
GRASSROOTS  
 

JÁTÉKSZABÁLYOK 



U6/7 korosztály 
 

A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! 

 A különbségeket a következőkben ismertetjük:  

Pályaméret: 15x20m  
Kapuméret: 2x1m  
Büntető terület: nincs jelölve  
Labdaméret: 3  
Játékidő: 10 perc/mérkőzés, maximum 40perc/torna, 3–5 mérkőzés tornánként,  
Létszám: 3:3ellen (kapus nincs)  
Játékvezető: nincs  

A torna kezdete előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját a körzetvezetőnek le 
kell adni! 
Pályára lépés feltétele: „GY/l, GY/f vagy I” érvényes versenyengedély és érvényes 
sportorvosi engedély! Ezek hiányában a játékos nem léphet pályára!  



 
GÓL  

gólt a pálya teljes területéről el lehet érni  
gól után a labda lábbal hozható ismét játékba, az alapvonal mögül, ilyenkor   
az ellenfél a félpályáig visszahúzódva kezdi meg a labdaszerzést  

LES – NINCS  
PARTDOBÁS – NINCS  

a folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal hozható játékba,   
amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni  
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, ilyenkor az ellenfél félpályáig visszahúzódva 
kezdi meg a labdaszerzést  

SZABÁLYTALANSÁGOK  
szabadrúgást vonnak maguk után  



 
 
 
BÜNTETŐ – ebben a korosztályban nincs büntetőrúgás  
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 gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak  
„éles” stoplis cipőben tilos játszani  



U8-9 korosztály 
 

A labdarúgás versenyszabályai érvényesek!  

A különbségeket a következőkben ismertetjük:  

Pályaméret: 20x40m  
Kapuméret: 3x2m (kézilabda)  
Büntető terület: 9m-re az alapvonaltól az oldalvonalon bójával jelölve  
Labdaméret: 4  
Játékidő: 15 perc/mérkőzés, maximum 60perc/torna, 3-5 mérkőzés tornánként,  
Létszám: 4:4ellen + kapus  
Játékvezető: nincs  

A torna kezdete előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját a körzetvezetőnek 
le kell adni!                                                                                                                                                              
Pályára lépés feltétele: „GY/l, GY/f vagy I” érvényes versenyengedély és érvényes 
sportorvosi engedély! Ezek hiányában a játékos nem léphet pályára!  



 

A mérkőzés szabályai  

 
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 hozható játékba,  
amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni  
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát  
az ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el  

SZÖGLETRÚGÁS  
a sarokpontról történik  
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát  

SZABÁLYTALANSÁGOK  
      szabadrúgást vonnak maguk után  



 
BÜNTETŐ  

büntetőterületen (9 méter) belüli szabálytalanság esetén büntetőrúgás  
következik  
a büntetőpont a kapu közepétől számított 7 méterre van  

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 gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak  
„éles” stoplis cipőben tilos játszani 

SPECIÁLIS SZABÁLY 
a kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újbóli játékba hozatala során 
nem továbbíthatja közvetlenül az ellenfél térfelére, ha ezt megteszi, akkor az 
ellenfél a félpálya vonaláról közvetett szabadrúgással folytathatja a játékot  



U10-11 korosztály 
 

A labdarúgás versenyszabályai érvényesek!  

A különbségeket a következőkben ismertetjük:  

Pályaméret: 35x55m  
Kapuméret: 5x2m  
Büntető terület: 12m-re az alapvonaltól bójával jelölve  
Labdaméret: 4  
Játékidő: 20 perc/mérkőzés, maximum 80perc/torna, 3-5 mérkőzés/torna,  
Létszám: 6:6ellen + kapusok  
Játékvezető: nincs  

A torna kezdete előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját a körzetvezetőnek 
le kell adni!                                                                                                                             
Pályára lépés feltétele: „GY/l, GY/f vagy I” érvényes versenyengedély és érvényes 
sportorvosi engedély! Ezek hiányában a játékos nem léphet pályára! 



 

A mérkőzés szabályai  

 
GÓL  

gólt a pálya teljes területéről el lehet érni,  
gól után gól után középkezdéssel indul újra a játék  

LES – A támadó térfélen érvényes a les-szabály!  
PARTDOBÁS – NINCS  

a folyamatos támadójáték érdekében a labda lapos passzal hozható játékba, 
amelyből közvetlenül nem lehet gólt elérni  
az ellenfél játékosai nem akadályozhatják a labda játékba hozatalát  
az ellenfél játékosai a labdától 3 méterre helyezkedhetnek el  

SZÖGLETRÚGÁS  
a sarokpontról történik  

SZABÁLYTALANSÁGOK  
szabadrúgást vonnak maguk után  



 
BÜNTETŐ  

büntetőterületen (12 méter) belüli szabálytalanságok esetén büntetőrúgás  
következik  
a büntetőpont a kapu közepétől számított 9 méterre van  

CSERE  
cserélni bármikor lehet  
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 gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak  
„éles” stoplis cipőben tilos játszani 

SPECIÁLIS SZABÁLY 
a kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újbóli játékba hozatala során 
nem továbbíthatja közvetlenül az ellenfél térfelére, ha ezt megteszi, akkor az 
ellenfél a félpálya vonaláról közvetett szabadrúgással folytathatja a játékot  
  
  



U12/13 korosztály 
 

A labdarúgás versenyszabályai érvényesek! 

A különbségeket a következőkben ismertetjük: 

Pályaméret: 50 x 70m 

Kapuméret: 5x2m 

Büntető terület: 12m-re az alapvonaltól bójával jelölve 

Labdaméret: 4 

Játékidő: 25 perc/mérkőzés, maximum 100perc/torna 

Létszám: 8:8ellen + kapusok 

Játékvezető: megbízott vagy hivatalos 

A torna kezdete előtt 30 perccel a csapat név szerinti nevezési lapját az 

Alközpontvezetőnek, vagy a megyei szakmai igazgatónak (U13-as megyei torna esetén) le 

kell adni! 

Pályára lépés feltétele: „I” érvényes versenyengedély és érvényes sportorvosi engedély! 

  



A mérkőzés szabályai 

 
GÓL  

gólt a pálya teljes területéről el lehet érni,  
gól után gól után középkezdéssel indul újra a játék 

LES – A nagypályás szabályok szerint!  

PARTDOBÁS 

ebben a korosztályban már partdobás van, a nagypályás labdarúgás szabályai  

szerint 

SZÖGLETRÚGÁS  
a sarokpontról történik  

SZABÁLYTALANSÁGOK  
szabadrúgást vonnak maguk után 

BÜNTETŐ 

büntetőterületen (12 méter) belüli szabálytalanságok esetén büntetőrúgás  

következik 

a büntetőpont a kapu közepétől számított 9 méterre van 

 



 

CSERE 

cserélni bármikor lehet 

cserénél a cserejátékosok kezet fognak egymással 

a lecserélt játékos bármikor visszacserélhető 

a cserejátékosok elhelyezése a saját kapu oldalán, az alapvonal és az oldalvonal 

találkozásánál 

minden nevezett játékosnak a játékidő 50%-ban pályán kell lennie 

TÉRFÉLCSERE – NINCS! 

FELSZERELÉS 

a játékosok gumi-stoplis cipőben vagy torna (edző) cipőben játszhatnak 

„éles” stoplis cipőben tilos játszani 

SPECIÁLIS SZABÁLY 
a kapus a labdát sem a játék közben, sem a labda újbóli játékba hozatala során nem 
továbbíthatja közvetlenül az ellenfél térfelére, ha ezt megteszi, akkor az ellenfél a 
félpálya vonaláról közvetett szabadrúgással folytathatja a játékot  
  

  



Korosztály U6/7 U8/9 U10/11 U12/13 

Játékosok 
3:3ellen 

kapus nélkül 

4:4ellen 

 + kapusok 

6:6ellen 

 + kapusok 
8:8ellen + kapusok 

Pályaméret 15 x 20 m 20 x 40 m 35 x 55 m 50 x 70 m 

Les Nincs Nincs Van  Van  

Büntetőterület Nincs külön jelölve 

9m-re az 

 alapvonaltól 

bójával jelölve 

12m-re az 

alapvonaltól 

bójával jelölve 

12m-re az 

alapvonaltól 

bójával jelölve 

Büntetőpont - 7 m 9 m 9 m 

Kapu 2 x 1 m 3 x 2 m 5 x 2 m 5 x 2 m 

Labda méret 3-as 4-es 4-es 4-es 

Partdobás 

nincs, a labda lapos 

passzal hozható 

játékba 

nincs, a labda lapos 

passzal hozható 

játékba 

nincs, a labda lapos 

passzal hozható 

játékba 

Van 

Csere Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan Folyamatosan 



Korosztály U6/7 U8/9 U10/11 U12/13 

Játékidő 

1 x 10 perc 

maximum játékidő: 

40 perc/torna 

1 x 15 perc 

 maximum játékidő: 

60 perc/torna 

1 x 20 perc 

 maximum játékidő: 

80 perc/torna 

1 x 25 perc 

maximum játékidő: 

100 perc/torna 

Pályán töltött idő 

A nevezett 

játékosnak, 

a játékidő 

minimum 50 %-ban 

pályán kell lennie! 

A nevezett 

játékosnak, 

a játékidő 

minimum 50 %-ban 

pályán kell lennie! 

A nevezett 

játékosnak, 

a játékidő 

minimum 50 %-ban 

pályán kell lennie! 

A nevezett 

játékosnak, 

a játékidő 

minimum 50 %-ban 

pályán kell lennie! 

Mérkőzésszám 

tornánként 

minimum 3 

mérkőzés/torna 

minimum 3 

mérkőzés/torna 

minimum 3 

mérkőzés/torna 

minimum 3 

mérkőzés/torna 

Speciális szabály 

a labda újbóli 

játékba hozatala az 

alapvonalról 

történik, 

labdavezetéssel 

a kapus a labdát 

sem a játék közben, 

sem a labda újbóli 

játékba hozatala 

során nem 

továbbíthatja 

közvetlenül az 

ellenfél térfelére 

a kapus a labdát 

sem a játék közben, 

sem a labda újbóli 

játékba hozatala 

során nem 

továbbíthatja 

közvetlenül az 

ellenfél térfelére 

a kapus a labdát 

sem a játék közben, 

sem a labda újbóli 

játékba hozatala 

során nem 

továbbíthatja 

közvetlenül az 

ellenfél térfelére 



Köszönöm a figyelmet! 


