, aki elköveti a következő 

szabálysértést: 

a. gól vagy nyilvánvaló gólszerzési lehetőség 

megsemmisítése 



 
 

 

iii. A piros lap 5 perces kiállítást von maga után, ez idő leteltével a 

csapat teljes létszámban játszhat.  A büntetett játékos  1 

mérkőzést áll; 

iv. Amennyiben az 5 perces kiállítási időbe a szünet is beleesik, a 

kiállítás a második félidőben folytatódik;v. Amennyiben a 

kiállítások miatt a csapat létszáma felére csökken, a csapat 3- 

0-ra elveszti a mérkőzést; 

l. Büntetőrúgás: 

i. Büntetőrúgás jár, ha a közvetlen szabadrúgásnál felsorolt 

szabálysértések  valamelyikét  egy  játékos  a  saját 

büntetőterületén követi el, tekintet nélkül a labda 

helyzetére,feltéve, hogy a labda játékban van.(7 m) 

ii. A szabadrúgás a labda és az ellenfél közötti 4 méteres 

távolságról történik; 

m. a játékban nem alkalmazzuk a les szabályt; 

n. a hazaadott labdát a kapus nem foghatja meg kézzel; 

o. stoplis cipő használata nem engedélyezett; 

p. sípcsontvédő használata engedélyezett; 

q. a becsúszó szerelés közvetlen rúgással büntetendő szabálytalanság; 

r. nyert mérkőzés 3 pont, döntetlen 1 pont, vesztett mérkőzés 0 pont; 

s. a csoportban a rangsort, szerzett pontok alapján döntik el. 

Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény dönti el a 

sorrendet. Ha az érintett csapatok a csoportmérkőzésen döntetlenre 

végeztek egymással, úgy a jobb gólkülönbséget elért csapat végez a 

jobb helyen. Ha a gólkülönbség is egyenlő, akkor a több rúgott gól az 

irányadó. Ha a fenti számítás alapján a sorrend nem megállapítható, 

akkor a végső sorrendet 3 hetes rúgással kell eldönteni. 

t. Abban  az  esetben,  ha  az  elődöntők,  illetve  a  döntők  döntetlenre 

végződnek, akkor 2x5 perc hosszabbítás következik. Ha a 



 
 

 

hosszabbítás után is egyenlő az eredmény, akkor a végső eredményt 

3-3 hetes rúgással kell eldönteni. Amennyiben a 3 hetes rúgás után 

is egyenlő akkor addig folytatják a hetes rúgásokat, ameddig el lehet 

dönteni a győztest. 

u. Abban az esetben, ha a helyosztók egyenlően végződnek, akkor a 

végső eredményt 3-3 hetes rúgással döntik el. Amennyiben a 3 hetes 

rúgás után is egyenlő akkor addig folytatják a hetes rúgásokat, 

ameddig el lehet dönteni a győztest. 

v. orvosi ellátást a szervezők kötelesek biztosítani, 

w. a tisztázatlan helyzeteket, problémákat a Szabályzat Felügyelő 

Bizottság köteles eldönteni. 


