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A játékosok létszáma:   Egy csapat max.12 játékost nevezhet. 
 A pályán egy időben 5+1 fő tartózkodhat. 
 
Csere:    bármikor végre lehet hajtani a felező vonalnál 
 
Játékosok felszerelése: A játékosok csak puha felsőrészes cipőben játszhatnak. 
    Stoplis- cipő használata nem engedélyezett! 
    Hernyótalpas (salak) cipő használható. 
    Csapaton belül egyforma mez, a kapusnál más színű mez. 
 
Játékszabályok:  -    Kapusról is van szöglet 

- A labdát, ha teljes terjedelmével áthalad az oldalvonalon, akkor 
partdobással vagy partrúgással egyaránt játékba lehet hozni. A 
kapusnak dobott vagy rúgott labdát a kapus kézzel nem foghatja 
meg. 

- A játékban lévő labdát lábbal a kapus egy csapattársától 
visszakapja és kézzel birtokba veszi, akkor az ellenfél javára a 6 
méteres vonalról közvetett szabadrúgást kell ítélni. 

- Szabadrúgásnál a sorfalnak min. 3 m-re kell állnia a letett labdától. 
- Becsúszó szerelés nincs 
- A mérkőzéseken 2 perces, valamint végleges kiállítás van. A végleg 

kiállított játékos helyére 5 perc után cserejátékos állhat. A végleg 
kiállított játékos a soron következő mérkőzésen nem szerepelhet. 
Súlyos szabálysértés esetén a Fegyelmi Bizottság további 
döntéseket hozhat. 

 
A játék időtartama: -    Valamennyi férfi és női mérkőzés  2x12 perces 

- Öregfiúk meccs: megegyezés szerint 
 

Helyezések eldöntése: -    Megszerzett pontok száma - győzelem 3 pont,      döntetlen 1 pont   
- Egyenlő pontszám esetén sorrendben a következők:  

- Kettő csapat esetén: 1. Egymás elleni eredmény,  2. 
Gólkülönbség, 3.Több lőtt gól,  4. Sorsolás 

- Több csapat esetén (3,4): (csak az érintett csapatok egymás  
elleni mérkőzéseinek eredményeit kell figyelembe venni)  

• szerzett pontok száma 

• gólkülönbség 

• több rúgott gól 
 Teljes egyezőségnél sorsolás.  

 
 
Egyenes kieséses rendszernél döntetlen esetén: 
  

3-3 db büntetőrúgás (a nevezettek közül bárki lőheti) 
 
Ha ez is egyenlő, ekkor már felváltva folytatódik a büntetőrúgás addig, amíg valamelyik csapat 
előnyre tesz szert a párok végén. Aki már végzett el büntetőt, addig nem rúghat újra, amíg a 
kapus kivételével minden egészséges játékos el nem végzett egyet. 
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