
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  1 6 . ,  K E D DI V S P OR T   

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2668-0890  ●  Szerkesztő: Zátyi Tibor

• Kihasználta az elmúlt időszakot a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 
(FIFA) szabályalkotó testülete. Június 1-jétől megváltoztatta a teremlab-
darúgás szabályait. Ezek a módosítások a nagypályás labdarúgás elveit 
követik. A cél tehát egyértelmű volt: közeledjen a futsal a focihoz. Szak-
embereket kérdeztünk a változtatásokról.

JÓZSA CSONGOR

A koronavírus-járvány majd-
nem az egész világon meg-
álljt parancsolt a teremlab-

darúgásnak. Amennyiben minden 
zökkenőmentesen haladt volna, 
most mindenhol ismernénk a bajnok 
kilétét. A FIFA szabályalkotói ezért 
is időzítették az új szabálykönyv ki-
adását 2020. június 1-jére. Tehát jelen 
állás szerint ezentúl új előírásokkal 
játsszák a kispályás focit. A változá-
sokat úgy hozták meg, hogy a lab-
darúgás szabályzatának legutóbbi 
módosításait vették górcső alá, amit 
pedig lehetett, azt átírták a teremfo-
cira is.

A futsal 1. Liga játékvezetői tes-
tületének egyik tagját, Bálint Attilát 
kértük fel, hogy az új szabályzatot 
átböngészve ossza meg meglátása-
it. A székelyudvarhelyi sípmester 
elmondta, a bajnokság március 
közepén megszakadt, azóta videó-
konferencián tartják a kapcsolatot 
a játékvezetői kollégium elnökével, 

legutóbb épp az új előírásokról be-
szélgettek.

„Természetesen még mi is a FIFA 
által közzétett anyagot böngésztük 
át. Egy biztos, az új szabály már ér-
vényben van. Tehát ha a román meg-
mérettetést nézzük, a Csíkszereda–
Galac páros meccset, amely eldönti, 
hogy ki mehet a Bajnokok Ligájába, 
akár az új szabályzat alapján is játsz-
hatják. Az illető szakszövetségnek 
kell eldöntenie, hogy a régi vagy az 
új alapján zárja le a pontvadásza-
tokat. Egyelőre nincs döntés arról, 
hogy nálunk melyiket alkalmazzák” 
– kezdte a beszélgetést Bálint Attila.

Lap a kispadon és a pályán

A játékvezető szerint a módosítások 
a játékot segítik, hogy az még folya-
matosabb, gyorsabb legyen. „Utol-
jára 2015-ben eszközöltek nagyobb 
módosításokat a szabálykönyvben, 
azóta a nagypályás focit átformálták, 
várható volt, hogy nálunk is lesznek 
új passzusok. A labda játékba hozási 
módozataira vonatkozóan hoztak új 
döntéseket: a középkezdés hátrafelé 

is elvégezhető, a kapusnak nem kell 
kidobnia a félkörön kívül a játék-
szert, illetve a hálóőr nem dobhatja 
át a félpályán a játékszert. Középkez-
désből pedig lehet gólt elérni, mivel 
ez eddig nem volt szabályos” – vázol-
ta fel a legfontosabb módosításokat a 
sípmester.

Módosult az is, hogy a kispadon 
helyet foglaló szakmai stáb tagjai 
kaphatnak sárga és piros lapot. A 
játékvezető szerint ez az 1. Ligában 
azért is fontos, mert nagyon sok 
együttesnél edző-játékost alkal-
maztak. Amikor az illető személy 
a pályán volt, akkor játékosként 
volt büntethető – kaphatott lapot –, 
amikor pedig a kispadnál volt, ak-
kor trénerként kellett alkalmazni 
ellene a szabályzatot – tehát itt nem 
lehetett fi gyelmeztetni. Most az első 
sárga lapját a pályán, a másodikat a 
kispadnál is „összeszedheti”.

A játékvezető elmondta, több ki-
egészítést is hoz számukra az új sza-
bálykönyv, egyszerűsíti a kezezés 
és a szabálytalanságok fogalmát, a 
sípmesterek viselhetnek kommuni-
kációs rendszereket és fi tneszmoni-

torokat. Az egyetlen pont, ami vitát 
szülhet, az oldalrúgások elvégzése, 
ami eddig a vonaltól akár 25 cm-re is 
megengedett volt, hogy játékba hoz-
za a sportoló a labdát. Most ezt a vo-
nalról kell elvégezni.

Nem elszakítani a focitól

A szabálymódosítások értelmezését 
a román futsalválogatott volt szö-
vetségi kapitányával is átbeszéltük. 
A farkaslaki születésű Jakab Zoltán 
úgy látja, a felsőbb vezetőknél az a 
szándék, hogy a nagypályás labda-
rúgás közeledjen a teremlabdarú-
gáshoz.

„A véleményemet már sok helyen 
elmondtam, hogy a két sportágat 
nem szabad különválasztani. Már 
a gyerekeknél együtt kell tanítani 
a futsalt és a focit. A kispályás sza-
bályok nagyhoz való igazítása ezt 
erősíti bennem. A sportoló hasznára 
tud válni, ha mindkettőt megtanul-
ja. Lehet, hogy labdarúgó nem válik 
belőle, de futsalban akár elérhet vá-
logatottságig. A világsztárok, Lionel 
Messi, Cristiano Ronaldo is futsalo-
zott, ennek pedig nagy hasznát vet-
ték” – mondta el a szakember.

Az elv tehát az, hogy aki nem ér-
vényesül itt, az még játékossá vál-
hatott – tette hozzá. Jakab szerint a 
változtatásokat a játékosok nagyon 
könnyen megszokják, hisz ezeket 
már látták a nagypályás fociban.

A nagypályáshoz igazították
Változtak a teremlabdarúgás szabályai

A futsal szabályzatának 
főbb módosításai 

1. Ha az adott szövetség úgy 
dönt, akkor az utánpótlás és 
amatőr bajnokságokban a 
kapus kézzel nem dobhatja 
át a félpályán a labdát. Ez 
vonatkozik a kidobásra, illetve 
arra az esetre is, ha a labda 
játékban van. A büntetése 
közvetett szabadrúgás arról a 
helyről, ahol a labda áthaladt a 
félpályán.

2. Legfeljebb öt cserejátékos 
melegíthet egyidejűleg csapa-
tonként.

3. A technikai személyzet (edző, 
orvos, gyúró stb.) is figyel-
meztethető vagy kiállítható 
sárga, illetve piros lappal. Ha 
a vétkes nem azonosítható, 
akkor a rangidős edző kapja 
a lapot. Az orvosi személyzet 
azon tagja, aki kiállítással 
járó szabálysértést követ el, a 
padon maradhat.

4. A mérkőzés az időmérő akusz-
tikus jelzésével ér véget (kivé-
ve az „időn túli” büntetőket és 
kisbüntetőket, mert ott meg 
kell várni a rúgás eredményét).

5. Középkezdésnél bármerre 
lehet rúgni a labdát, és aki 
végzi, állhat az ellenfél térfelén 
is (hasonlóan a nagypályához). 
A középkezdésből lehet majd 
gólt elérni az ellenfél kapujá-
ba. (Ha a játékos közvetlenül 
saját kapujába rúgja a labdát, 
akkor szöglet az ítélet.)

6. A büntetőpárbajban 5–5 rúgás 
váltja a 3–3-at, illetve ha az 
egyik csapatban többen van-
nak a rúgások kezdetén vagy 
alatt, akkor a másik csapat 
ennek megfelelően csökkent-
heti létszámát.

7. A labda szándékos (vagy 
vétlen) kezezése és a nyilván-
való gólhelyzet szituációk is 
részletesebben meg lettek 
határozva.

8. Ha büntetőnél vagy kisbünte-
tőnél az ellenfél akadályozza 
a rúgást végző játékost, sárga 
lappal kell figyelmeztetni ak-
kor is, ha egyébként betartotta 
az előírt 5 méteres távolságot.

9. Büntetőnél a kapusnak a rúgás 
pillanatában az egyik lábával 
érintenie kell a gólvonalat, 
vagy azzal egy síkban kell 
lennie (hasonlóan a nagypá-
lyához).

10. Az oldalrúgásnál a labdát az 
oldalvonalra kell helyezni (és 
nem a vonal mögé).

11. A kidobásnál a kapusnak nem 
kell a büntetőterületen kívülre 
dobnia a labdát ahhoz, hogy 
azt játékba hozhassa (hason-
lóan a nagypályás szabályvál-
tozáshoz).
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