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Nevezések, versenykiírás!
MINDEN KOROSZTÁLYBAN A LÁNY 1 ÉVET VISSZAJÁTSZAT!
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Paksi SE 2008-as csapata tartaléklistán van!
Szeol AK 2008-as csapata tartaléklistán van!

2012 es óvódás korcsoport versenykiírása
A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! A különbségeket a következőkben
ismertetjük:
Nevezés: nevezési díj 8000 Ft megfizetésével, nevezhető 10 fő
Pályaméret: 15x20m /kézilabda pálya fele/
Kapuméret: 2x1m
Büntető terület: 6m-re az alapvonaltól az oldalvonalon bójával jelölve
Labdaméret: 3-as labda
Játékidő: 10-12 perc / mérkőzés, nevezéstől függően.
Létszám: 3:3 ellen (kapus nincs)
Játékvezető: nincs - pályafelügyelő van
A mérkőzés szabályai
GÓL
gólt a pálya teljes területéről el lehet érni
gól után a kaputól alapvonalról, lehet játékba hozni a labdát, tehát
középkezdés nincs
LES – NINCS
PARTDOBÁS – NINCS
a folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal (térd
alatti )hozható játékba, amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni!
Beívelni TILOS!
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda, játékba hozatalát
az ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el.

SZÖGLETRÚGÁS– NINCS
ha az ellenfélről kerül a labda az alapvonal mögé, lábbal hozható ismét
játékba az alapvonal mögül
SZABÁLYTALANSÁGOK
szabadrúgást vonnak maguk után
BÜNTETŐ
Kijelölt kapuelőtéren (6 méter) belüli szándékos kezezésnél büntetőrúgás
következik.
a büntetőpont a kapu közepétől számított 10 méterre van, félpályás rúgás.
a büntetőrúgást üres kapura kell elvégezni.
CSERE
cserélni bármikor lehet
a cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással
a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető
a cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az alapvonal és az
oldalvonal találkozásánál
TÉRFÉLCSERE – NINCS!
FELSZERELÉS
a játékosok terem cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak

Játékszabályok!
U-8,U-9,U-10 ,U-11, U-12, U-14,
Nevezés: Nevezési díj megfizetésével 8000 Ft 12 fő nevezhető a mérkőzésekre.
A mérkőzés szabályai
Játékidő: 1*20 perrc
GÓL
gólt a pálya teljes területéről el lehet érni

gól után középkezdéssel indul újra a játék
LES – NINCS
PARTDOBÁS – NINCS
a folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal (térd alatti
passz) hozható játékba, amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda, játékba hozatalát.
Ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el
SZÖGLETRÚGÁS
a sarokpontról történik
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda, játékba hozatalát 3
méterre helyezkedhetnek a labdától.
SZABÁLYTALANSÁGOK
szabadrúgást vonnak maguk után, ellenfél játékosai 3 méterre helyezkednek
el.
BÜNTETŐ
büntetőterületen (6 méter) belüli szabálytalanság esetén büntetőrúgás
következik
a büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van
CSERE
cserélni bármikor lehet, ha nincs játékban a labda!
a cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással
a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető
a cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán az oldalvonal és a
zsüriasztal melletti kispadon!
TÉRFÉLCSERE – nincs
Kiskunhalas, 2018. 11. 14
üdvözlettel,

Vincze Attila

