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STRANDFOCI SZABÁLYZAT 
 

JÁTÉKOSOK JÁTÉKJOGOSULTSÁGA 

1. A játékban két csapat vesz részt, 4 – 4 mezőjátékossal és 1-1 kapussal. 

2. A cserejátékosok maximális száma az adott mérkõzésen 10 fő.  

3. A mérkõzés kezdetén a csapatok minimális létszáma 4 fő. Ha bármelyik csapat létszáma 

kiállítások, sérülések következtében kettőre csökken, a mérkõzést be kell fejezni. 
 

 

JÁTÉKOSOK FELSZERELÉSE 

1. A játékosok felszerelése számozott trikóból, vagy számozott mezből és rövidnadrágból áll. Tilos 

cipőt viselni, és bármi olyan felszerelést vagy tárgyat, amely másik játékosra veszélyes lehet! 

2. Ha a két csapat azonos színű mezben jelenik meg, mindenkor a sorsolás szerint hátul álló 

csapatnak kell az elütõ színû mez viselését megoldani.   
 

 

JÁTÉK IDŐTARTAMA 

1. A mérkőzés két 12 perces félidõbõl áll. 

2. A félidők között szünet a térfélcserére, és némi frissítő elfogyasztására korlátozódik. 

A játékvezetőnek mindkét félidő végén a kihasználatlan időt be kell számitania. Az erre 

vonatkozó döntését a játékrész végén jeleznie kell. 

3. Minden bedobást, szögletrúgást, szabadrúgást (sípszótól számolva) 4 mp-en belül el kell végezni. 
 

 

MÉRKŐZÉS KEZDETE 

1. Kezdőrúgásból közvetlenül nem érhetõ el gól. Kezdőrúgásnál az ellenfél játékosainak legalább   

5 m-re kell a labdától tartózkodniuk, a labda akkor kerül játékba, ha a levegőbe emelkedik, vagy 

az ellenfél térfelére előre mozdul. 
 

 

SZABADRÚGÁS 

1. Csak közvetlen szabadrúgás létezik. Semmilyen helyzetben nem állítható sorfal. Szabadrúgást 

annak a játékosnak kell elvégezni, aki ellen a szabálysértést elkövették. A szabadrúgást végző 

játékos a lábát vagy a labdát használva kis homokdombot képezhet, hogy a labdát megemelje. 

2. A nagypályán közvetett szabadrúgást érő szabálysértés esetén, ha azt a saját térfélen követték el, 

akkor a kezdőpontról, ha az ellenfél térfelén követték el, akkor a szabálysértés helyéről kell 

elvégezni a közvetlen szabadrúgást. 

3. Szabadrúgásnál az ellenfél játékosainak legalább 5 méterre kell tartózkodnia a labdától és nem 

tartózkodhatnak a labda és a szögletzászlók által határolt területen. 

4. Szabadrúgást (büntetőrúgást) kell ítélni, ha a labdát birtokló ollózó játékost érintik, vagy szerelik. 



 

 

5. Szabadrúgást kell ítélni a középpontról, ha a kapus: 

 a másodszor szándékosan hazaadott labdát (lábbal, mellel, fejjel hazaadott) megfogja, vagy 

kézzel érinti úgy, hogy a két hazaadás közben az ellenfél egyik játékosa sem érintette azt (egy 

hazaadás megengedett),  

 4 másodpercnél tovább birtokolja saját büntetõterületén a játékban lévő labdát, 

 a labdát birtokolva visszatér a saját büntetőterületére. 
 

 

BÜNTETŐRÚGÁS  
 

1. A büntetőrúgást, 9 méterrõl, a büntetőpontról kell elvégezni. Valamennyi játékosnak, kivéve a 

rúgó játékost, legalább öt méter távolságra kell elhelyezkedni a labdától, a büntetőterületen kívül.  
 

 

KAPUS JÁTÉKA 
 

1. A kapus csak kézből hozhatja újra játékba a labdát. A kapusnak a labda kézbevételétől számított 

4 másodpercen belül meg kell játszania a labdát, ellenkező esetben a játékvezető szabadrúgást 

ítél a másik csapat javára a képzeletbeli középpontról. 

2. A kapus kézzel nem érhet el gólt! 
 

 

FEGYELMEZÉS ESZKÖZEI 
 

1. Sárga lap 

2. Piros lap 

Piros lap felmutatásával ki kell állítani a vétkes játékost. Kettő (2) perc elteltével kiegészülhet a 

csapat, de a kiállított játékos már nem vehet részt a játékban. 

A piros lappal kiállított játékos a további mérkőzések szerepléséről (az eset súlyossága) 

versenybizottság dönt. Az eltiltás mértékéről a kiállított játékos csapata köteles érdeklődni a 

Versenybizottságnál! A versenyen résztvevők sportszerű viselkedésükkel kötelesek segíteni az 

eseményt. Ha a játékos, vagy sportvezető magatartásával súlyos sportszerütlenséget követ el, a 

kupasorozatról véglegesen kizárhatja a Versenybizottság!  
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