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ELŐSZÓ  
  
  

A szabálykönyv ezen, 2018-as változata 2017 novemberében jelent meg.  

  

Annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, jelen verzióval egy új mérföldkövet értünk el a floorball 

szabályainak területén, biztosak vagyunk benne, hogy vannak még hiányosságok és 

kiskapuk, amik korrigálásra szorulnak annak érdekében, hogy a „tökéletes” szabálykönyvig 

eljussunk.  

  

Mindenkit, aki részt vesz a játékban bátorítunk, hogy figyelmesen olvassa el a szabályokat, 

hisz fontos, hogy a játék élvezhető, biztonságos és fair legyen, valamint könnyen érthető a 

játékosok, edzők, játékvezetők, nézők és a média számára.  

  

Nagyon hálásak leszünk bármilyen javaslatért, ötletért vagy konstruktív kritikáért, ami elősegíti 

a későbbi munkánkat. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a szabályokat a játék gyors ütemű 

fejlődésével párhuzamosan folyamatosan változtatnunk kell.  

  

Megjegyezzük, hogy a szabályok a férfiak és a nők számára minden szinten azonosak.  

  

Ahogy a szabályzatban olvashatjuk, minden felszerelésnek a „megfelelő jelzéssel ellátottnak” 

kell lennie. A palánkok, kapuk, ütők és labdák jelzése könnyen értelmezhető, mivel az IFF 

logója is szerepel a jóváhagyó jelzésen csakúgy, mint azon kapussisakok rácsainak 

esetében, amelyek bal oldalán egy IFF logó található. 

  

Amennyiben a felszerelés a testi épség védelmét érinti - úgymint a sisak (arcvédő maszk) 

vagy a védőszemüveg – annak CE- jelöléssel ellátottnak kell lennie, azonban nem szükséges 

az IFF logójával rendelkeznie.  

  

Az IFF azonban az ilyen védőfelszerelések esetében javasolja azon termékek használatát, 

amelyeket jóváhagytak Floorball sportágra, azaz CE- jelöléssel, valamint „Recommended by 

IFF” („IFF által javasolt”) felirattal ellátottak.  

  

Az IFF a nemzeti szövetségeknek azt tanácsolja, hogy a védőszemüvegeket tegyék 

kötelezővé a 17 éven aluli játékosok esetében jelen szabálykönyv érvényességének ideje 

alatt, és egyben tegyék javallottá a 19 éven aluli játékosok esetében. 

 

A felszerelésre vonatkozó eszközszabályzatok (Material Regulations) és a nemzetközi 

versenykiírások (Competition Regulations) megtalálhatóak angol nyelven a 

http://www.floorball.org weboldalon a Rules & Regulations menüpont alatt. 

 

Felmentést a játékszabályok bármely pontjára vonatkozóan az IFF-nél lehet kérvényezni. Az 

így jóváhagyott kivételek, felmentések a www.floorball.org weboldalon, a Regulations / 

Rules of the Game menüpont alatt vannak közzétéve. 

 

Módosításra és javításokra vonatkozó javaslatokkal, valamint a nemzeti szövetségek által a 

szerzői jogi szabályok keretei között történő kiadáshoz való hozzájárulási igény esetén az 

alábbi címhez lehet fordulni:  

  

http://www.floorball.org/
http://www.floorball.org/
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International Floorball Federation  

Competition  

Alakiventie 2  

FIN-00920 Helsinki, Finland  

E-mail: competition@floorball.org  
  

2017. november  

  

Szabály- és Versenybizottság (RACC)  

Martin Klabere elnök  

  

Az új szabálykönyv magyar fordítására 2018 júniusában került sor. A fordítás nagyban 

támaszkodik Dávid András 2006-ban és Liebe György 2014-ben végzett korábbi munkájára.   

  

A fordítást Szegvári András végezte. Korrektúra: Jaczkó Róbert Gyula. 
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1  A JÁTÉKTÉR  
  
 

105  A versenybíróság és a büntetőpadok  

1)  A versenybíróság és a büntetőpadok a csereterületekkel szemközti oldalon 

helyezkedjenek el a középvonal mellett.  

A versenybíróság és a büntetőpadok a palánktól megfelelő távolságra legyenek. Mindkét 

csapatnak külön büntetőpadja legyen a versenybírói asztal két oldalán elhelyezve. Mindkét 

büntetőpadon legalább két személy részére legyen elegendő hely. A középvonaltól 1 méterre,  

2 méter hosszan kijelölt büntetőpad-területeket a palánk mindkét oldalán jól láthatóan kell jelölni. 

A versenybíróság és a büntetőpadok előírt elhelyezéseinek megváltoztatását a hivatalos szerv 

engedélyezheti. Ilyen esetekben is a büntetőpad és a cserepadok egymástól való távolságának 

legalább 2 m-nek kell lennie.  

  

  

2  A JÁTÉKIDŐ  
  

201  A rendes játékidő  

1) A rendes játékidő 3 x 20 perc két 10 perces szünettel, amikor a csapatok térfelet 

cserélnek.  

Rövidebb játékidőre - de nem rövidebbre, mint 2 X 15 perc - és rövidebb/hosszabb szünetekre a 

hivatalos szerv adhat engedélyt. A térfélcserével egy időben a csapatok csereterületet is 

cserélnek. A hazai csapatnak még jóval a mérkőzés megkezdése előtt kell térfelet választania. 

Mindegyik játékrészt a középponton elvégzett húzással kell kezdeni. Abban az esetben, ha a 

játékidő végét jelző órán a hangjelzés nem automatikus, a játékrész végét a versenybírónak kell 

jeleznie dudaszóval vagy más, hangjelzésre alkalmas eszközzel. A játékrész, illetve a mérkőzés 

abban a pillanatban ér véget, amint a hangjelzés elkezd megszólalni. A szünet idejét rögtön a 

játékrész végén kell elkezdeni mérni. A csapatok feladata, hogy a szünet lejártával megfelelő 

időben visszatérjenek a játéktérre. Ha a játékvezetők úgy gondolják, hogy valamelyik térfél 

előnyösebb, akkor a csapatoknak a harmadik játékrész felénél ismét térfelet kell cserélni, erről 

azonban a harmadik játékrész megkezdése előtt kell dönteni. Ha a csapatok térfelet cserélnek, a 

játékot a középponton elvégzett húzással kell folytatni.  

  

 

4  A FELSZERELÉS  
  

405  Személyes és védőfelszerelés  

1) A játékosok nem viselhetnek olyan személyes felszerelést, ami sérülést okozhat. 

Személyes felszerelésnek számítanak bizonyos védő és orvosi felszerelések, védőszemüvegek, 

órák, fülbevalók, stb. A játékvezetők döntik el, hogy mi tekinthető veszélyesnek. Minden 

védőfelszerelést lehetőleg ruházat alatt kell viselni. Amennyiben a nemzeti szövetség mezre 

vonatkozó szabályozása másként nem rendelkezik, a felső- és alsó aláöltözet, valamint 

kompressziós ruhák látható részeinek azonos színűnek kell lennie a mérkőzésen használt 

mezek felső, illetve alsó részével. A lábon hordott kiegészítők esetében a fekete szín 

megengedett. Csomó nélküli, gumírozott fejpánton kívül más fejvédő nem viselhető. Hosszú 
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szárú nadrág viselése semmilyen formában nem engedélyezett mezőnyjátékosok számára. 

Kivételre csak a hivatalos szerv adhat engedélyt írásbeli kérelem alapján. 

 

2) Ha egy játékos védőszemüveget visel, annak összhangban kell lennie az 

Eszközszabályzatban meghatározottakkal, és megfelelő jelzéssel ellátottnak kell lennie. 

A szemüvegen való bárminemű módosítás tilos. Ha egy játékos elveszíti játék közben a 

szemüvegét, a következő játékmegszakításig játszhat nélküle. 

  
 

410  A felszerelés ellenőrzése  

2) Az ütőfej mérése, a jóváhagyó jelzések ellenőrzése az ütőn vagy az arcvédő maszk 

védőrácsán, illetve a nyél és ütőfej márkájának egyezőségének ellenőrzése a 

csapatkapitány kérésére történik.  

A csapatkapitánynak joga van a játékvezetők figyelmét felhívni bizonyos szabálytalanságokra a 

másik csapat felszerelését illetően, de ilyen esetekben a játékvezetők döntik el, hogy 

cselekszenek-e vagy sem. Mérést, valamint az ütőfej és nyél márkájának egyezőségének, 

illetve az ütőn vagy az arcvédő maszk védőrácsán a jóváhagyó jelzések meglétének 

ellenőrzését bármikor lehet kérni, de arra csak játékmegszakításkor kerülhet sor. Ha az 

ellenőrzést játékmegszakításkor kérik, arra azonnal sort kell keríteni, beleértve a góllal és a 

büntetőütésekkel kapcsolatos eseteket, kivéve, ha a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy ez 

negatívan befolyásolná a másik csapat helyzetét. Ebben az esetben a mérésre a következő 

játékmegszakításkor kell sort keríteni. A játékvezetők kötelesek az ütőfej hajlítását megmérni, 

illetve a nyél és ütőfej márkájának egyezését, illetve az arcvédő maszk védőrácsán, valamint az 

ütőn a jóváhagyó jelzéseket ellenőrizni, de ez játék megszakításonként egy csapatnál csak 

egyszer történhet. A felszerelés ellenőrzése alatt a játékvezetőkön, a csapatkapitányokon és az 

ellenőrzésre odaszólított játékoson kívül más nem tartózkodhat a versenybírói asztalnál. A 

felszerelés ellenőrzése után a játékot a megszakítás okának megfelelően kell folytatni. 

     

5  SZABÁLYOZOTT HELYZETEK  
 

502  A húzás (802) 

5) A húzást mindkét csapatból egy mezőnyjátékos ütővel végzi el. A játékosok húzás előtt 

arccal legyenek a másik csapat térfelének rövid oldala felé, úgy, hogy nem érhetnek 

egymáshoz. Lábfejük a középvonalra legyen merőleges. A játékosok mindkét lába a 

középvonaltól egyenlő távolságra legyen. Az ütőket szabályos fogással mindkét kézzel 

a szalagjelzés fölött kell fogni. Az ütőfejek a középvonalra merőlegesen, a labda 

érintése nélkül, a labda két oldalán helyezkedjenek el.  

Szabályos fogás az, ahogy a játékos játék közben fogja az ütőjét. Mindig a védekező csapat 

játékosa határozhatja meg, hogy a labda melyik oldalára teszi az ütőjét. A középvonalon 

elvégzett húzásnál a vendégcsapat játékosa választhat. A labdának az ütőfejek közepénél kell 

lennie. Ha a húzáshoz felállt játékos nem fogadja el a játékvezető utasításait, akkor a játéktéren 

lévő másik játékossal kell helyettesíteni. A húzást végző játékos lecserélésével kapcsolatos vitás 

esetben a vendégcsapat köteles először végrehajtani a cserét.  
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503  Húzáshoz vezető események  

6) Amikor játék közben rendkívüli esemény történik.  

A játékvezetők döntik el, hogy mit tekintenek rendkívüli eseménynek, de minden esetben ezek 

közé tartozik, egyebek mellett, ha nem engedélyezett személy vagy tárgy kerül a játéktérre, ha a 

világítás teljesen vagy részlegesen megszűnik, ha a mérkőzés végét jelző hang tévedésből 

megszólal, ha egy törött ütő veszélyes szituációt okoz, illetve közvetlenül befolyásolja a 

játékmenetet, valamint, ha a labda eltalálja a játékvezetőt, és ez jelentős hatással van a 

játékmenetre.  

 

10) Amikor kiállítást ítélnek egy olyan szabálytalanságért, amit játék közben követnek el 
vagy fedeznek fel, de nem azzal kapcsolatos. 
Ide tartozik, ha egy kiállítás alatt álló játékos kiállításának letelte előtt a játéktérre lép 

 

11) Amikor a játékvezetők nem tudják eldönteni a beütés vagy szabadütés irányát.  

Ide tartozik, ha mindkét csapat játékosai egyszerre követnek el szabálytalanságot.  

 

12) Amikor a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy döntésük hibás.  

  
 

507  Szabadütéshez vezető szabálytalanságok  

4) Amikor egy mezőnyjátékos az ütője bármely részével, lábának alsó részével, vagy a 

lábfejével térdmagasság fölött megjátssza, vagy megpróbálja megjátszani a labdát. (904, 

913)  

A labda combbal való megállítása nem tekintendő térd fölötti játéknak, kivéve, ha azt a 

játékvezetők veszélyesnek ítélik meg. A térdmagasság alatt azt a magasságot értjük, ahol az 

egyenesen álló játékos térde helyezkedik el.  

  

12) Amikor egy mezőnyjátékos felugrik és megállítja a labdát. (916)  

Ugrásnak tekinthető, amikor mindkét láb elhagyja a talajt. A futás nem tekinthető ugrásnak. A 

játékos átugorhatja a labdát ha nem érinti azt, illetve játékba is hozhatja, hozzáérhet, 

megállíthatja, de csak térdmagasság alatt. Térdmagasság alatt azt a magasságot értjük, ahol az 

egyenesen álló játékos térde helyezkedik el. 

  

16) Amikor a húzást, a beütést vagy a szabadütést szabálytalanul végzik el, vagy 

szándékosan késleltetik. (918)  

Ide tartozik, amikor a nem támadó csapat a játékmegszakításkor elviszi a labdát, a beütéskor 

vagy a szabadütéskor a labdát húzzák, pöccintik vagy emelik, illetve, ha bármely játékos 

késlelteti a húzás elvégzését. Ha a beütést vagy a szabadütést rossz helyről végzik el, vagy a 

labda nem teljesen mozdulatlan, akkor azt csak meg kell ismételni. Ha a játékvezetők véleménye 

szerint nem befolyásolja a játékot, akkor a labdának nem kell teljesen mozdulatlannak vagy 

pontosan a megfelelő helyen lennie.  

 

18) Amikor a kapus átveszi a saját mezőnyjátékosa által passzolt, vagy fölveszi a saját 

mezőnyjátékosa által vezetett labdát. (924)  

Ez csak akkor tekinthető szabálytalanságnak, ha a játékvezetők véleménye szerint a labda 

megjátszása szándékos. Az átvétel azt is magában foglalja, ha a kapus hozzáér a labdához a 

karjával vagy a kezével, még akkor is, ha esetleg előtte érintette, vagy megállította a labdát 

bármilyen más testrészével. A kapus akkor veheti át a saját mezőnyjátékosától a passzt, ha 
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teljesen a kapusterületen kívül tartózkodik, mivel ekkor ő is mezőnyjátékosnak tekintendő. Ha a 

kapus teljesen elhagyja a kapusterületet, megállítja a labdát, visszajuttatja a kapusterületre és ott 

felveszi azt, az nem tekinthető szabálytalanságnak.  

A kapusnak adott átadás nem tekinthető gólhelyzetnek és nem vezet büntetőütéshez.  

  

19) Amikor egy kiállítást a játékkal kapcsolatos játék közbeni szabálytalanság miatt ítéltek 

meg. (előírt szabálytalanság jelzés) 

A szabadütést a szabálytalanság elkövetésének helyéről kell elvégezni. Ha a játékvezetők nem 

tudják eldönteni, hogy a szabálytalanság hol következett be, a szabadütést arról a húzáspontról 

kell elvégezni, ami a legközelebb esett a labda helyzetéhez a játékmegszakításkor. 

  

20) Amikor egy játékos késlelteti a játékot. (924)  

Ide tartozik, amikor egy mezőnyjátékos azért, hogy időt nyerjen, úgy helyezkedik a palánkkal 

vagy a kapuval szemben, hogy az ellenfél szabályos módon nem képes a labdát elérni. Ide 

tartozik, ha a kapus a hálón átnyúlva akadályozza a labda szabályos megjátszását. A játékost, 

ha lehetséges, a játékvezető figyelmeztesse, mielőtt bármit cselekedne.   

 

21) Amikor egy csapat késlelteti a játékot. (924)  

Ide tartozik, amikor egy csapat szisztematikusan passzívan játszik a saját kapuja mögött. A 

csapatot, ha lehetséges, a játékvezető figyelmeztesse, mielőtt bármit cselekedne. 

 

22) Amikor egy mezőnyjátékos fejjel játssza meg a labdát. (921)  

 

  

508  A büntetőütés  

1) Amikor egy büntetőütéshez vezető szabálytalanságot követnek el, a vétlen csapat 

javára büntetőütést kell ítélni.  

Ha a büntetést késleltetett kiállítás alatt vagy kiállításhoz vezető szabálytalanság miatt ítélték 

meg, akkor a kiállítások és a büntetőütés összefüggésére vonatkozó szabályokat is alkalmazni 

kell. 

2) A büntetőütést a középpontról kiindulva, ütővel indítva kell elvégezni.  

  

3) Minden játékosnak, kivéve azt, aki a büntetőütést elvégzi és az ellenfél kapusát, a saját 

csereterületén kell tartózkodnia a büntetőütés egész ideje alatt. A kapusnak a 

gólvonalon kell elhelyezkednie a büntetőütés megkezdésekor.  

Egyet nem értés esetén a kapusnak kell először a pályára lépnie. A kapust nem lehet 

mezőnyjátékosra cserélni. Ha a kapus szabálytalanságot követ el a büntetőütés ideje alatt, új 

büntetőütést kell ítélni és az előírt kiállítást végre kell hajtani. Ha a vétkes csapat egy másik 

játékosa vagy a csapatvezetés valamelyik tagja szabálytalanságot követ el a büntetőütés ideje 

alatt, akkor új büntetőütést kell ítélni a szabálytalanságot a játék szabotálásának kell tekinteni. 

Ha a vétlen csapatból egy játékos – kivéve a büntetőütést éppen elvégző játékost -, vagy 

valamely csapatvezető szabálytalanságot követ el a büntetőütés elvégzése közben, a 

büntetőütést helytelenül elvégzettnek kell tekinteni.  

  

4) A büntetőütést végző játékos akárhányszor hozzáérhet a labdához, és folyamatos, előre 

tartó mozgással kell a kapu felé haladnia. de annak a büntetőütés egész ideje alatt 

előrefelé kell mozognia. Amint a kapus hozzáért a labdához a büntetőütést végző 

játékos már nem érhet hozzá újra a büntetőütés ideje alatt. 
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Folyamatosan előre tartó mozgás alatt azt értjük, hogy a játékos és a labda nem állhat meg, 

vagy a mozgásuk egyidejűleg nem válthat a kaputól távolodó (vagy az előrehaladó mozgással 

ellentétes) irányba. Amint a kapus hozzáért a labdához, vagy a labda a kapuvasat érintette, a 

büntetőütést végző játékos már nem érhet hozzá újra a büntetőütés ideje alatt. Ha a labda a 

kapuvasról visszapattan a kapusra, és onnan - az alapvonal kapun kívüli részei helyett - elölről 

áthalad a gólvonalon, a gólt meg kell adni. A játékidőt a büntetőütés ideje alatt meg kell állítani. 

Az előrefelé történő mozgás a középvonaltól távolodó mozgást jelent. Ha a labda a kapufáról 

visszapattan a kapusra és elölről áthalad a gólvonalon, a gólt meg kell adni. Ha a labdát a 

büntetőütés indításánál hátra húzzák, a büntetőütést meg kell szakítani és újra kell indítani. 

   

5) Büntetőütéssel összefüggő 2 perces kiállítást csak akkor kell bejegyezni a 

jegyzőkönyvbe, ha a büntetőütésből nem született gól. 

A büntetett játékosnak a büntetőütés ideje alatt a büntetőpadon kell tartózkodnia. 

 

5) Büntetőütéssel összefüggő 5 perces kiállítás esetén a játékosnak a büntetőütések alatt 

a büntetőpadon kell tartózkodnia. 

Ha a büntetett játékos végleges kiállítást kapott, a csapatkapitánynak kell kijelölni egy büntetés 

alatt nem álló mezőnyjátékost, aki letölti helyette a kiállítást.  

  

509  A késleltetett büntetőütés  

1) Késleltetett büntetőütést kell alkalmazni, amikor a büntetőütéshez vezető 

szabálytalanság után a vétlen csapat birtokában marad a labda és a gólszerzés 

lehetősége fennáll.  

Ha késleltetett büntetőütést ítélnek késleltetett kiállítás ideje alatt vagy kiállításhoz vezető 

szabálytalanság miatt, akkor a kiállítások és a büntetőütés összefüggéseire vonatkozó 

szabályokat is alkalmazni kell. Késleltetett büntetőütést lehet ítélni kiállításhoz vezető 

szabálytalanság miatt akkor is, ha egy késleltetett kiállítás már folyamatban van. Minden egyes, 

a késleltetett büntetőütés ideje alatt elkövetett, szabadütéshez vezető szabálytalanságot 

ismétlődő szabálytalanságként kell megítélni az elkövető csapat ellen. Ha bármely ez idő alatt 

elkövetett szabálytalanság kiállításhoz vezet, a szabálytalanság mértékének megfelelő büntetést 

kell kiszabni az elkövető játékosokra. Minden így kiszabott kiállítást a szabálytalanságot elkövető 

játékosoknak kell letölteni. 

  

 

6  BÜNTETÉSEK  
  

601  A kiállításokra vonatkozó általános előírások  

1) Amikor kiállításhoz vezető szabálytalanság történik, az elkövető játékosra kiállítást kell 

kiróni.  

Ha a játékvezetők nem képesek rámutatni a szabálytalanságot elkövető játékosra, vagy azt a 

csapatvezetők egyike követte el, a csapatkapitánynak kell kijelölnie egy büntetés alatt nem álló 

mezőnyjátékost, hogy a kiállítást letöltse. Ha a csapatkapitány ezt visszautasítja, vagy éppen 

büntetés alatt áll, akkor a játékvezetőknek kell a kiállítást letöltő játékost kiválasztaniuk. Minden 

kiállítást be kell jegyezni a jegyzőkönyvbe a kiállítás ideje, a játékos száma, a kiállítás típusa és 

oka megjelölésével. Ha a kiállítást játékkal kapcsolatos szabálytalanság okozta, a vétlen 

csapatnak szabadütést kell ítélni. Ha a kiállítást nem a játékkal kapcsolatos szabálytalanság 

okozta, a játékot húzással kell folytatni. Ha a kiállítást játékmegszakítás alatt elkövetett 

szabálytalanság okozta, a játékot a megszakítás okának megfelelően kell folytatni. 
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A kiállított csapatkapitány elveszti a jogát, hogy a játékvezetőkkel beszélhessen, kivéve, ha 

azok szólítják meg őt.  

  

2) A kiállított játékosnak a büntetőpadon kell maradnia a kiállítás egész ideje alatt.  

A hosszabbítást követő büntetőütések során kiállított játékos nem küldendő a büntetőpadra. A 

rendes játékidő végével le nem járt kiállítás a hosszabbításban folytatódik. A hosszabbítás 

lejártával a végleges kiállítások kivételével minden kiállítást lejártnak kell tekinteni. A kiállított 

játékosnak saját csapatának csereterületével azonos oldalon levő büntetőpadon kell ülnie. 

Kivételt képez, ha a versenybírói asztal és a büntetőpadok a játéktér ugyanazon oldalán vannak, 

mint a csereterületek. A kiállított játékos a rendes játékidő alatt a szünet idejére elhagyhatja a 

büntetőpadot. A kiállított játékos a rendes játékidő és a hosszabbítás közötti szünetben nem 

hagyhatja el a büntetőpadot. A kiállított játékos számára nem megengedett az időkérésen való 

részvétel.  

Az a kiállított játékos, akinek a kiállítása lejárt azonnal elhagyhatja a büntetőpadot, kivéve, ha a 

csapat büntetéseinek a száma ezt nem teszi lehetővé, vagy ha személyi büntetés jár le. A kapus 

kiállítása leteltekor nem hagyhatja el a büntetőpadot a következő játékmegszakításig.  

Azt a kiállított játékost, aki megsérül, helyettesítheti egy büntetés alatt nem álló mezőnyjátékos. 

Mindkét játékost jegyzőkönyvbe kell venni, a helyettesítő játékos számát zárójelbe kell írni. Ha a 

sérült játékos pályára lép mielőtt a kiállítás lejár, végleges kiállítás 2-t kell ítélni.  

Ha a versenybíróság felelős a játékos szabálytalan, túl korai játéktérre lépéséért és a hibát a 

rendes büntetés ideje alatt észrevették, a játékosnak vissza kell térnie a büntetőpadra. Ilyenkor 

nincs hozzáadott büntetőidő és a játékos visszatérhet a játéktérre, amikor a rendes büntetés 

ideje lejár.  

  

  

602  A kiállítás  

2) Egy időben játékosonként egy és csapatonként kettő kiállítást lehet tölteni.  

Minden kiállítást ugyan abban a sorrendben kell mérni, ahogy azokat megítélték. Annak a 

játékosnak, akinek a kiállítását még nem kezdhetik el mérni, akkortól kell a büntetőpadon ülnie, 

amikor a kiállítást megítélték. Ha egy csapat ellen, amelynek van már egy kiállítása, egynél több 

kiállítást ítélnek egyidejűleg, a csapatkapitánynak játékvezetőnek kell eldöntenie, hogy az új 

kiállítások közül melyik mérését kezdjék el először. Ilyen esetben mindig a rövidebb kiállítást kell 

mérni a hosszabb előtt.  

  

 

603  A 2 perces kiállítás  

1) Ha egy csapat 2 perces kiállítást tölt, és ez alatt az ellenfél gólt szerez, a kiállítás véget 

ér, kivéve, ha az ellenfél kevesebb vagy egyenlő számú játékossal játszik.  

A kiállítás nem ér véget, ha a gól késleltetett kiállítás alatt, büntetőütésből, vagy késleltetett 

büntetőütés ideje alatt születik.  

  

 

604   A késleltetett kiállítás  

1) Minden kiállítás késleltethető. Késleltetett kiállítást kell alkalmazni, amikor a kiállításhoz 

vezető szabálytalanság után a vétlen csapat birtokában marad a labda. Egyszerre csak 

egy kiállítás lehet késleltetett, kivéve, ha gólhelyzet, vagy annak kialakulása áll fenn 

ebben az esetben a második kiállítás is lehet késleltetett. 

Ha büntetőütéssel vagy késleltetett büntetőütéssel kapcsolatban egy vagy több késleltetett 
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kiállítást ítélnek, akkor a kiállítások és a büntetőütés összefüggéseire vonatkozó szabályokat is 

alkalmazni kell. 

 

605  2 perces kiállításhoz vezető szabálytalanságok  

3) Amikor egy mezőnyjátékos ütője bármely részével, lábfejével, vagy a lábának alsó 

részével a labdát derékmagasság fölött játssza meg. (904, 913)  

Derékmagasságon az a magasság értendő, ahol az egyenesen álló játékos dereka található. 

 

9) Amikor egy pályán lévő mezőnyjátékos a saját csereterületén kívülről hoz egy ütőt. 

(nincs szabálytalanság jelzés)  

 

14) Amikor egy mezőnyjátékos ülés vagy fekvés közben megállítja, vagy megjátssza a 

labdát, vagy egyéb módon befolyásolja a játékhelyzetet. (919)  

Ez magában foglalja azt is, ha mindkét térd vagy egy kéz a talajon van, az ütőt tartó kéz 

kivételével.  

 

15) Amikor egy játékos megállítja, vagy megjátssza a labdát a kezével vagy a karjával vagy 

a fejével. (920, 921)  

 

19) Amikor egy csapat ismételten szabadütéshez vezető szabálytalanságokkal 

szisztematikusan tördeli a játékot. (923) 

Ez magában foglalja azt is, ha egy csapat rövid időn belül több kisebb szabálytalanságot követ 

el. Az utolsó szabálytalanságot elkövető játékosnak kell a kiállítást letöltenie. Minden egyes, a 

késleltetett büntetőütés ideje alatt elkövetett, szabadütéshez vezető szabálytalanságot ismétlődő 

szabálytalanságként kell megítélni az elkövető csapat ellen. Ha bármely, ez idő alatt elkövetett 

szabálytalanság kiállításhoz vezet, a szabálytalanság mértékének megfelelő büntetést kell 

kiszabni az elkövető játékosokra. Minden így kiszabott kiállítást a szabálytalanságot elkövető 

játékosoknak kell letölteni. 

 

27. Amikor egy játékos gólhelyzet kialakulást akadályoz meg egyébként csak szabadütést 

érő szabálytalansággal. (nincs szabálytalanság jelzés) 

  

607  5 perces kiállításhoz vezető szabálytalanságok  

1) Amikor egy mezőnyjátékos ütőjével veszélyesen és erőszakosan üt. (901) 

Ez magában foglalja azt is, amikor egy mezőnyjátékos átemeli az ütőjét az ellenfél feje fölött és 

azzal megüti őt. 

 

610  2 perces kiállításhoz + 10 perces személyi büntetéshez vezető 

szabálytalanságok 

1)  Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja sportszerűtlenül viselkedik. (925)  

Sportszerűtlen viselkedésen értendő: A sértő vagy tisztességtelen magatartás a játékvezetők, 

más játékosok, csapatvezetők, a mérkőzés hivatalos személyzete vagy a nézők felé, ha a 

megengedettnél több hivatalos személy tartózkodik a csereterületen illetve bármilyen szimuláló 

magatartás, színlelés, ami a játékvezetők megtévesztésére irányul. A palánk vagy a kapu 

szándékos megrúgása, felborítása, megütése.  
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Az ütő vagy más felszerelés eldobása, beleértve azt is, ha játékmegszakítás alatt vagy a 

csereterületen történik.  

 

613  Végleges kiállítás 1-hez vezető szabálytalanságok  

3) Amikor egy sérült játékos, akit helyettesítenek a büntetőpadon rész vesz a játékban 

mielőtt a kiállítása lejár. (nincs szabálytalanság jelzés) 

 

3) Amikor egy játékos folyamatosan vagy ismételten sportszerűtlen viselkedést tanúsít.  
(925)  
A végleges kiállítás helyettesíti a második 2 perces kiállítást + 10 perces személyi büntetést, de 

ennek ellenére 5 perces kiállítás következik. A folyamatos az egy eseményen belül többször 

elkövetett esetet, az ismételt pedig ugyanazon a mérkőzésen másodszor megtörtént esetet 

jelenti.  

  

4) Amikor egy játékos mérgében összetöri az ütőjét vagy más felszerelését. (925)  

  

5) Amikor egy játékos veszélyes fizikális megmozdulást követ el. (909)  

Ez magában foglalja a szándékosnak minősített veszélyes, erőszakos vagy sportszerűtlen 

szabálytalanságokat. Ez a játékszituációkban elkövetett szabálytalanságokra vonatkozik, és 

beletartoznak azok az esetek, amikor egy játékhelyzetben a játékos az ellenfele elé veti magát, 

erőszakosan megtámadja őt, a palánkra, vagy a kapura irányulóan ellöki, kigáncsolja, vagy 

lerántja ellenfelét annak érdekében, hogy megtartsa a labdát úgy, hogy annak elérésére már 

nincs semmi esélye. 

 

615  Végleges kiállítás 2-höz vezető szabálytalanságok  

5) Amikor egy játékos vagy a csapatvezetés egy tagja olyan szabálytalanságot követ el, 

ami nyilvánvaló szándékkal szabotálja a játékot. (925)  

Ez magában foglalja, amikor:  

Egy kiállított játékos szándékosan büntetőideje lejárta vagy megszűnése előtt a játéktérre lép. 

Ha a pályára lépés játékmegszakítás alatt történik, 2 perces kiállítást kell ítélni. Ha a 

versenybíróság felelős a játékos túl korai játéktérre engedéséért, és a hibát a rendes büntetés 

ideje alatt észrevették a játékosnak vissza kell térnie a büntetőpadra. Ilyenkor nincs hozzáadott 

büntetőidő és a játékos visszatérhet a játéktérre, amikor a rendes büntetés ideje lejár. Ha a hibát 

a rendes kiállítás idejének lejárta után veszik észre, nem kell cselekedni. Ha egy sérült játékos, 

akit helyettesítenek a büntetőpadon rész vesz a játékban mielőtt a kiállítása lejár. 

Ha egy játékos, akinek lejárt a kiállítása vagy a személyi büntetése, pályára lép, mielőtt a pályán 

levő játékosok száma vagy a következő játékmegszakítás ezt lehetővé tenné azt az esettől 

függően „túl sok játékossal való játék”-nak lehet tekinteni.  

Ha a büntetőütés közben akármelyik csapat a csereterületen belül vagy a büntetőpadról 

szabálytalanságot követ el. 

Ha a csereterületről felszerelést dobnak be a játéktérre a játék alatt.  

Egy játékos a csereterületről, nem csere közben részt vesz vagy megpróbál részt venni a 

játékban. Ide tartozik az is, ha egy játékos, vagy 

Egy játékos mezőnyjátékosként szerepel, miután kapusként részt vett ugyanazon a mérkőzésen.  

Egy csapatnak szándékosan túl sok játékosa van a játéktéren.  

  

618  A kiállítások, valamint a büntetőütés összefüggései 

1) Ha egy büntetőütés gólt eredményez, akkor a kiállítást, amelyet maga után, 

amennyiben az 2 perces kiállítás vissza kell vonni. 
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Ez magában foglalja a késleltetett büntetőütést is. Ha a büntetőütés késleltetése alatt a vétkes 

csapat egy újabb büntetőütéshez vezető szabálytalanságot követ el, akkor a második 

szabálytalanságot kell a büntetőütés okozójának tekinteni. Ha egy büntetőütést a kapus által 

elkövetett szabálytalanság miatt megszakítanak, akkor a kapus szabálytalanságát kell a 

megismételt büntetőütés okozójának tekinteni. Ha 5 perces kiállítást ítélnek egy büntetőütéssel, 

vagy késleltetett büntetőütéssel összefüggésben, akkor egy korábban létező 2 perces kiállítás 

végrehajtását kell megszüntetni, ha a büntetőütés gólt eredményez. 

 

7  GÓLOK  
  

702  Érvényesen szerzett gólok  

1) Amikor a labda teljes terjedelmével áthalad a gólvonalon elölről egy mezőnyjátékos 

szabályos ütése után és a támadó csapat a góllal kapcsolatban vagy közvetlenül előtte 

nem követett el szabadütéshez, vagy kiállításhoz vezető szabálytalanságot.  

Ez magában foglalja:  

Amikor egy játékos a védekező csapatból elmozdította a kapu elmozdult az eredeti helyéről és a 

labda elölről áthaladt a gólvonalon a kapufák jelzése között és a kapufa képzeletbeli helye alatt. 

Amikor öngól született. Az tekintendő öngólnak, ha játékos ütőjével vagy testével aktívan 

irányítja a labdát a saját kapujába. Ha a vétlen csapat öngólt szerez egy késleltetett kiállítás ideje 

alatt, a gólt meg kell adni.  

Öngólnál a jegyzőkönyvbe, az „OG” bejegyzést kell tenni.  

  

2) Amikor a labda teljes terjedelmével áthalad a gólvonalon elölről, miután a védekező 

csapat egy játékosának ütőjét vagy testét érintette, vagy a támadó csapat játékosa nem 

szándékosan érintette a testével a labdát, és a támadó csapat a góllal kapcsolatban 

vagy közvetlenül előtte nem követett el szabadütéshez vagy kiállításhoz vezető 

szabálytalanságot.  

A gólt nem lehet szabályosnak tekinteni, ha a támadó csapat egy mezőnyjátékosa szándékosan 

rúgta a labdát közvetlenül az előtt, hogy az a kapuba jutott. Ha a játékos szabálytalan ütővel 

szerezte a gólt és a hibát csak az után vették észre, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, a gólt 

meg kell adni.   

  

3) Amikor egy játékos, aki nincs a jegyzőkönyvbe bejegyezve, vagy szabálytalanul 

számozott részt vesz a gólszerzésben.  

A gólszerzés magában foglalja a góllövést és a gólpasszt is.  

 

703 Érvénytelenül szerzett gólok  

 

2) Amikor a támadó csapat egy játékosa szándékosan rúgja, vagy bármely testrészével 

irányítja a labdát a kapuba azelőtt, hogy a labda a kapuba kerülne. Ez érvénytelen 

akkor is, ha a kapuba kerülés előtt a labda még hozzáért az ellenfél egy játékosához, 

annak felszereléséhez, vagy a támadó csapattársához. 

Mivel ez nem tekinthető szabálytalanságnak, a játékot húzással kell folytatni.  

  

3) Amikor a labda a hangjelzés közben vagy utána halad át a gólvonalon.  

A játékrésznek vagy a mérkőzésnek vége, amint a hangjelzés elkezd szólni. 
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4) Amikor a labda a kapuba kerül anélkül, hogy a gólvonalon elölről áthaladt volna.  

  

5) Amikor egy kapus egyébként szabályos módon az ellenfél kapujába dobja vagy rúgja a 

labdát. Ez érvénytelen még akkor is, ha a labda a kapuba kerülés előtt érintette a saját, 

vagy az ellenfél csapatának játékosát, vagy az ellenfél játékosának ütőjét. 

Mivel ez nem tekinthető szabálytalanságnak a játékot húzással kell folytatni. A labdának 

érintenie kell egy másik játékost vagy annak felszerelését, mielőtt a kapuba jut.  

  

6) Amikor a támadó csapat egy mezőnyjátékosa szándékosan rúgja a labdát és az a 

kapuba jut, miután egy ellenfél játékost vagy annak felszerelését érintette. 
Mivel ez nem tekinthető szabálytalanságnak a játékot húzással kell folytatni. 

Azonban ha egy játékos egy ellenfél játékos szándékosan lábbal passzolt labdáját irányítja saját 

kapujába, a gólt meg kell adni. 

 

8) Amikor a labda a játékvezetőről közvetlenül a kapuba kerül. 
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