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TEREMLABDARÚGÓ (FUTSAL) DIÁKOLIMPIA IV. KCS.
MEGYEI ELŐDÖNTŐ
2018/2019. tanév
A VERSENY RENDEZŐJE:
A Borsod megyei Diáksport Szövetség megbízásából a Miskolc Városi Diáksport Szövetség
Elnök: Varsányi Zsolt
A VERSENY CÉLJA:
- Versenylehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése.
- A továbbjutás kivívása.
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:
Miskolc Egyetemi Körcsarnok 2019.január 4. 11:00
Technikai értekezlet: 10:30
RÉSZTVEVŐK:
- Az általános szabályok szerint: IV. kcs. (2004-ben v. később született tanulók, 2006-2007-ben
születettek felversenyezhetnek)
IGAZOLÁS:
- Igazgató által aláírt internetes összesítő névsor, pecséttel, diákigazolvány vagy ennek hiányában
fényképpel ellátott iskolalátogatási igazolás melyet az első mérkőzés előtt a szervezők
ellenőriznek.
CSAPATLÉTSZÁM:

10 fő játékos mérkőzésenként, 4+1 fő a pályán.

CSERE:
- folyamatos, ha a lecserélt játékos saját térfelén elhagyja a játékteret, csak akkor léphet pályára a
becserélt játékos, a pályaelhagyási pont 3 m-es körzetében. (5 fő).
EGYÉB SPORTÁGI RENDELKEZÉSEK:
- 1x25 perc
- Játékszabályok: teremlabdarúgás játékszabályai szerint. Lásd országos versenykiírás!
- A helyosztókon döntetlen végeredmény nincs, 3-3 tízméteres büntetőrúgás következik!!
– Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során minden 5. szabálytalanság után kisbüntető
jár.
FONTOS! A VITÁK ELKERÜLÉSE VÉGETT CSATOLTAM A VERSENYKIÍRÁSHOZ
A LEGFONTOSABB SZABÁLYOKAT! NÉZZÉTEK ÁT!
LEBONYOLÍTÁSI REND:
- A résztvevő csapatokat összesorsoljuk az elődöntő mérkőzésekre, majd a vesztesek a 3.helyért, a
győztesek a továbbjutást jelentő 1.helyért mérkőznek

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:
Mezőkövesd- Tiszaújváros- Mezőcsát körzetek első és Miskolc város második helyezett csapatai.

JÁTÉKVEZETÉS:
 Játékvezetőt a Borsod megyei Diáksport fizeti!
EGYÉB:
- A helyszíneken az értéktárgyakért a rendező nem vállal felelősséget.

IDŐREND
2019. január 4. péntek 11:00 Egyetemi körcsarnok
11:00
11:30
12:00
12:30

2.
1.
„M” veszt.
„M”győzt.

– 3.
– 4.
– „N”veszt.
– „N”győzt.

„M” mérkőzés
„N” mérkőzés
3.helyért
1.helyért

Miskolc, 2018.december 17.
Varsányi Zsolt

SZABÁLYOK
- A labda játékba hozása a kapuvonal elhagyása esetén kapuskidobással történik a hatoson
belülről. Ebből gól nem érhető el.
- A kapuskidobásnál a csapattársak közül senki nem tartózkodhat az ellenfél büntetőterületén belül
- A kapus a labdát 4 másodpercen belül köteles megjátszani
– A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.
– A labda játékba hozása oldalról rúgással történhet. A rúgó játékos előtt legalább 5 méter
távolságra köteles elhelyezkedni az ellenfél játékosa. Ha a rúgó játékos a labda birtokbavételétől
számított 4 másodpercen belül nem végzi el a labda játékba hozatalát, akkor ez a jog átszáll az
ellenfélre. Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.
– Kezdőrúgásból közvetlenül gól nem érhető el.
– Szabadrúgás esetén az 5 méteres távolság betartása és a 4 másodperces végrehajtási
kötelezettség szintén érvényes.
– A kapuvonalon túlra jutó labda a védekező játékosról, kapusról is szögletrúgást eredményez.
– Ha egy játékos ugyanazon a mérkőzésen kettő sárga lapot kap a játékvezetőtől, akkor az a
második sárga lapot követően 2 perces kiállítást von maga után. A kiállított játékosnak el kell
hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás idejének letelte után csapata
más játékossal kiegészülhet, a kiállított játékos a következő mérkőzésen játszhat.

– A sárga lapos figyelmeztetés mindig csak az adott mérkőzésre vonatkozik, a játékos azt nem
viszi tovább.
– Durva szabálytalanság esetén a játékost azonnali piros lappal kell büntetni, ami 2 perces
kiállítást von maga után, el kell hagynia a játékteret, és a cserepadon sem foglalhat helyet. A
kiállítás idejének letelte után csapata más játékossal kiegészülhet, de a kiállított játékos a soron
következő legalább egy mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.
– A szabálytalanság súlyosságának, mértékének figyelembevételével a játékvezető javaslata
alapján a Versenybizottság elnöke határozza meg, hogy a játékos hány meccses eltiltást kap.
– Halmozott szabálytalanság: az egész mérkőzés során a 4. szabálytalanságot követően a
játékvezető jelzi a versenybíróságnak és a csapatoknak, hogy a következő szabálytalanságtól
kezdődően minden egyes közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanság után
úgynevezett kisbüntető következik.
Halmozott szabálytalanságnak nevezzük a 12. §-ban leírt közvetlen szabadrúgásokat maga után
vonó cselekedeteket, amelyekből a csapatok mérkőzésenként 4-t követhetnek el. Az 4.
szabálytalanság megtörténtekor a játékvezető a csapatok és nézők tájékoztatása céljából a fenti
jelzést köteles bemutatni. (1)
Az első négy szabálytalanság esetén:
- sorfal állhat a rúgó játékos elé;
- az ellenfél játékosainak minimum 5 m-re kell a letett labdától állni;
- a szabadrúgásból közvetlenül érhető el gól.
Az 5. szabálytalanságnál következik a második büntetőpontról elvégzendő közvetlen szabadrúgás,
melynél sorfal nem állítható: (2) Az ötödik szabálytalanságtól kezdve az alábbiak szerint kell
eljárni:
- a kapus nem állíthat sorfalat;
- a rúgást végző játékost egyértelműen azonosítani kell;
- a kapusnak a büntetőterületen belül, a labdától legalább 5 m-re kell állni;
- a rúgást végző játékos kivételével valamennyi játékosnak a labda képzeletbeli vonala mögött,
legalább 5 m-re a labdától kell állni, úgy hogy a rúgást végző játékost nem akadályozhatják a rúgás
kivitelezésében. (3)
Kivitelezés: - a rúgást végző játékosnak a labdát előre, kapura kell rúgni, nem passzolhatja le egy
csapattársnak;
- a rúgás után nem érintheti egy játékos sem újra a labdát, mindaddig, míg azt a kapus nem
érintette, vagy a labda a kapufákról vissza nem pattant;
- 6 m-en belül a gólvonaltól nem lehet egy szabadrúgást sem elvégezni. Ilyen esetben
büntetőrúgást kell ítélni;
- ha az 5. szabálytalanság a kapuvonaltól távolabb, mint 10 m-re történt, akkor az ellenfél a
büntetőrúgást a második (10 m-es) büntetőpontról végzi; - ha az ötödik szabálytalanság a
büntetőterület és a második büntetőpont közé esik, akkor a rúgást végző játékos választhat, hogy
az eset helyéről, vagy a második büntetőpontról akarja a rúgást elvégezni;
- ha a mérkőzés során hosszabbítással döntik el a győztest, a csapatok a halmozott
szabálytalanságokat a hosszabbításra is magukkal viszik;
– Amennyiben a kiállítások miatt egy csapat pályán tartózkodó játékosainak száma 3 fő alá
csökken, a mérkőzés véget ér.
– Amelyik csapat kiállításai miatt a mérkőzés befejeződik, az a csapat a mérkőzést 0-5-ös
gólaránnyal elveszíti, illetve ha a vétlen csapat számára a pályán elért eredmény kedvezőbb, úgy a
pályán addig elért eredménnyel ér véget a mérkőzés.

