


MENETREND 

 

PÉNTEK 
Marcel Bec  

Sport Centrum 

 
SZOMBAT 

Marcel Bec  
Sport Centrum 

 
 

VASÁRNAP 
Stade de France 

 
 

  

 
 

14:00 – 16:30 
Csoportmérkőzések 

 
 

14:00 – 16:30 
1/4 & 1/2 döntők 

Helyosztó mérkőzések 

 

 
… – 16:30 

Helyosztó mérkőzések 
Döntő 

Díjátadó 
 

  
 

10:00 – 12:30 
Csoportmérkőzések 

 
 

9:00 – 12:30 
1/8 döntők 

Helyosztó mérkőzések 

 
11:00 – … 

Helyosztó mérkőzések 



 Minden csapat 3 mérkőzést játszik (20 perc/mérkőzés) 

MÉZKŐZÉSEK: 

D1-D2  
D1-D3  
D1-D4  
D2-D3  
D2-D4  
D3-D4  

E1-E2  
E1-E3  
E1-E4  
E2-E3  
E2-E4  
E3-E4  

F1-F2 
F1-F3  
F1-F4  
F2-F3 
F2-F4  
F3-F4 

G1-G2  
G1-G3  
G1-G4   
G2-G3 
G2-G4 
G3-G4 

H1-H2  
H1-H3  
H1-H4  
H2-H3  
H2-H4  
H3-H4  

C1-C2  
C1-C3  
C1-C4  
C2-C3  
C2-C4  
C3-C4  

B1-B2  
B1-B3  
B1-B4  
B2-B3  
B2-B4  
B3-B4  

A1-A2  
A1-A3 
A1-A4  
A2-A3  
A2-A4  
A3-A4  

D E F G H C B A 

CSOPORTOK: 

: 

PÉNTEKI CSOPORTMÉRKŐZÉSEK 



B-torna 
Csoport harmadik és 

negyedik: 
Selejtezők 

Helyosztó mérkőzések  
17-32 

A-torna 
Csoport első és második: 

Selejtezők 
Helyosztó mérkőzések  

1-16 

SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK 

 Minden csapat 4 mérkőzést játszik (20 perc minden mérkőzés, 

kivéve a döntő) 



2 RÉSZRE OSZTVA 

ELSŐ RÉSZ:  

A döntő és az első show után 

(győztes, döntősök, 3. hely és Fair-Play díj 

+ trófeák és érmek, gólkirály, legjobb 
kapus, legjobb játékosnak) 

MÁSODIK RÉSZ:  

A második show alatt és mielőtt 
elhagyjuk a stadiont 

(trófeák és érmek a 4-32. helyezettnek) 

DÍJÁTADÓ 



Les terület az ellenfél teljes térfele 
 

A les az ellenfél teljes térfelén büntetve lesz 

Presence of a penalty area like in 11-a-side football. 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 



Kapus labdakiadás 

A kapus nem végezheti el a kiadást a félpályáról vagy on the volley 

A kapus csak a kezével, vagy a lábával a földről végezheti el. 

Kézből nem lehet kirúgni a labdát! 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 



Kirúgás 

A kapusnak vagy a játékosnak a labdát a két vonal közül az egyikre kell 
elhelyeznie a büntető pont valamelyik oldalán (9 méterre a gólvonaltól) 

 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 



Játékosok cseréje 

A mérkőzések alatt a cserejátékosok bármikor bejöhetnek vagy 
lemehetnek a pályáról, amennyiben megvárják, hogy a mérkőzés 
megálljon és jelentkeznek a negyedik játékvezetőnél. 
Bármennyi csere lehet egy mérkőzés folyamán. 
 
 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 



Fehér lapok helyettesítik a sárga lapokat 

Specifikus szabály, hogy elkerüljük az egymást követő hibákat az 
egymást követő mérkőzéseken:  

 

3 fehér lap= 1 felfüggesztett mérkőzés 

1 fehér lap = 3 perces felfüggesztés 

2 fehér lap = 1 piros lap 

A felfüggesztett játékosok egy széken foglalnak helyet a negyedik 

játékvezetőhöz közel 

1. mérkőzés  

+ 
 2. mérkőzés 

+ 

3. mérkőzés 

= 

4. mérkőzés 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 



Fair-play értékelési táblázat 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 

 Minden mérkőzésen értékelnek minden 
csapatot. (max 60 pont/mérkőzés) 
 

 A sporthoz való hozzáállás értékelése a 
pályán  

‐ Elkövetett szabálytalanságok száma 

‐ Fehér/piros lapok száma 
 

 A technikai területeken / a pályán tanúsított 
viselkedés 

‐ Sportszerűtlen és durva viselkedés  

‐ Bíróval való vita 

‐ A szabályok nem tiszteletben tartása 

‐ A technikai terület piszkosan hagyása 

 ÚJ pontozási kritériumok az értékelési táblázatban 

‐ Bírói vita: -10 pont (vs 5 pont 2015-ben)  

‐ Erőszakos viselkedés (szóban vagy fizikailag): -10 pont (vs 5 pont 2015-ben)  



Szombati és vasárnapi büntető rúgások 

A kieséses meccseken (szombaton és vasárnap) és döntetlen esetén 
büntető rúgások döntenek majd amelyet a pályán végeznek el a 
játékosok. 

Csak azok a játékosok vehetnek részt a büntető rugásokban és lehetnek a 
pályán az edzővel együtt, akik játszottak a mérkőzés végén. 

SPECIFIKUS SZABÁLYOK 



A delegáció minden tagjának ülve kell maradnia a padjukon a 
mérkőzések alatt, kivéve az edzőnek, aki állhat a technikai területen. 
 
Minden cserejátékosnak viselnie kell a mellényt amikor nem 
játszanak. 
 
Minden mérkőzés alatt ki kell helyezni a nemzeti zászlót a 
zászlórúdra. 

VISELKEDÉS A KISPADON 



Futball cipő 

 Stoplis (=kötelező) 

 

 Levehető csapok „éles” (=tilos) 

 

 Sípcsontvédő (=kötelező) 

 

 
 

Hivatalos labdaméret: 4 

FELSZERELÉS 


