CAMPUS SPORTFESZTIVÁL
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
Szabályzat

A JÁTÉKTÉR BORÍTÁSA
A verseny a Debreceni Egyetem műfüves pályáin lesz lebonyolítva.
MÉRETEK




A pálya méretei: 20*40 m
A büntetőterület: 6 m
A kapu mérete:

3*2 m-es kézilabda kapuk
A LABDA
Tulajdonságok és méretek
A bajnokságban kizárólag 5-ös méretű labdával lehet játszani. (mely a FIFA előírásainak
megfelel)
A JÁTÉKOSOK SZÁMA
Játékosok




A benevezett csapatokban egyszerre 5+1 játékos lehet a pályán.
Egy csapat maximum 12 főt nevezhet a nevezési határidőig.
Az előre benevezett játékosok cseréjére nincs lehetőség!

A játékoscsere végrehajtása
A bajnokságban un. „repülőcserékkel” kehet a csapat összeállítását módosítani.
Egy játékos cserejátékossal történő helyettesítéséhez a következő feltételek
kellenek:

azt

a cserejátékos csak akkor léphet a játéktérre, ha a lecserélt játékos elhagyta




a cserejátékos csak a felezővonalnál léphet a játéktérre
a lecserélt játékos a továbbiakban visszamehet a játéktérre

A kapus cseréje
Bármely más játékos helyet cserélhet a kapussal, feltéve, hogy:



a cserét annak megtörténte előtt bejelentik a játékvezetőnek
a cserét akkor hajtják végre, amikor áll a játék.

A JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE
Biztonság
A játékos nem használhat olyan felszerelést, és nem viselhet semmi olyat,
ami veszélyes önmagára vagy egy másik játékosra nézve (beleértve
mindenfajta ékszert is).
Cipő:



stoplis és teremcipőben is pályára lehet lépni
éles stoplis cipőben tilos pályára lépni

A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA
Félidők
A mérkőzés két egyenlő 15 perces félidőből áll.
A félidők közötti szünetek
A félidők közötti szünet nem lehet 2 percnél több!

Az egyenes kieséses szakaszban döntetlen esetén 2x5 perc hosszabbítás következik, ha itt sem
dől el a találkozó, akkor 3-3 büntető következik!

JÁTÉKSZABÁLYOK
Szabálytalanság esetén a sorfalnak 5 m-re kell állnia a labdától.
Büntetőrúgás
A büntetőt 7 méterről végzik.
Becsúszó szerelés nincs, amennyiben szerelési kísérletet lát a játékvezető, közvetlen
szabadrúgást ítél a vétlen csapat számára!
Közvetett szabadrúgás
Közvetett szabadrúgás jár az ellenfél javára akkor is, ha a kapus a saját
büntetőterületén elköveti a következő négy szabálytalanság valamelyikét:


hat másodpercnél tovább tartja kezében a labdát, mielőtt birtokából

kiengedné


a labda korábbi birtoklása után ismét kézzel érinti, mielőtt az más játékost

érintett volna



kézzel érinti a labdát, amit csapattársa szándékosan hozzárúgott
kézzel érinti a labdát, ami közvetlenül csapattársa bedobásából jutott hozzá.

Fegyelmezési szankciók
A játékvezető sárga illetve piros lappal figyelmeztetheti a játékosokat. Piros lapot követően a
vétkes játékos az adott mérkőzésen nem léphet pályára, eltiltásáról a versenybizottság dönt.

BEDOBÁS
Az oldalbedobást a játékosok rúghatják is, azonban csak az oldalvonalról, illetve azon kívülről!

KIRÚGÁS




Ha a labda a támadó játékosról hagyja el az alapvonalon a pályát, akkor a kapus kézből
hozza játékba a labdát!
Kirúgásból közvetlenül gól érhető el az ellenféllel szemben.
A kapus dobhat gólt abban az esetben is, amikor a labda játékban van!

Fegyelmezési szankciók:
Sárga lap, 2 perc, illetve végleges kiállítás. A végleges kiállításnál a vétkes csapat 2 perc
után kiegészülhet, azonban a kiállított játékos nem térhet vissza a pályára, sőt 1 mérkőzéses
automatikus eltiltást kap.

Amely esetekben ez a szabályzat nem dönt egyértelműen, az esetben az MLSZ nagypályás
versenyszabályzata rendelkezik!

