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A játékidő 2 x 10 perc. A csapatok létszáma kapus és öt mezőny játékos, plusz négy 
cserejátékos. Cserélni folyamatosan lehet.  

Játékszabályok: a labdarúgás játékszabályai szerint (hazaadás, szöglet is). 
   -  A labda akkor van kint ha a hálóba érkezik. 

-  Ha a labda a támadócsapat játékosáról hagyja el a játékteret, a 
    labda játékba hozása földről, kapuskirúgással történik a hatoson belülről. Ebből 
    közvetlenül gól nem érhető el. 
-  A kapusról, ill. a védekező játékosról kerül a labda a hálóba szögletrúgást 
   eredményez. 
-  A kapus a hazaadást kézzel nem foghatja meg.  
-  Középkezdésből közvetlenül gól érhető el. 
-  A labda játékba hozása oldalról bedobással történik. Ebből közvetlenül gól nem érhető 
    el. 
-  Szabadrúgás esetén a rúgó játékos előtt 3 méter távolságra köteles elhelyezkedni az 
    ellenfél játékosa. 
-  Becsúszás nem engedélyezett. 
-  A büntetőrúgást a 7 méteres vonalról kell elvégezni. 
Sárga és piros lap:- Sárga lap: Egy mérkőzésen egy játékos, kétszer kaphat sárgalapos 
figyelmeztetést.  
A sárga lapok csak az adott mérkőzésre vonatkoznak. 
- Piros lap: durva szabálytalanság esetén a játékos azonnali piros lappal büntetendő, el 
  kell hagynia a játékteret és a cserepadon sem foglalhat helyet. A kiállítás a játékidő 
  hátralévő részéig szól, és csapata a továbbiakban a játéktéren eggyel kevesebb játékossal 
  játszhat. 
  Az a játékos, akit a mérkőzésen kiállítottak (második sárga lap, piros lap), a soron 
  következő egy (1) mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal. 
  Súlyosabb vétség esetén a Versenybizottság dönt a fegyelmi büntetés mértékéről. 
  A csoport mérkőzések során a győzelemért 3 pont, döntetlenért 1 pont, a vereségért 0 
  pont jár.   
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A csoporton belüli sorrend meghatározása:  
1. legtöbb pont  
2. egymás ellen elért eredmény  
3. gólkülönbség 
4. több rúgott gól    
A csoportmérkőzések során, holtverseny esetén a következő szempontok alapján dől el a 
továbbjutás:  
2 csapat holtversenye esetén:     
a. Az azonos pontszámot elért csapatok egymás elleni eredménye. 
b. Ha ez döntetlen volt, az összes mérkőzésen elért jobb gólkülönbség. 
c. Ha ez azonos, akkor az összes mérkőzésen lőtt több gól rangsorol. 
d. Ha ez azonos, 3-3 büntetőrúgás következik.  
Amennyiben ez sem dönt, akkor további büntetők következnek az első hibáig, melyet 
azok a játékosok végezhetnek el, akik az első három büntetőrúgásnál nem szerepeltek.  

A csoport elsők játszanak az arany illetve az ezüst éremért, csoport másodikak a III-IV 
helyért és a többi helyezés a csoportban elért eredmény,gólarány,szerint kerül 
meghatározásra. 

   

A mérkőzéseken csak edző vagy műfüves cipőben lehet játszani. 
Egyéb vitás esetben a kispályás labdarúgás szabályai érvényesek.  
 
Igazolás: Érvényes diákigazolvánnyal, összesítő névsorral a helyszínen.  
 
Öltözők, pályák biztosítása: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 
Játékvezetés biztosítása:  
Szakmai felügyelet: Mészárosné Schvanauer Zsuzsanna, Simon Edina 
 
Díjazás: Az I-III. helyezett csapatok tagjai érmet, a IV-VI. helyezett csapatok oklevelet, a 
bajnokcsapat serleget kap.   
 
  
   
 
 
 
 
  
 
 
 
       A versenykiírást készítette  
                   Simon Edina 
                  testnevelő-tanár 
 
 
 
 
 
Budapest, 2014. április 16. 


