Futsal szabályok áttekintése
Kezdőrúgás
-

A futsal-ban kezdőrúgásból nem érhető el gól közvetlenül.

Labda
-

A futsal labda 62-64 cm kerületű, 400-440 gr. súlyú, 600-900 gr/cm2 nyomású.

-

2 m magasságból történő leejtése esetén az első visszapattanásnál nem pattanhat 50 cm alá
vagy 65 cm fölé.

Felszerelés
-

A futsal-ban is kötelező a sípcsontvédő használata!

A kapus játéka
-

-

-

A kidobás a játék újrakezdésének egyik módja.
A labdát a védő csapat kapusa dobja ki saját büntetőterületének bármely pontjáról.
A védő csapat kapusa négy másodpercen belül kell elvégezze a kidobást, amint erre
készen áll.
Ha nem végzik el a kidobást négy másodperc alatt, akkor közvetett szabadrúgás jár az
ellenfél javára a büntetőterületet határoló vonal azon pontjáról, amelyik a legközelebb
esik a szabálysértés helyéhez.
Ha kapus a labda korábbi megjátszása után a saját térfelén ismét érinti a csapattársa által
szándékosan hozzájátszott labdát anélkül, hogy azt az ellenfél játékosa megjátszotta vagy
érintette volna, akkor ellene közvetett szabadrúgást kell ítélni. A hatoson belül, befelé
megítélt közvetett szabadrúgást ki kell vinni a hatos vonalra.
Ha a játékban lévő labdát a kapus az ellenfél kapujába dobja, akkor a játék kidobással
folytatódik, miután a futsal-ban kézzel nem érhető el gól.

4 másodperces szabály alkalmazása
-

A 4 másodperc számolását – feltett kézzel – akkor kell elkezdeni számolni, amikor a játékos
készen áll a labda játékba hozatalára.

-

Ha szögletrúgásnál letelik a 4 másodperc anélkül, hogy elvégeznék azt, akkor a játék az
ellenfél javára megítélt kidobással folytatódik.

-

Kezdőrúgásnál, büntetőrúgásnál és labdaejtésnél nem kell számolni a 4 másodpercet.

-

Minden esetben, amikor az egyik csapat kapusa a saját térfelén birtokolja a játékban lévő
labdát, akkor az egyik játékvezetőnek jól láthatóan kell végeznie a négy másodperc
számolását.

Halmozott szabálytalanság
-

-

-

-

Halmozott szabálytalanságnak azt nevezzük, amelyik után közvetlen szabadrúgást vagy
büntetőrúgást kell ítélni.
A csapatok által elkövetett halmozott szabálytalanságokat, félidőnként külön-külön számolva,
a mérkőzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
A játékvezetők az előnyszabály alkalmazásával továbbengedhetik a játékot, ha a csapat még
nem érte el a három halmozott szabálytalanságot, és az ellenfél nem semmisített meg gólt
vagy nyilvánvaló gólszerzési lehetőséget.
Csapatonként a negyedik halmozott szabálytalanságtól kezdve a közvetlen szabadrúgást a
végrehajtó játékosnak a góllövés szándékával kell elrúgnia a labdát, azt nem passzolhatja le a
csapattársának.
A kapus a saját büntetőterületén belül marad, legalább 5 m-re a labdától.
A védőcsapat játékosai nem állíthatnak sorfalat a szabadrúgások kivédekezése céljából.
Ha egy játékos csapata negyedik halmozott szabálytalanságát az ellenfél térfelén vagy saját
térfelének a felezővonal és a második büntetőponton áthaladó, felezővonallal párhuzamos,
képzeletbeli vonal közötti területen követi el, akkor a szabadrúgást a második büntetőpontról
kell elvégezni.
Ha egy játékos csapata negyedik halmozott szabálytalanságát saját térfelén, a második
büntetőponton áthaladó, felezővonallal párhuzamos, képzeletbeli vonal és a kapuvonal
között, de a büntetőterületen kívül követi el, akkor a támadó csapat választhat, hogy a
szabadrúgást a második büntetőpontról vagy a szabálysértés helyéről végzi el.

Büntetőpontok
-

Az első büntetőpont 6 méterre, a második büntetőpont 10 méterre van a kapuvonaltól, a
játéktér hosszanti tengelyén.

Oldalrúgás
-

Futsal-ban a bedobás helyett oldalrúgással kell játékba hozni a labdát.
Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.

5 méter
-

Szabadrúgásnál, oldalrúgásnál, szögletrúgásnál az 5 méter távolságot kell betartani.

Csere
-

A cserét a cserezónában kell végrehajtani, ami a felezővonaltól 5 méterre kezdődik és 5
méter szélességű.
A csere egyaránt végrehajtható, akár játékban van a labda, akár játékon kívül.
A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos a cserezónán keresztül belép a
játéktérre.
A technikai zónában a cserejátékosoknak megkülönböztetőt kell viselniük.

Kiállítás
-

A kiállított játékosnak el kell hagynia a játéktér környékét, és az adott mérkőzésen már nem
térhet vissza a játéktérre.
Ha az egyik csapat, egy játékosának kiállítása miatt, emberhátrányban gólt kap, akkor egy
fővel kiegészülhet. Azonos létszám esetén nincs kiegészülés!

Egyebek
-

-

A futsal-ban a fizikai kontaktus önmagában nem tiltott.
Szabályosan becsúszni lehet.
Futsal-ban nincs les.
Ha a labda a mennyezetet érinti, amikor játékban van, akkor a játékot, a labdát utoljára
érintő csapat ellenfelének kell oldalrúgással újraindítani. Az oldalrúgást az oldalvonal
azon pontjáról kell elvégezni, amelyik a legközelebb volt ahhoz a helyhez, ahol a labda
érintette a mennyezetet.
A játékvezetőknek attól a pillanattól van joguk a fegyelmezési szankciók alkalmazására,
amikor a mérkőzés előtt belépnek a játéktér helyiségébe, egészen addig, amíg elhagyják
azt.
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