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01. ábra – Kezdı állapot felállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sorok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oszlopok 

 
     kapus 

       hátvédek    csatárok és középpályások 
 

mezınyjátékosok 
 
 
 

 

tizenegyes pont 

kezdıkör  

büntetı terület 

szöglet 5 és feles szöglet ív 

Vigyázat! Fulladás veszély! Apró bábuk, 3 éves kor alatt nem ajánlott. 
 

alapvonal 

büntetı ív 
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1. Elıkészítés és kezdés 5. Gól   9. Szabálytalanság 
2. Játékosok mozgatása 6. A kapus 10. Szabadrúgás 
3. Labda mozgatása 7. Les 11. Idı korlátok 
4. Normál játék 8. Szögletrúgás 12. Variáció 

 
Játékleírás: 

 
A Soccer Tactics WORLD egyesíti a futball stratégiáját a társasjáték 

szellemével. Csapatonként tizenegy játékos egy hagyományos méretezéső pályán. A 
játék eleme a cselezés, passzolás és szerelést; valamint a labda birtoklására való 
törekvés. 

De légy elıvigyázatos – a sárga és piros lapok könnyen elıkerülhetnek! 
Vannak rövid és hosszú passzok, offenzív és defenzív stratégiák. Szabadrúgások, 
gólok, szögletrúgások és büntetı rúgások.  És ne fuss lesre! 

Játssz 90 perces teljes játékot (vagy állíts be más idıt). Ez a játék olyan, mint 
az igazi. A Soccer Tactics WORLD tiszta foci érzés!  

 

Életkor:  7+  Játékosok száma: 2 (4 játékos, ha 2 játékos alkot egy csapatot) 

 
Tartalom:  2 csapat (11 – 11 bábú piros és kék színben), 2 kocka, 1 foci korong,      
1 idımérı, 5 piros lap, 10 sárgalap, 2 pörgettyő (1 tartalék), 1 játéktábla,                      
2 eredményjelzı, rövid szabály, 1 szabály magyarázat, 1 trófea, 1 lövés kocka (lásd 13. 
oldal) 

 

Játék célja: 
A játék célja 90 perc (2-szer 45 perces félidı) vagy az általad választott idı 

alatt gólokban legyızni ellenfeled  
 
  1. Elıkészítés és kezdés  

 
 

A. Elıkészítés (lásd 01. ábra) 
 

Mindkét csapat 11 bábúval (játékossal) rendelkezik: 2 csatárral és                     
4 középpályással (számozott bábúk); 4 védıvel (számozás nélkül) és 1 kapussal (1).  
A kapus kivételével a többi 10 játékost mezınyjátékosnak hívjuk.  

1. sorban az 5 és felesen belül a két mezı egyikén fog elhelyezkedni a kapus.  
4. sorban  a B, D, E és G. oszlopban fog felállni a 4 védı 
6. sorban az A, C, F és H oszlopban fog felállni a 4 (bármelyik számozott) 
középpályás.    
8. sorban egyvonalban (a sorban bárhol) fog felállni a 2 (bármelyik számozott) 
csatár.   

Azonban a kezdırúgást végzı csapat (O-csapat) egyik bábúját a lasztival együtt a 
kezdıkörbe (valamelyik mezıjére) kell állítani. A másik csapat támadójátékosainak az 
1 mezıs szabadrúgás zónát figyelembe kell venniük. (lásd ‘szabadrúgás’, 10. szabály). 

Az O-csapat (Offenzív - támadó) állítja fel elıször bábúit. 
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Tedd a sárga és piros lapokat a tábla mellé .  
Mindkét csapatnak 1 kockája van. 

 
B. Kezdés 

 
Mielıtt a játékidı megkezdıdne, mindkét csapat dob egyet a kockával, s 

eldöntik, kié lesz a kezdırúgás. Aki nagyobbat dob, kezdi majd a második félidıt. A 
kisebbet dobó kezdi az elsı félidıt. Ez a csapat kezdi a játékot O-csapatként (Offense - 
támadó). 

A kezdırúgáshoz az O-csapat az egyik támadóját és a lasztit a kezdıkör egyik 
mezıjére helyezi. A bábú közvetlenül a labdára helyezhetı (jelezvén a labda 
birtoklását). Az ellenfél csatárainak az 1 mezıs szabadrúgás zónán kívül kell 
elhelyezkedniük a labdás bábúhoz képest.  
(lásd 12. ábra). 

Ha mindent felállítottunk, indíthatjuk az idımérıt. Az O-csapat a kezdırúgás 
elvégzéséhez (játékba hozáshoz) dob egyet a kockával.  
(Megjegyzés: A kezdırúgás elvégzésekor ne a bábút mozgasd elıször.) 

A labdának a középvonalat keresztezve elıre kell mozognia. Az O-csapat 
ezután még egyszer dob s megpróbálja megszerezni a labdát. 
 (lásd ‘Labdazerzés’, 4A. szabály). 

A kezdırúgást végzı bábú nem érhet addig a labdához, míg másik bábú meg 
nem teszi ezt. (Mint az igazi fociban!) 
 
  2. Játékos mozgatása (lásd 02. ábra) 
 
 

 
A játékos mozgatásához dobj egyet a kockával. A játékos a dobás 

eredményével összhangban lép.  
A játékos bármelyik irányban egyenesen vagy átlósan mozgatható. A mozgás iránya 
kombinálható, de ugyanazon mozgás csak egyszer válthat irányt.  
A játékos nem léphet vissza olyan mezıre, melyen mozgása közben áthaladt.  
A játékos áthaladhat olyan mezın, amelyen csapattársa tartózkodik, de olyanon nem, 
melyen az ellenfele áll (mivel az ellenfél játékosa útját állja). 
A játékos csak addig a mezıig mehet, melyen az ellenfele áll, át nem léphet rajta 
(ebben a lépésben). A következı lépésben már tovább mehet.  

A védıknek a saját térfelükön kell maradniuk. A középvonalon nem mehetnek 
át. A csatárok és a középpályások a táblán bárhova mehetnek. A kapus egy irányban és 
csak egyet léphet. (lásd ‘A kapus’, 6. szabály). 

Egy csapatból egy mezın maximum csak egy játékos tartózkodhat. Egy 
csapatból két játékos nem állhat ugyanazon mezın. 

Egy sorban (ugyanabból a csapatból) közvetlenül egymás mellett maximum 4 
játékos állhat. Egy oszlopban (ugyanabból a csapatból) közvetlenül egymás mellett 
maximum 3 játékos állhat. Evvel kikerülhetı a túl sok feltartás.   

A büntetı területen belül egy csapatból maximum 4 mezınyjátékos 
tartózkodhat egyszerre. (A kapuson kívül)   

Az 5 és felesen belül minden csapatból csak 1 játékos tartózkodhat. 
Rendszerint ez az egyik a kapus.  

A mozgatáshoz a kocka dobásától számított 60 másodperc áll rendelkezésre,  
(lásd ‘Idıkorlát’, 11. szabály). 



ef 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3. Labda mozgatása (lásd 03. ábra) 
 
 

 
Az a csapat, mely kizárólagosan birtokolja a labdát, a támadó csapat. A labda 

mozgatásához dobj egyet a kockával. A labda a dobás eredményével összhangban 
mozog. A labda bármelyik irányban egyenesen vagy átlósan mozgatható. A mozgás 
iránya kombinálható (a labda egy mozgatás alatt mehet egyenesen és átlósan is), de 
ugyanazon mozgás csak egyszer válthat irányt.  

A labda nem kerülhet vissza egy olyan sorba vagy oszlopba, melyet 
mozgatása közben már egyszer elhagyott. 

A labda áthaladhat olyan mezın, melyen valamelyik csapat játékosa 
tartózkodik. 

Minden mozgatáshoz a kocka dobásától számított 60 másodperc áll 
rendelkezésre. (lásd ‘Idıkorlát’, 11. szabály). 

 

  4. Normál játék 
 
 
 

O-csapat: Offenzív, azaz a támadó csapat 
D-csapat :  Defenzív, azaz a védekezı csapat 

 
Az a csapat, mely kizárólagosan birtokolja a labdát, a támadó csapat.  
(Amikor a D-csapat kizárólagosan megszerzi a labdát, ı válik O-csapattá.)  

 
Az O-csapat lép elıször. 
 

 
 

 02. ábra 
 Játékos mozgatása 
 Kockadobás: 4 

 03. ábra 
 Labda mozgatása 
 Kockadobás: 4 

TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓJA 
• Elıször az O-csapat az egyik játékosával lép (de nem a labdás játékosával). A 
játékos mozgatásához dobj egyet a kockával. A játékos a dobott értéknek 
megfelelıen lép.   
• Következı lépésként az O-csapat játékba (mozgásba) hozza a labdát.  
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A labda megjátszása 
 

A labda megjátszásához dobj egyet a kockával. A labda a dobott értéknek 
megfelelıen mozog. Az O-csapatnak a következı lehetıségei vannak a labda 
megjátszásához. Ezek:  

 
A D-csapat a  támadó csapat ezen lépéseire válaszol, ez alább olvasható a D-
csapatra vonatkozó szabálynál.  

 
A. Labdaszerzés (lásd 04. ábra) 

 
Ha az O-csapat  egy üres mezıre továbbítja a labdát (a mezın nem áll játékos), 

akkor  azonnal dob még egyet a kockával és megpróbálhatja megszerezni a labdát 
(bármelyik játékos mozgatásával, avval is, amellyel épp elrúgtuk a labdát, a labdát 
tartalmazó mezıre). 

Ez a két lépés mindig együtt jár. Ha egy üres mezıre rúgod a labdát, 
azonnal dobsz még egyet, hogy megszerezd azt.  

 
Ha az O-csapat valamelyik játékosát képes a labdás mezıre juttatni, megszerzi 

a labdát. 
Utána a D-csapat dob a kockával, és megpróbál ugyanarra a mezıre lépni, 

hogy megpróbálja leszerelni ellenfelét (lásd ‘szerelési kísérlet’ - 4D. szabály). Lépj a D-
csapat játékosával annyit, amennyit dobtál. Ha a D-csapat el tudja érni a labdás mezıt 
és az O-csapat játékosát, összecsapnak a labdáért.  

Ha a D-csapat nem tudja ezt a mezıt elérni, újra az O-csapat következik. 

 

A. rúgd a labdát egy üres mezıre és próbáld megszerezni azt (lásd 4A, alant) 
 
B. rúgd a labdát egy olyan helyre, melyen csak egy csapattársad áll  
(lásd ‘közvetlen passz’ 4B. szabály) 
 
C. cselezz a labdával (lásd ‘cselezés’ 4C. szabály) 
 
D. rúgd a labdát olyan helyre, melyen két játékos áll  
(lásd ‘szerelési kísérlet’ 4D. szabály) 
 

  04. ábra 
  Labdaszerzés 
  ’A’ játékos egy üres rúgja a labdát 
  B játékos megszerzi azt. 

  05. ábra 
  Közvetlen passz 
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(Azonban a D-csapat a dobott összeget még lelépi) Az O-csapat megszerezte a 
labdát, és egy új TÁMADADÓ CSAPAT AKCIÓT  kezdeményez. 

Ha az O-csapat nem tudja elsıre elérni a labdát, még lelépi a dobott összeget. 
Ha a D-csapat el tudja érni elsıre, megszerzi a labdát. A D-csapat lesz az O-csapat, és 
egy új TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓT  kezdeményez.  

Mindkét csapat ugyanannyi próbálkozást tesz a labda megszerzésére 
 
B. Közvetlen passz (lásd 05. ábra) 
 

Ha az O-csapat egy olyan mezıre juttatja a labdát, amelyen kizárólag a saját 
csapattárs található, közvetlen passzt hajt végre. (Ekkor D-csapat nem lép). Az O-
csapatnak kell ismét a labdát játékba hoznia. Ha ebben az extra lépésben ismét 
közvetlenül passzol, az O-csapat nem jön ismét (kivéve ha a második közvetlen passzt 
a büntetı területen belül veszi le illetve ha egy távoli lövés mezın állva – lásd 5B 
szabály – ebben az esetben az O-csapat kapura lı). Az extra lépés után a D-csapat dob 
és megpróbálja elérni a labdát 

 
C. Cselezés 

 
Ha az O-csapat  ’1’-est dob a labda játékba hozatalakor, lehetısége van (csak a 

labda megjátszásakor), hogy a játékosát és a labdát együtt mozgassa. A labdát birtokló 
játékos bármelyik irányban léphet egyet labdával. 

Ezután a D-csapat dob egyet, és megpróbál egyik játékosával a labdához 
eljutni. Ha a D-csapatnak ez sikerül, szerelési kísérlet következik. Ha a D-csapatnak 
nem sikerül, az O-csapat megtartja a labdát és egy új TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓT  
kezdeményez. 

 
D. ”Szerelési kísérlet”  (lásd 06 ábra) 

 

        A szerelési kísérlet azonnal kezdetét veszi, ha:  
• A D-csapat játékosa olyan mezıre lép, a 
amelyen az O-csapat játékosa áll a labdával. 
• Az O-csapat a labdát olyan mezıre juttatja,  
melyen két játékos áll (minden csapatból 1). 
• Az O-csapat olyan helyre cselez, melyen 
 a D-csapat játékosa áll (lásd 4C. szabály). 

A szerelési kísérlethez mindkét csapat  
egyszerre dob a kockával. A nagyobb értéket 
dobó csapat szereli a másikat, szerzi meg  
a labdát, és kezdeményez egy új  
TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓT .  
(A szerelési kísérletben nyertes játékosa a 
 labdára kerül, jelezvén, hogy ı birtokolja azt.) Döntetlen esetén újradobás következik.  

 
 

06. ábra 
Szerelési kísérlet 
A D-csapat játékosa (C) arra a mezıre 
lép,  melyen az O-csapat  játékosa és a 
labda áll. 
 

A csapatod minden játékosa megkísérelheti leszerelni az ellenfelet. 
A védı (bekk) játékos +1-et hozzáad a dobott értékhez (szerelési kísérletkor). 
A kapus +2-t ad hozzá a dobott értékhez (szerelési kísérletkor). 
Csatárok és a középpályások pontosan a dobott értéket számolják.  
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  5. Gól (Büntetı területre vonatkozó szabály) 
 
 
Gólt csak a *büntetı területen belül érhetı el.  

(*Kivéve lásd ’távoli lövés” 5B. szabály ) 
Góllövéshez az O-csapatnak alapvetıen le kell gyıznie a D-csapatot (szerelnie 

kell).  
Góllövéshez a középkörben meg kell pörgetni a pörgettyőt. Ha a pörgettyő 

iránya a 4  focilabdával jelölt területre mutat, gól! 
Ha a pörgettyő iránya a két piros zászló területére mutat, szögletrúgáshoz jut az 

O-csapat (lásd ’ szögletrúgás ’ 8. szabály). 
Ha a pörgettyő a két számozott területre mutat, kapuskirúgás következik. 

(lásd ’ kapuskirúgás’ 6C. szabály)  
Ha gólt ér el a csapat, újra középkezdés kezdıdik. Az a csapat, amelyik a gólt 

kapta, kezd. 
Ha pörgetsz, a pörgettyőnek legalább kétszer körbe kell fordulnia az 

érvényességhez.! Ha a pörgettyő közvetlenül a vonalon áll meg, az is gól.  
 
A. Gól a büntetı területen belül 
 
1. LABDASZERZÉS A BÜNTETİ TERÜLETEN BELÜL 

Ha az O-csapat megszerzi a labdát a büntetı területen belül, gólt szerezhet. A 
D-csapat megpróbál ugyanarra a mezıre lépni, hogy megpróbálja leszerelni ellenfelét. 
(Kockadobással és játékos mozgatással) 

Ha a D-capat erre a mezıre tud lépni, szerelési kísérlet kezdıdik (lásd 
’szerelési kísérlet’ 4D. szabály)  

Ha a D-csapat leszereli ellenfelét, egy új TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓ  
kezdıdik. 

Ha az O-csapat elhárítja a szerelést, kapura lıhet! Döntetlen esetén új dobás 
következik.. 

Ha a D-csapat nem tud arra a mezıre lépni, ahol az O-csapat játékosa és a 
labda áll, az O-csapat szintén kapura lıhet. 

 
2. KÖZVETLEN PASSZ A BÜNTETİ TERÜLETEN BELÜLRE 

Ha az O-csapat  közvetlenül (a büntetı területen belülre) passzolja a labdát 
egy egyedül álló saját játékosához, egybıl kapura lıhet. Még a második közvetlen 
passz esetén is.  
D-csapat nem lép. 

Ha az O-csapat közvetlenül (a büntetı területen belülre) passzolja a labdát 
egy olyan mezıre, melyen két játékos áll, azonnal szerelési kísérlet következik. Ha az 
O-csapat gyız, kapura lı. Ha a D-csapat szerzi meg a labdát, egy új TÁMADÓ 
CSAPAT AKCIÓ  kezdıdik. 

 
B. Távoli lövés (lásd 07. ábra) 
 

A büntetı területen kívül van két csillaggal megjelölt mezı.  
Ha az O-csapat játékosa kezel le egy közvetlen passzt ezen mezık egyikén, 

góllövési esélye adódik. A második közvetlen passz átvételekor is. 
Az O-csapat azonnal kapura lı!Az összes többi esetben a távoli lövés mezı  

normál mezıként funkcionál  
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. A kapus 

 
 

A kapus a játékot az 5 és felesen belüli két mezı egyikérıl kezdi.  
Amikor a kapus megjátssza (kirúgja) a labdát, két kockával dob.  
 
A. A kapus mozgása 
 

Amikor te következel, és mozgatnád az egyik játékost (védekezvén), el kell 
dönteni, a kapussal vagy egy mezınyjátékossal teszed-e ezt. Ha a kapussal, akkor a 
kapus mozgatásához nem kell dobni. A kapus bármelyik irányban léphet egy mezıt.  

Ha dobsz a kockával, az egyik mezınyjátékossal kell lépned (a kapus nem 
mozoghat). 
 
B. A kapus szerelési kísérlete 
 

Ha a kapus olyan mezıre lép, melyen az ellenfele áll a labdával, a normál 
„szerelési kísérlet” szabálya lép érvénybe (4D. szabály). Amikor az O-csapat elhárítja 
egy kapus szerelési kísérletét, azonnal kapura lıhet. Ha a kapus leszereli ellenfelét, 
egy új TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓ veszi kezdetét. 

 
C. Kapuskirúgás (lásd 08. ábra) 
 

Amikor az O-csapat kapura lı, és a pörgettyő a két számozott mezıre mutat, 
kapuskirúgás következik. A kapuskirúgáshoz az ellenfél összes játékosának el kell 
hagynia a büntetı területét. (Helyezd ıket a büntetı területen kívül esı sorokba vagy 
oszlopokba)  

A kapus az 5 és felesen belül valamelyik mezın  birtokba veszi a labdát és egy új 
TÁMADÓ CSAPAT AKCIÓ veszi kezdetét. 

A kapuskirúgáshoz használj két dobókockát. 
A labda játékba hozatalához a labdának el kell hagynia a büntetı területet.  

A kapus addig nem érhet újból a labdához (a kirúgás után), míg egy másik 
játékos nem teszi ezt meg. (Mint az igazi fociban!) 

07. ábra 
Távoli lövés 
C4 és F4-es mezı 

 

08. ábra 
Kapus kirúgás 
A kapus kirúgáshoz az ellenfél összes játékosának el 
kell hagynia a büntetı területét C4 és F4-es mezı 
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   7. Les (lásd 09.ábra) 
 

 
Ha egy O-csapat játékosa a D-csapat leghátsó mezınyjátékosa és a gólvonal 

között tartózkodik, lesen áll. Ha ez a játékos ezen a helyen közvetlen passzot kap, 
vagy megszerez egy labdát a területen belül, les.   

Ennek következtében a labda helyérıl a D-csapat Szabadrúgáshoz jut (lásd 
‘Szabadrúgás’, 10. szabály). 

Azonban a labda bekerülhet ezen területre és egy másik O-csapat játékos 
megjátszhatja azt, ha ı nem áll lesen, mivel ez nem leshelyzet.  

Ha egy O-csapat játékosa lesállásban tartózkodik az 5 és felesen belül, és 
kapura lövési lehetısége van az O-csapatnak (a büntetı területen belülrıl, vagy távoli 
lövésként), azonnal lest fúj a bíró. Azért, mivel az a játékos az 5 és felesen belül 
akadályozza a kapust A D-csapat a labda helyérıl szabadrúgást végezhet el. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8. Szögletrúgás (lásd 10.ábra) 
 
 
Amikor az O-csapat kapura lı, és a pörgettyő a piros zászlóra mutat, az  

O-csapat szögletrúgáshoz jut. Ha a kapus az 5 és felesen kívül tartózkodik, vissza 
kell oda állnia. A szögletrúgásra azon az oldalon kerül sor, amelyen a kapura lövés 
történt.  
A labdát a szöglet mezın belül a szöglet ívre kell helyezni, ahonnét a szögletrúgás 
következik. A kapura lövı játékos fogja a szögletrúgást elvégezni. Helyezd a 
játékost a mezın kívülre közvetlenül a szöglet zászló mellé.  

Szögletrúgáskor mindkét csapat 3 játékost áthelyezhet (vagy 3-szor mozgathat 
játékost, mivel egy játékost többször is mozgathat). 

Szögletrúgáskor a játékosok mozgatásához nem kell a dobókockával 
dobni.  

Bármelyik játékos bárhonnan bárhova áthelyezhetı a táblán. 
(Természetesen a hátvédeknek és a kapusnak a saját térfelén kell maradnia.) 
 

Így, kezdve a D-csapattal , felváltva mozgatjuk a játékosokat.  
A D-csapat játékosai nem állhatnak 1 mezınyire a labdától. (Szabadrúgás 

Zóna). A D-.csapatból  maximum 4 játékos tartózkodhat a Büntetı Területen belül. 
 

09. ábra 
Les 
B játékos lesen áll. 

 

10. ábra 
Szögletrúgás 
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(a kapuson kívül). A O-csapatból szintén csak 4 játékos tartózkodhat a büntetı 
területen belül.  
Mindkét csapatból csak 1 játékos lehet az 5 és felesen belül. Egyik a kapus.  
 Amikor minkét csapat felkészült a szögletrúgásra, az O-csapat dob egyet a 
dobókockával. A szögletrúgás elvégzéséhez most a szögletzászló mellett álló játékos 
a szögletrúgás mezıjébe lép. Az O-csapat a labdát a dobott összegnek megfelelıen 
mozgatja.  
 A labda a szögletrúgás sarokmezıjébıl indul.  
 A mellette levı mezıre 1-essel lehet lépni. A szögletrúgást elvégzı játékos 
nem érhet addig újból a labdához, míg egy másik játékos nem teszi ezt meg 
(valamelyik csapatból). 
Szögletrúgásnál nincs lesállás.  
 
  9. Szabálytalanságok (sárga- és piroslapok ) 
    
 
A. Szabálytalanságok 
 

Amikor szerelési kísérlet van (4D. szabály) és egyik csapat „6”-ost (legnagyobbat) 
dob míg a másik csapat „1”-et (legkisebbet), szabálytalanság történik, méghozzá az 
„1”-est dobó csapat részérıl. A „6”-ost dobó csapat Szabadrúgást (lásd ‘Szabadrúgás’ 
10. szabály) rúg. A szabálytalankodó játékos sárgalapot kap. Amennyiben egy csapat 
szabálytalankodik, a másik csapat felmutatja a lapot a szabálytalankodó játékosnak, 
s a lapot a tábla végén található szabálytalanság szekcióra helyezi. (a megfelelı 
szám vagy a bető mellé). 

Ha egy játékos megkapja a második sárgalapját is, kiállításra kerül!  
Kap egy újabb sárga lapot és egy pirosat is mellé, majd a piros lap lekerül a 
szabálytalanság szekcióba (a sárga lapot elvéve onnét). A játékost levesszük a 
tábláról, majd a szabálytalanság szekció megfelelı számára vagy betőjére helyezzük.   

Azonban a hátvédek csoportot alkotnak és nincsenek számokkal elkülönítve. 
Ezáltal, ha a hátvédek (mint csoport) megkapják a második sárga lapot, a hátvédnek 
felmutatásra kerül a sárga és a piros lap, majd kiállításra kerül.  
(A”D” a szabálytalanság szekcióban hátvédek (halma) számára fenntartott hely) 

A hátvédek számára a további sárgalapok elhelyezése végett ezt a hátvédet és a 
piros lapot a tábla szélére helyezzük. 
A hátvédek által kapott következı sárgalap mint elsı sárgalap fog számítani.   

Ha a szabálytalanságot a D-csapat a Büntetı területen belül követi el, az O-
csapat Tizenegyeshez jut (lásd alant). 
 
B. Tizenegyes rúgás (lásd 11. ábra) 
 

Ha a Büntetı területen belül történik 
a szerelési kísérlet, és az O-csapat egy 
”6”-ost, míg a D-csapat ”1”-est dob, a 
D-csapat szabálytalanságot követ el. 
Az O-csapat Tizenegyeshez jut. A  
D-csapat játékosa sárgalapot kap, melyet 
a szabálytalanság szekcióban a játékos 
száma vagy betője mellé helyezünk. 
(lásd fent) 

11. ábra 
Tizenegyes rúgás 
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A Tizenegyes rúgáshoz a kapus kivételével minden játékosnak el kell hagynia 
a Büntetı területét. A játékosokat a szabálytalankodó csapattal kezdve felváltva kell 
a Büntetı területen kívül  a 3. vagy 4. sorban levı mezıkön elhelyezni. 

A szabálytalanságot elszenvedett játékost a büntetı ív két mezıjének egyikére 
helyezzük. A D-csapatból egyik játékos sem állhat ezen a két mezın.  Helyezzük a 
labdát a Tizenegyes pontra. 
A Kapust a kapu közepére, a gólvonalra helyezzük. Ha mindenki felkészült, az O-
csapat elvégzi a tizenegyest a pörgettyő pörgetésének segítségével. 

A Tizenegyes rúgás után a Kapust visszahelyezzük az 5 és felesen belüli két 
mezı egyikére. 

 
C. Szabályok elleni kisebb vétségek 
 

A játék közben elkövetett minden egyéb, a játékszabályok megsértése kisebb 
vétségnek számít, s a vétlen csapat Szabadrúgását eredményezi. Ezért a 
szabálytalanságért nem jár sem piros, sem sárga lap (vagy Tizenegyes). Például egy 
ilyen vétségnek számít, ha egy hátvédet a támadó térfélre helyezünk. Ha egy 
vétségre fény derül, azonnal megszakítjuk a játékot, és a vétlen csapat Szabadrúgást 
rúghat a középkör négy mezıjének egyikérıl.  

Azonban ha az O-csapat a vétlen, választhat a Szabadrúgás illetve az 
elınyszabály között. 
 
 
  10. Szabadrúgás (lásd 12.ábra) 
 
 

Szabálytalanság után (lásd ‘Szabálytalanság’, 9. szabály) a vétlen csapat 
Szabadrúgáshoz jut. A vétlen csapat megkapja a labdát azon a mezın, melyen a 
szabálytalanság történt. A sértett játékos végzi el a Szabályrúgást. Az ellenfél csapat 
játékosai nem állhatnak 1 mezınyire (Szabadrúgás Zóna) a labdától. Szintén ezt a 
zónát kell figyelem bevenni a Szögletrúgásnál valamint a Középkezdésnél.  

Ha a szabálytalankodó csapat néhány 
játékosa a zónán belül tartózkodik, el kell 
menniük innen.  
 Közvetlenül a zóna melletti sorban  
vagy oszlopban (bármelyik mezın) kell a  
zónán kívül elhelyezni ıket. Ezután a  
O-csapat egy új TÁMADÓ CSAPAT  
AKCIÓT kezd. 

A Szabadrúgást elvégzı játékos nem 
érhet addig a labdához, míg egy másik 
játékos (valamelyik csapatból) meg nem 
teszi ezt. Mint az igazi fociban! 
 [Ha egy Lest követıen végzünk  
Szabadrúgást, a vétlen csapat bármelyik 
játékosát a labdához vihetjük.] 

 

12. ábra 
Szabadrúgás 
’A’ játékos rúgja a Szabadrúgást. 
Az ellenfél egyik játékosa sem lehet 1  
mezınyire (Szabadrúgás Zóna) a labdához. 
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  11. Idıkorlátok és a játék vége 
 
 
A. Idıkorlátok 
 
A kockadobástól számítva minden mozgás (játékos vagy labda) elvégzéséhez 60 
másodperc áll rendelkezésre. A legtöbb mozgáshoz nincs szükség 60 másodpercre. 
Ezt az idıkorlátot azért tartalmazza a szabály, hogy senki se húzza direkt az idıt, 
mesterségesen siettetve a játék végét. Az idıkorlát célja a folyamatos játék 
biztosítása és nem az, hogy a játékosok állandóan az idıt ellenırizzék. 
Azonban: Szabálysértés esetén lásd 9C. szabályt. 

Ha játékosokat kell áthelyezni – Szögletrúgáskor, Tizenegyes esetén, 
Szabadrúgás elıtt. Kapuskirúgáskor vagy gól utáni Középkezdéskor – 60 másodperc 
áll rendelkezésre erre is. 
 
B. Játék vége (plusz az ápolási idı) 
 
Ha az idımérı lejár a mérkızés (illetve a félidı) befejezıdik. Azonban, ha az 
idımérı egy támadás közepette jár le, azt még be kell fejezni. Ez azt jelenti, hogy ha 
az O-csapat éppen belıtte a labdát a *Büntetı területen belülre (mielıtt az idı lejárt 
volna), meg kell engedni, hogy befejezze a támadását. Ez góllal vagy anélkül 
végzıdhet. A Szögletrúgást szintén be kell fejezni.  

*Vagy Közvetlen Passz megy a Távoli lövés mezıre. 
 
C. Hosszabbítás (Extra idı) 
 
Ha a normál játékidıben döntetlen az állás, kétszer 15 perc (vagy megállapodás 
szerint) Hosszabbítás  következik. Két teljes félidıt kell még játszani. Ha ezután is 
döntetlenre áll még a meccs, Szétlövés következik. Mindkét csapat 5 Büntetıt fog 
rúgni, felváltva egymás után (lásd ‘Tizenegyesrúgás’, 9B. szabály). Dobással kell 
eldönteni, ki rúg elıször. Aki a legtöbb gólt rúgja, az nyeri a játékot.  

Ha a szétlövés után is döntetlen, addig rúgnak 1-1 Büntetıt, míg a játékot el 
nem döntik. Mindkét csapat ugyanannyi büntetıt fog rúgni. 
. 
12. Variáció 
 
A. Haladó Szabály: 
 

Izgalmasabb játékot és kevesebb gólt eredményez, ha a hátvédek (halma) +2-t 
érnek kockadobáskor a szerelési kísérlet alatt. 
 
B. Kapuralövés kockadobással: 
 

Azoknak, akik a dobókockát részesítik elınyben a pörgettyővel szemben, egy 
speciális kockát biztosítunk. Evvel kell dobni a pörgettyő pörgetése helyett. 

 
  


