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Labdarúgás 
   
Szabályismeret! 
A labdarúgás szabályai az elmúlt évszázadban nagyon keveset változtak. Ez is 
oka a töretlen népszerűsödésnek. 
 
Nézz utána az alábbi szabályoknak! 
 
Les 
 
A támadó csapat egyik tagja előre felé passzol a társa felé, miközben a társ és 
az általa támadott kapu között már csak maximum 1 védő játékos helyezkedik 
el. A leshelyzetet a partjelző jelzi, a labdát megkapja az addig védekező csapat.  
 
Szöglet 
 
A labda úgy hagyja el a pálya alapvonalát, hogy utoljára védekező játékos ért 
hozzá. A pálya közelebbi sarkából hozhatja a labdát játékba a támadó csapat. 
 
Hazaadás 
 
A labdát a játékos a saját kapusának lábbal továbbítja, és a kapus kézzel ér a 
passzba. A szabálytalanságot követően az ellenfél a szabálytalanság helyéről 
végezhet el közvetett szabadrúgást. 
 
Közvetett szabadrúgás 
 
Egyes szabálytalanságokat követően a szabadrúgást elvégző játékosnak a 
labdát le kell passzolnia egy társának. Nem lőheti azonnal a kapuba. 
 
Vétlen kezezés 
 
Ha a labda úgy éri a játékos kezét, hogy azt a játékos szándéka ellenére sem 
tudta elhúzni a labda útjából; és az eset nem befolyásolja döntően a játékot, 
akkor a bíró nem fúj szabálytalanságot. 
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Hátulról történő becsúszás 
 
Ha a védő úgy csúszik be a támadó felé, hogy azt a támadó nem láthatja, akkor 
a bíró egyből felmutathatja a piros lapot a fokozott sérülésveszély miatt. 
 
Törlesztés 
 
Ha egy játékos egy korábbi rajta elkövetett szabálytalanságot látványosan 
„bosszúból” torol meg egy másik szabálytalansággal, akkor a bíró azonnal 
felmutathatja a piros lapot. 
 
Bedobás 
 
Ha a labda az oldalvonalon hagyja el a pályát, akkor két kézzel bedobva hozza 
játékba az a csapat, amelynek tagja nem utolsóként érintette azt. 
 
Kirúgás 
 
Ha a labda úgy hagyja el a pályát az alapvonalon, hogy utoljára támadó csapat 
tagja ért bele, akkor az addig védekező csapat egyik tagja a kapu előtti 5 
méteres vonalról lábbal hozza játékba. 
 
Csere 
 
Mindkét csapat 3-3 játékost cserélhet le a mérkőzés során. 
 
Bírói labda 
 
Ha a játékot a bíró nem szabálytalanság miatt szakítja meg, – pl. sérülés, külső 
tárgy repül a pályára – akkor a bíró a labda feldobásával indítja újra a játékot a 
két csapat egy-egy játékosa között. 
 


