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I. Vadkertito.hu Strandfoci kupa 

SZABÁLYZAT 
 
A kupa célja: 

 sportolási lehetőség biztosítása a nyári időszakban 

 sportbaráti kapcsolatok erősítése 

 a labdarúgás népszerűsítése 
 
A rendezőbizottság tagjai: 

 Szabadi Tamás 

 Nehéz Krisztián 
 
A torna helye, időpontja: 

 Vadkerti Tó Strand, 2016. augusztus 6-7. (szombat-vasárnap) 
 
Résztvevők: 

 A versenykiírást elfogadó, benevezett csapatok, akik a nevezési lapon szerepelnek. 
 
Nevezési díj:  

 20 000 Ft/csapat A nevezési díj a rendezés és a díjazás költségeit foglalja magába, valamint 
minden csapat részére 10-10 db reklám pólót (mez) és a nevezett játékosok (10 fő) ingyenes 

belépését a strandra a verseny ideje alatt. 
 
 
A verseny lebonyolítási rendje és szabályai: 
A csoportmérkőzéseket keresztjáték (elődöntők), majd a helyosztó mérkőzések követik. 
4 db négyes csoportban történik a lebonyolítás, A-B csoport szombaton délelőtt, C-D csoport 
szombat délután játszik. Vasárnap a szombati helyezéstől függően játsszák a helyosztókat. 
 
A mérkőzéseken:  

 a győzelemért 3 pont,  

 döntetlen esetében 2x3 perc hosszabbítás utána büntetőrúgások (3-3 rúgás, ha nincs döntés, 
akkor folyamatos rúgás) a büntető pontról, győztes 2 pont, vesztes 1 pont. 

 vereség 0 pont  
 
A csapatok helyezését a megszerzett pontok összege határozza meg. 
 
Azonos pontszám esetén az alábbi sorrend dönt: 

 egymás elleni eredmény 

 összesített gólkülönbség 

 több rúgott gól 

 büntető rúgások 
 

http://www.vadkertito.hu/vtsfszab.pdf
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Díjazás: 
I.-III. Helyezést elérő csapat kupát, a legjobb kapus, a gólkirály és a legjobb játékos különdíjat kap. Az 
I. helyezet 1 évig a vándor kupát is birtokolja. 
 
Játékengedély, a játékosok igazolása: 

 A tornán csak a szabályosan kitöltött és valódi adatokat tartalmazó határidőre leadott 
nevezési lapon feltüntetett játékosok vehetnek részt. Vitás esetekben a játékosok adatainak 
egyeztetése személyi igazolvány alapján történik. 

 Egy játékos a torna folyamán csak egy csapatban szerepelhet! 
 
A mérkőzéseken mindenki saját felelősségére vesz részt, melyet a nevezési lap leadásával elfogad! 
 
A játékkal kapcsolatos tudnivalók, szabályok:  
 
A játéktér borítása: a játékteret homok borítja, amely sík, nem tartalmazhat kavicsot, kagylót és 
egyéb tárgyakat, amelyek balesetveszélyt jelentenek a játékosokra. 
 
Játékidő: 2x12 perc, 3perc szünet 
 
Labda: szabványos strandfoci labda. 
 
Felszerelés: a játékos nem használhat olyan felszerelést, ami veszélyes önmagára vagy egy másik 
játékosra nézve (beleértve mindenfajta ékszert is). 
A játékosok kötelező alapfelszerelése a következő: mez és rövidnadrág. (kapusnak eltérő színű mez). 
Lábbeli használata nem megengedett!  
Modern védőfelszerelések, mint például arcmaszk, fejvédő, kéz vagy térdvédők, amelyek puha, 
könnyű anyagból készültek, rugalmas, gumírozott kötés viselése a boka körül vagy a lábfejen, illetve 
modern, műanyag sportszemüveg viselése megengedett. 
 
Minden mérkőzést egy játékvezető vezet, akiknek korlátlan joga, hogy azon a mérkőzésen érvényt 
szerezzenek a szabályoknak. A játékosok függetlenül attól, hogy a pályára lépnek vagy sem, a 
mérkőzés egész ideje alatt a játékvezető döntési joghatósága alá tartoznak. 
 
A kapufák közötti távolság (belül mérve) minimum 4 méter, a keresztléc alsó éle minimum 2 méterre 
van a földtől. 
 
A büntetőterület: a kapuvonal és az azzal párhuzamos, tőle 9 méterre található képzeletbeli vonallal 
határolt terület a büntetőterület. A képzeletbeli büntetővonal jelölésére két sárga zászló szolgál, a 
játéktéren kívül. A büntetőpont a képzeletbeli büntetővonal közepén, a kapufáktól azonos 
távolságra található. 
 
Az idő mérése folyamatos.  
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Az alábbi esetekben az órát meg kell állítani:  

 amikor valamelyik csapat gólt szerez;  

 amikor közvetlen szabadrúgás vagy büntetőrúgás kerül megítélésre;  

 amikor a játékvezetők ezt jelzik;  

 amikor a játékvezetők jelzik, hogy egy játékos megsérült, vagy húzza az időt.  
 
Időntúli szabadrúgás, büntetőrúgás van! 
 
A játékban két csapat vesz részt. A csapat játékosainak maximális száma 10 fő (5 csere játékos). A 
mérkőzést 4 mezőjátékossal és 1 kapussal játsszák. Mindkét csapat köteles a játéktéren lévő 
játékosai közül kapust megnevezni. A kapus bármikor lecserélhető. Bármelyik nevezett játékos lehet 
cserekapus. A kapus cseréje alatt nem áll meg az óra. 
 
A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma 4 fő. A mérkőzés kezdete után érkező játékosok 
részt vehetnek a játékban, ha a kezdőrúgás előtt a jegyzőkönyvben játékosnak jelölték őket és a 
játékvezetőt erről tájékoztatták. Ha bármelyik csapat létszáma kiállítások, sérülések következtében 
három főre alá csökken, a mérkőzést be kell fejezni. 
 
A cserelehetőség a mérkőzés folyamán korlátlan számban történhet. A lecserélt játékos a mérkőzés 
során újra játszhat. A csere lebonyolítható az alábbiak szerint:  
a. / a lecserélendő játékosnak (sérülés esetét kivéve) az oldalvonal mellett, a cserezónában kell 
elhagynia a játékteret.  
b. / a becserélendő játékosnak a cserezónában kell a játéktérre lépnie. A becserélendő játékos addig 
nem léphet pályára, míg a lecserélendő a játékteret el nem hagyta.  
c. / kapust is folyamatosan lehet cserélni, de ha mérkőzés közben egy cserejátékos helyet cserél a 
kapussal, akkor ezen cserejátékosnak eltérő színű kapusmezt kell viselnie.  
A cserezóna teljes hossza 5 méter, 2,5-2,5 méter mindkét irányban a partvonal és a felezővonal 
találkozásától mérve. 
 
Kezdőrúgásból közvetlenül nem érhető el gól!  
 
A kapus nem szerezhet gólt úgy, hogy a labdát közvetlenül az ellenfél kapujába dobja; ha ez történik, 
kidobást kell ítélni az ellenfél javára. Nem szerezhet gólt úgy, hogy a labdát kezéből kiengedve, a 
levegőből – mielőtt az a talajt érintené – közvetlenül az ellenfél kapujába rúgja.  
A kapus közvetlenül gól szerezhet, ha a labdát a földre helyezi és úgy rúgja el! 
 
Szabálytalanságok/büntetések: 
  
Szabadrúgásból közvetlenül gól érhető el.  
 
Semmilyen helyzetben nem állítható sorfal.  
 
Szabadrúgást annak a játékosnak kell elvégezni, aki ellen a szabálysértést elkövették, kivéve, ha 
súlyosan megsérült, ebben az esetben a cseréje végzi el. A szabadrúgást végző játékos a lábát vagy a 
labdát használva kis homokdombot képezhet, hogy a labdát megemelje.  
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A labda mozdulatlanul áll a rúgás előtt és a rúgó játékos nem érintheti ismételten mielőtt azt más 
érintette volna.  
 
Ha a szabadrúgást a játékos közvetlenül az ellenfél kapujába rúgja, a gól érvényes. A szabadrúgást 
arról a helyről kell elvégezni, ahol az esemény történt, feltéve, ha a labda játékban volt. A labdát 
bármely csapattársnak a kapust is beleértve és bármely irányba el lehet rúgni. 
 
Közvetlen szabadrúgást kell ítélni a képzeletbeli középpontról, ha: 

 az egyik csapat 4 másodpercnél tovább birtokolja a labdát saját büntetőterületén belül, úgy, 
hogy az ellenfél nem támadja közben; 

 a kapus másodszor érinti kezével a labdát, két szándékos hazaadás esetén, ha az ellenfél 
nem érintette közben a labdát; 

 a kapus kézből, lábbal hozza játékba a labdát, anélkül, hogy a labda a homokot érintette 
volna; 

 a kapus a kezében tartott labdát a saját büntetőterületén belül játékba hozza, kivezeti a 
lábával a büntetőterületéről, majd visszavezeti és kézbe veszi ismételten; 

 szándékosan beszorítja lábával a labdát a saját térfelén, időhúzás céljából; 

 veszélyesen játszik a saját térfelén; 

 szándékosan feltartja ellenfelét a saját térfelén; 
 
Ha a szabadrúgás helye a vétkes csapat térfelén van, abban az esetben minden játékos helyzete, 
kivéve a védekező kapus és a rúgást végző játékos:  

 a játéktéren; 

 minimum 5 méterre a labdától; 

 a labda vonalában vagy a vonala mögött van. 
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Ha a közvetlen szabadrúgás a rúgást végző csapat saját térfeléről végzendő el, minden játékos 
helyzete, kivéve a védekező kapus és a rúgást végző játékos: 

• a játéktéren; 
• minimum 5 méterre a labdától amíg az játékba nem kerül, szabadon hagyva egy képzeletbeli 

területet a labda és a kapu között (labda és a kapufák által határolt területen) kivéve a 
kapust aki a saját büntetőterületén belül helyezkedik el.  
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Ha a labdát elrúgták, - és a rúgás helye és a kapu közötti képzeletbeli területen belül marad - nem 
érintheti csak a védekező kapus amíg a levegőben van.  
Amennyiben a saját büntetőterületén belülről végzik el a szabadrúgást, úgy az ellenfél valamennyi 
játékosának a büntetőterületen kívül, legalább 5 méterre kell lennie a labdától.  
A labdának a szabadrúgás elvégzésekor mozdulatlanul kell állnia.  
 
A kapus szabadrúgást maga után vonó cselekedetet követ el, ha a büntetőterületen belül az alábbi 
szabálytalanságok valamelyikét követi el:  

• a szándékosan hazaadott labdát másodszor is megfogja, kézzel érinti, mielőtt azt az ellenfél 
egyik játékosa érintette,  

• csapattársától, oldalberúgásból (bedobásból) hazaadott labdát másodszor is szándékosan 
kézzel érinti vagy megfogja, mielőtt azt az ellenfél egyik játékosa érintette,  

• 4 másodpercnél tovább birtokolja saját büntetőterületén a játékban lévő labdát.  
• a szabadrúgást képzeletbeli középpontról kell elvégezni (sorfal nincs).  
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A kapuskidobás után a kapus a szándékosan hazafejelt labdát megfogja vagy, kézzel érinti, 
szabadrúgást kell ítélni, mert ez a szabály kijátszásának minősül. A szabadrúgást a felezővonalról kell 
elvégezni (sorfal nincs).  
 
Ha a labda a földön vagy a levegőben teljes terjedelmével áthaladt az alapvonalon, úgy, hogy 
utoljára a támadó csapat játékosa ért hozzá, akkor 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, melyet a 
képzeletbeli középpontról kell elvégezni. A kapus a labdát a pálya egész területére kidobhatja.  
A kapuskidobásból közvetlenül gólt nem lehet elérni. A kapus a saját csapattársától feléje 
szándékosan lábbal hazaadott labdát másodszor már csak lábbal játszhatja meg.  
Kapuskidobáskor az ellenfél játékosai bárhol elhelyezkedhetnek a játéktéren, de nem 
akadályozhatják a kapust, hogy megszabaduljon a kezében tartott labdától. A labda azonnal játékba 
kerül, amikor a kapus kidobta. A játékvezető az 4 másodperc mérését akkor kezdi, amikor a labda a 
kapus kezébe kerül és Ő a büntető területen belül tartózkodik. A játékvezető felemelt kezének 
ujjaival jelzi a kidobás hátralévő idejét. Amennyiben a kapus, a játékvezető véleménye szerint a 
labdát időhúzás szándékával nem veszi kézbe, úgy az elkezdi az 4 sec mérését. 
 
Büntető rúgás: a labdát a képzeletbeli 9 méteres büntetőterületet határoló vonal, képzeletbeli 
középpontjára kell helyezni, a kapu középpontjával egy vonalban. 
 
Bedobás kézzel dobva és lábbal rúgva is szabályos. Gól közvetlenül nem érhető el 
bedobás/berúgásból. Az ellenfél játékosainak 5 méterre kell állnia a labdától. 
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Kiállítás: piros kártya felmutatásával az a játékos, cserejátékos vagy lecserélt játékos kiállítandó, aki 
elköveti a következő hét szabálytalanság valamelyikét: 

• súlyos sportszerűtlenségben vétkes; 
• durva játékban vétkes; 
• homokot dob bárkire; 
• leköpi az ellenfelet vagy bármely más személyt; 
• szándékos labdakezezéssel gól elérésében gátolja meg az ellenfelet (ez nem vonatkozik a 

saját büntetőterületén lévő kapusra), vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg; 
• szabadrúgást vagy büntetőrúgást maga után vonó szabálytalansággal gól elérésében gátolja 

meg a kapura törő ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg; 
• goromba, durva vagy sértő kifejezéseket illetve mozdulatokat használ; 

 
Az a játékos akit kiállítottak, nem térhet vissza a játéktérre, nem foglalhat helyet a cserepadon, el 
kell hagynia a játékteret. Másik játékos visszatérhet a játékba 2 perc eltelte után. 
 
Szöglet rúgás: a labdát a szögletzászlótól számított 1 méter sugarú, képzeletbeli negyed körben kell 
elhelyezni, annál a szögletzászlónál, amely a legközelebb helyezkedik el ahhoz a ponthoz, ahol a 
labda elhagyta a játékteret. A rúgó játékos buckát építhet lábával vagy a labdával a rúgás elvégzése 
előtt. Az ellenfeleknek minimum 5 méterre kell elhelyezkedniük, amíg a labda nem kerül játékba. 

 
 
A torna folyamán várakozási idő nincs! A mérkőzések időbeosztását a csapatok előzetesen kézhez 
kapják. A csapatok- saját érdekükben – 5 perccel a mérkőzés kezdése előtt a helyszínen jelenjenek 
meg egységes, sportolásra alkalmas felszerelésben 
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A véglegesen kiállított játékos a torna soron következő mérkőzésén automatikusan nem szerepelhet, 
súlyosabb esetben az eltiltás mértékéről a Rendezőbizottság dönt. 
 
A mérkőzések során önkényesen levonuló csapat a torna további küzdelmeiből kizárásra kerül. 
 
Mérkőzések félbeszakadása esetén a pontok és a gólarány sorsáról szintén a Rendezőbizottság dönt 
a helyszínen. 
 
Amennyiben egy csapat a szabályok ellenére jogosulatlan játékost szerepeltet és ez a 
Rendezőbizottság tudomására jut, a mérkőzés eredményét a bizottság hivatalból megsemmisíti és a 
három pontot 3-0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára  írja, valamint a vétkes csapattól egy pont 
levonásra kerül. 
 
Azonos színű szerelés esetén a sorsolás szerinti vendégcsapat köteles mezt cserélni, vagy jelzőtrikót 
viselni.  
 
Becsúszás nincs! Amennyiben mégis, az szabadrúgással büntetendő. 
 
A szabályok nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól. A nevezési lap leadásával a versenykiírást 
minden csapat magára kötelező érvényűnek tekinti! 
 
A Versenybizottság helyszínen hozott különféle döntései ellen semmiféle jogorvoslatnak helye nincs! 
 
Minden más itt nem említett kérdésben a Labdarúgás Szabálykönyv, a Strand Labdarúgás Egységes 
Szabályzatának, valamint az MLSZ Sportfegyelmi Szabályzatának előírásai az irányadóak. 
 
 
Soltvadkert, 2016. június 19. 
 

Versenybizottság 
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