Szabályzat a XVII. Ruzsai Fo ciba jnokság
lebony olításához
2018. júl ius 14. (szombat ) 12.30 órá t ól

KATEGÓRIÁK
 I. kategória: Korlátlan számú és nemű igazolt játékos (6-10 fő közötti
létszám) szerepelhet a csapatban.
 II. kategória: Egy női játékosnak, vagy egy 14 éven aluli gyermeknek
a pályán folyamatosan játékban KELL lennie. Ebben a kategóriában
igazolt játékos szereplése NEM MEGENGEDETT! (Igazolt
játékosnak minősül az a 16. életévét betöltött férfi, vagy női
játékos, aki az elmúlt fél évben igazolással rendelkezett BÁRMELY
osztályban szereplő focicsapatnál!)








LEGFONTOSABB SZABÁLYOK
A játéktéren egy időben 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat!
Stoplis cipő használata az I. kategóriában M E G E N G E D E T T !
Stoplis cípő használata a II. (HOBBI) kategóriában T I L O S !
Minden szituációban, ami a mérkőzésen előfordul a játékvezető
döntése végérvényes, elfogadott!
Kirúgásból, kezdőrúgásból gól elérhető!
Pontozási szabályok a megszokottak szerint: Győzelem: 3 pont,
Döntetlen: 1 pont, Vereség: 0 pont.
FŐBB SZABÁLYOK

 A játéktéren egy időben 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat.
 A játékosoknak a játékteret csak engedéllyel lehet elhagyni. A játéktérre
visszatérő, belépő játékosnak jelentkezni kell a játékvezetőnél.
 Végleg kiállított játékos helyett 5 perc után más játékos szerepelhet.
 A végleg kiállított játékos a soron következő mérkőzésen nem játszhat.
 Csere akkor lehet, amikor áll a játék, annak szándékát a játékvezetőnek
jelezni kell.
 A csapat játékosai egységes, megkülönböztető öltözéket viseljenek.
 Stoplis cipő használata az I. kategóriában megengedett.

 Stoplis cipő használata a II. kategóriában NEM megengedett!
 A félidők közötti szünet maximum 3 perc lehet.
 Ha a labda az oldalvonal mentén hagyja el a játékteret, bedobással
folytatódhat a játék.
 A bedobást a kapus kézzel nem játszhatja meg, bedobásból gól nem érhető
el, bedobás az ellenfél kapujára történik és közvetlenül gól születik a játék
kirúgással folytatódik.
 Vérző játékos a játékban nem vehet részt.
 Hazaadás lehetséges, de a kapus kézzel nem játszhatja meg a labdát.
 Kirúgásból, kezdőrúgásból gól elérhető.
 Ha a kapus a játékban lévő labdát kézzel saját büntető területén belülről az
ellenfél kapujába dobja a gól érvényes.
 Ha a kapus érinti utoljára a labdát és a labda az alapvonalon hagyja el a
játékteret, akkor a játék szögletrúgással folytatódik.
 Közvetlen illetve közvetett szabadrúgás esetén az ellenfél játékosainak a
labdától legalább 2 méterre kell tartózkodnia.
 A játékidő a csoportmérkőzéseken 2x10 perc, az elődöntőkben, illetve a
döntőben 2x15 perc.
 A II. kategóriában legalább egy női vagy 14 éven aluli gyermek játékosnak
a pályán folyamatosan játékosként kell tartózkodnia.
 Pontozási szabályok a megszokottak szerint: Győzelem:3 pont, Döntetlen:
1 pont, Vereség: 0 pont.
 Az egyenes kieséses és helyosztó mérkőzéseken döntetlen esetén 2x5 perc
hosszabbítás, ha ez sem dönt 5-5 büntetőrúgás következik.
 A csoportmérkőzéseken esetlegesen kialakult pontegyenlőség esetén az
egymás elleni eredmény, ha az döntetlen a gólarány dönt.
 Minden esetben, szituációban, ami előfordul a mérkőzéseken a játékvezető
döntése végérvényes, elfogadott.

Kérünk mindenkit a fentiek betartására. Amennyiben mégis probléma
merül fel, kérem forduljatok a mérkőzést vezető játékvezetőhöz, aki
jogosult a fenti szabályzat be nem tartása esetén a csapatokkal
egyeztetni, szükség esetén szankcióval élni (kizárás, pontlevonás, , stb.).

