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1. JÁTÉKTÉR, LABDA: 

A labda 4-es méretű futsal labda. 
 

2. A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA: 

A játékidő 2x25 perc futóórával.  
  

3. JÁTÉKOSOK SZÁMA: 

A játékosok száma 4+1 fő. A mérkőzés elkezdéséhez minimum 3 fő szükséges. A mérkőzésnek vége van, 

ha a meccs folyamán bármilyen okból 3 fő alá csökken a játékosok száma egy csapaton belül. 
  

4. SZERELÉS: 

A csapatoknak egységes színű, számozott szerelésben kell megjelenniük. Stoplis cipő használata tilos!  

A játékosok nem használhatnak olyan felszerelést, és nem viselhet semmi olyat, ami veszélyes önmagára 

vagy egy másik játékosra nézve (beleértve mindenfajta ékszert is). 
  

5. A JÁTÉK KEZDETE: 

A kezdőrúgásnál az ellenfél 3 méternél jobban nem közelítheti meg a  labdát. Kezdőrúgásból közvetlenül 

NEM érhető el gól. A kezdőrúgást  előrefelé kell elvégezni. 
 

6. KAPUS JÁTÉKA: 

A kapus a labdát minden esetben kézzel hozza játékba (ezt 4 másodpercen belül meg kell 

tennie). Kirúgás nincs! A labdát a kapus a pályán bárhová dobhatja, de a 6-ost el kell hagynia. A kapus a 

játékban lévő labdát berúghatja az ellenfél kapujába, (kézből kirúgva is, de kézzel semmilyen 

körülmények között nem érhet el gólt, még akkor sem, ha a labda, játékban van). A kapus abban az 

esetben érintheti a csapattársától visszajátszott labdát újra, ha az ellenfél játékosa hozzáért a labdához, 

játékmegszakítás történt, vagy a kapus átlépi a felezővonalat (ilyenkor bármennyiszer hozzáérhet). Ha a 

kapus mégis ismételten játékba avatkozik, akkor közvetett szabadrúgás onnan, ahol a kapus hozzáért, ha 

az a 6-oson belül volt, akkor a 6-os vonalának legközelebbi pontjáról.  
  

7. BECSÚSZÁS: 

Becsúszó szerelés nincs! (az elkövetésért közvetlen szabadrúgást kell ítélni!)  Kivéve saját 

büntetőterületén belül a kapust, feltéve, ha mozdulatával, védésével nem veszélyezteti ellenfele testi 

épségét! Ha a labda nincs az ellenfélnek megjátszható közelségben, és úgy történik a becsúszás, illetve 

mentés, akkor a játékvezető nem avatkozik közbe! 
 

8. SZÖGLET, OLDALRÚGÁS: 

Az oldalvonalat elhagyó labdát csak oldalrúgással lehet játékba hozni. A labdát az oldalvonalra kell 

helyezni, ahol a játékteret elhagyta. A rúgó játékosnak a labdát a játéktéren kívül állva, lábbal a játéktérre 

kell juttatni Az ellenfél játékosainak a letett labdától legalább 5 m-re kell állni. Oldalrúgásból közvetlenül 

NEM érhető el gól. Az oldalrúgást 4 másodpercen belül el kell végezni. Ha szöglet/oldalrúgás 

elvégzésekor az ellenfél játékosa az előírt távolságnál közelebb van a labdához: az szögletet/oldalrúgást 

meg kell ismételni és a vétkes játékost első esetben szóban, ismétlődés esetén sárga lappal figyelmeztetni 

kell, kivéve, ha előnyszabályt lehet alkalmazni. 



 

 

 9. FEGYELMEZÉSEK, KIÁLLÍTÁSOK: 

A fegyelmezések fajtái: 

• szóbeli figyelmeztetés; 

• sárga lapos figyelmeztetés (2 perces kiállítás); 

• végleges kiállítás. 
 

Kiállítással járó szabálytalanságok: 

Sárga lapot kell felmutatni (2 percre ki kell állítani) azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a 

következő szabálytalanságok valamelyikét: 

• felelőtlenül támadja ellenfelét; 

• szabálytalansággal nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg; 

• sportszerűtlen magatartásban vétkes; 

• szóval vagy mozdulattal kimutatja eltérő véleményét; 

• következetesen vét a játékszabályok ellen; 

• második alkalommal is késlelteti a játék újraindítását; 

• szögletrúgásnál, bedobásnál/berúgásnál, szabadrúgásnál vagy kidobásnál második 

alkalommal sem tartja be az előírt távolságot; 

• ismételten a játékvezető engedélye nélkül belép vagy visszatér a játéktérre, vagy 

szabálytalanul hajtja végre a cserét, amellyel előnyt szerez csapatának; 
 

Piros lap felmutatásával végleg ki kell állítani azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a 

következő szabálytalanságok valamelyiket: 

• szabálytalansággal gólt akadályoz meg; 

• indokolatlan erőbevetéssel támadja ellenfelét; 

• súlyos szabálytalanságban vagy durva játékban vétkes; 

• leköpi az ellenfelet vagy bármely más személyt; 

• goromba, durva vagy sértő kifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ; 

• egyazon mérkőzésen korábban már volt 2 perces kiállítása (sárga lapot kapott), és a játékos 

ismét 2 perces kiállítást (sárga lapot) érdemlő szabálysértést követ el. 

A 2 percre kiállított játékos, vagy csapattársa a 2 perc letelte után visszatérhet a játéktérre. 

A piros lap 5 perces emberhátrányt jelent a vétkes játékos csapatának. A szabálytalanságot elkövető 

játékos már nem vehet részt a játékban, de csapata 5 perc múlva kiegészülhet. A kiállított játékosnak el 

kell hagynia a játéktér környékét. 
 

Amennyiben bármelyik kiállítás alatt gól született, akkor az alábbiak szerint kell eljárni: 

 - Ha a nagyobb létszámú csapat gólt ér el, akkor a kisebb létszámú csapat egy fővel kiegészülhet. 

 - Ha mindkét csapat három vagy négy fővel játszik és bármelyik csapat gólt ér el, akkor egyik csapat sem 

egészülhet ki. 

 - Ha a kisebb létszámú csapat ér el gólt, akkor a csapatok létszáma nem változik. 

 

 

 



 

 

10. SZABÁLYTALANSÁGOK: 

A szabadrúgást 4 másodpercen belül el kell végezni. Szabadrúgáskor az ellenfél 5 méteren belül nem 

tartózkodhat. A büntetőrúgást hat méterről kell elvégezni. 

Halmozott szabálytalanságnak nevezzük a közvetlen szabadrúgásokat maga után vonó cselekedeteket, 

amelyekből a csapatok félidőnként 3-3-t követhetnek el. A 3. szabálytalanság megtörténtekor a 

játékvezető figyelmezteti a vétkes csapatot. 

A 4. szabálytalanságnál, és az azt követőeknél következik a 10 méterről (a két kapufától egyenlő 

távolságra) elvégzendő közvetlen szabadrúgás, melynél sorfal nem állítható, a kapusnak a 

büntetőterületen belül, a labdától legalább 5 m-re kell állnia. A rúgást végző játékos kivételével 

valamennyi játékosnak a labda képzeletbeli vonala mögött, legalább 5 m-re a labdától kell állni, a rúgást 

végző játékosnak a labdát előre, a kapura kell rúgni, nem passzolhatja le egy csapattársnak. Ha a 4. 

szabálytalanság a kapuvonaltól távolabb, mint 10 m-re történt, akkor az ellenfél a büntetőrúgást 10 

méterről végzi, ha a 4. szabálytalanság a kapuvonaltól 6 m és 10 m közötti sávban történik, a játékos 

választhat, hogy a sorfal nélküli közvetlen szabadrúgást a szabálytalanság helyéről (közelebb mint 10 m) 

vagy 10 m-ről végzi el. 

Közvetett szabadrúgással büntetendő szabálysértések: 

Közvetett szabadrúgás jár akkor is az ellenfél javára, ha a kapus elköveti a következő két szabálysértés 

valamelyikét: 

• kézzel vagy lábbal négy másodpercnél tovább birtokolja a labdát saját térfelén 

• a labda korábbi megjátszása után a saját térfelén ismét érinti a csapattársa által szándékosan 

hozzárúgott labdát anélkül, hogy azt az ellenfél játékosa megjátszotta vagy érintette volna 

 

 

EZEN JÁTÉKSZABÁLYZATBAN NEM TÁRGYALT KÉRDÉSEK ESETÉN A FUTSAL 

2015/2016. ÉVI SZABÁLYKÖNYVE AZ IRÁNYADÓ. 
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