
 

KÉZILABDA SZABÁLYZAT 
 
 

A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 

Communitas Alapítvány hirdeti meg. 

 

1. A verseny célja: 

a. A kézilabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az 

iskoláskorú tanulók körében. 

b. Játék és versenyzési lehetőség biztosítása a kézilabda 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. 2022. szeptember 20-24. 
 
 

3. A verseny résztvevői: 

a. Minden erdélyi megyéből 1 csapat kvalifikáltathatja magát 

sportáganként a Sportolimpiára, külön férfi és női kategóriában. 

 
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 

b. Női 
 
 

6. A verseny lebonyolítása: 

a. A csapatok benevezése szerint a Szervezőbizottság sorsolással 

megállapítja a selejtező csoportokat. Nincs kiemelt csapat. 

b. A selejtező csoport rangsora alapján a csapatok kvalifikálják 

magukat az egyenes kieséses 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 elés 

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 

(megnyitóünnepség) 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: 20mX40m-es pálya, kézilabda kapuval; 

b. a labda a fiúknál 3-as, a lányoknál pedig 2-es méretű; 

c. minden csapatnak egy világos és egy sötét mezzel kell rendelkeznie; 

d. a pályán lévő csapat száma 7 fő, ezek közül az egyik kapus; 

e. a játék lebonyolításához minimum 5 fő szükséges; 

f. játékidő: 2x20 perc, 5 perc szünet; 

g. a pályán egyszerre csak 2 leigazolt játékos szerepelhet; 



 

h. a cserék: korlátlan csere engedélyezett, a lecserélt játékosok 

visszaállhatnak; 

i. a labda, játékba helyezése: 

i. partbedobás: a játékos egyik lába a vonalon kell legyen; 

ii. a kapus a labdát kidobással helyezi játékba; 

j. szabálytalanság: 

i. Megengedett: 

1. nyitott kézzel a labdát kijátszani az ellenfél kezéből; 

2. hajlított karokkal, az ellenféllel testi kapcsolatot 

felvenni, őt ilyen módon ellenőrizni és kísérni; 

3. pozícióért való küzdelemben törzzsel az ellenfelet 

elzárni; 

ii. Nem megengedett: 

1. az ellenfél birtokában levő labdát kiszakítani vagy 

kiütni; 

2. az ellenfelet karral, kézzel, lábbal elzárni vagy 

bármilyen testrésszel eltaszítani; amely magában 

foglalja akár alaphelyzetben, akár mozgásban 

elkövetve a veszélyes könyök használatot is; 

3. az ellenfelet (testét vagy sportöltözékét) megragadni 

még akkor sem, ha az szabadon tudja folytatni a 

játékot; 

4. az ellenfélnek rohanni vagy nekiugrani; 

5. Azokért a vétségekért, amelyek főleg vagy kizárólag az 

ellenfél testére irányulnak személyes/progresszív 

büntetést kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a 

szabaddobást vagy a 7 m-es dobást személyes 

büntetéssel kell kiegészíteni, kezdve a figyelmeztetéssel 

majd időleges kiállítással és végül a kizárással. 



 

6. Súlyos szabálytalanságok elkövetése esetén két 

további büntetési szint alkalmazható: 

6.1 Szabálytalanságok, amelyeket azonnali 

időleges kiállítással kell büntetni; 

6.2 Szabálytalanságok, amelyeket azonnali 

kizárással kell büntetni; 

iii. Szabálytalanságok, amelyek azonnali időleges kiállítást 

vonnak maguk után 

1. Bizonyos vétség esetén azonnal időleges kiállítást kell 

alkalmazni, függetlenül attól, hogy a játékos előzőleg 

kapott-e figyelmeztetést. Ez különösen érvényes olyan 

szabálytalanságokra, ahol a vétkes játékos figyelmen 

kívül hagyja az ellenfélre ható veszélyeket 

2. nagy intenzitással elkövetett szabálytalanságok, vagy a 

nagy sebességgel futó játékos elleni szabálytalanságok; 

3. az ellenfél hosszú ideig történő megtartása/fogása 

vagy lerántása; 

4. fejre, torokra vagy nyakra irányuló vétségek; 

5. kemény ütés a törzsre vagy lövő karra; 

6. az ellenfél megtámadásának megkísérlése, aki emiatt 

elveszíti a teste feletti ellenőrzést (pl. ugró ellenfél 

lábának/lábfejének megfogási kísérlete;); 

7. nagy sebességgel az ellenfélbe való rohanás vagy 

ugrás. 

iv. Szabálytalanságok, amelyek kizárást vonnak maguk után: 

1. Azt a játékost, aki az ellenfelet egészségre veszélyesen 

megtámadja, kizárással kell büntetni. Az ellenfél 

egészségének veszélyeztetése következhet a 

szabálytalanság intenzitásából, vagy abból a tényből, 



 

hogy a játékos képtelen felkészülni az ellene irányuló 

szabálytalanságra, és így megvédeni sem tudja magát: 

a. futás, ugrás, illetve lövő akció közben a test 

feletti ellenőrzés elvesztése; 

b. az ellenfél testére irányuló különösen agresszív 

akció, kiemelten arcra, torokra vagy nyakra 

(a testi kontaktus intenzitása); 

c. a vétkes játékos gondatlan magatartása a 

szabálytalanság elkövetésekor. 

v. A kapust ki kell zárni, ha: 

1. megszerzi a labdát, de mozgása ütközést eredményez 

az ellenféllel; 

2. nem sikerül elérnie vagy megszerezni a labdát, de 

ütközést okoz az ellenféllel; 

3. Ezekben az esetekben, ha játékvezetők arról is 

meggyőződtek, hogy a kapus szabálytalansága nélkül 

az ellenfél elérte volna a labdát, még 7 méteres dobást 

is kell ítélni. 

3.1 különösen gondatlan vagy különösen 

veszélyes akció; 

3.2 szándékos, vagy 

rosszindulatú/alattomos akció, ami 

teljesen játékidegen. 

vi. Sportszerűtlen viselkedés, amely progresszív büntetést 

von maga után 

1. Az alábbi pontokban leírt esetek példák a 

sportszerűtlen viselkedésre, amelyeket progresszíven 

kell büntetni, kezdve a figyelmeztetéssel: 



 

a. a játékvezetői ítélet elleni tiltakozás, vagy 

szóbeli és nem szóbeli akciók, amelyek 

speciális játékvezetői ítéletet akarnak elérni; 

b. az ellenfél vagy csapattárs bosszantása akár 

szóval, akár gesztusokkal, vagy az ellenfélre 

való kiáltás a megzavarás érdekében; 

c. az ellenfél formális dobásai végrehajtásának 

késleltetése a három méteres távolság be 

nem tartásával vagy más módon; 

d. “színészkedés”, amellyel megpróbálják 

félrevezetni a játékvezetőket az ellenfél 

akcióira vonatkozóan, vagy az akciók 

hatásainak felnagyítása/eltúlzása annak 

érdekében, hogy Time out-ot vagy épp az 

ellenfélnek adandó meg nem érdemelt 

büntetést provokáljanak ki; 

e. a lövés vagy átadás szándékos lábfejjel vagy 

lábszárral való blokkolása; egyértelmű reflex- 

mozgás, pl. a lábak együttes mozgása, nem 

büntetendő; 

f. a kapuelőtér rendszeres megsértése taktikai 

okokból. 

vii. Sportszerűtlen viselkedés, amely azonnali időleges 

kiállítást von maga után 

1. a hangoskodást magába foglaló tiltakozás erőteljes 

gesztusokkal, vagy a provokatív viselkedés; 

2. a labdás játékos a labdát nem teszi le, vagy nem ejti le a 

földre, hogy az ellenfél azonnal hozzájuthasson, amikor 

a játékvezetők csapatától elvették a labdát; 



 

3. a cserehelyre jutott labda szabad hozzáférésének 

megakadályozása. 

viii. Súlyos sportszerűtlen magatartás, amely kizárást von 

maga után 

1. a labda látványos, tüntető eldobása vagy elütése egy 

játékvezetői ítéletet követően; 

2. a kapus tüntetőleg nem hajlandó a 7 méteres dobás 

védésére; 

3. a labda szándékos ellenfélre való dobása 

játékmegszakítás alatt; ha ez nagyon közelről és nagy 

erővel történt, ez sokkal inkább megítélendő 

“különösen gondatlan akció” szerint; 

4. a dobójátékos 7 méteres dobásnál eltalálja a kapus 

fejét, miközben a kapus feje nem mozog a labda 

irányába; 

5. a dobójátékos szabaddobásnál eltalálja a védő fejét, 

miközben a védő feje nem mozog a labda irányába; 

6. az elszenvedett szabálytalanság viszonzása 


