REFISZ Kupa
BUDAPEST, 2017. május 27. 9:00-16:00.
SZABÁLYOK:
1. Játékidő: 2x10 perc (játék közben az órát nem állítjuk meg - csak ha nagyon messzire elgurul a labda-, két félidő között
szünet nincs). A mérkőzések kispályán (20m x 40m, kézilabda kapuk), EU-szabvány szerinti 5-ös méretű labdákkal folynak.
2. Egy csapat max. 10 főt nevezhet, melyből a pályán egyszerre 5 mezőnyjátékos és 1 kapus lehet. Egy játékos összesen
egy csapatban nevezhet. (E szabály alól a REFISZ Elnökség csapata – érthető okokból – kivétel). Az U25-ös bajnokságban
egy csapatban egyszerre maximum egy 25 évnél idősebb ember tartózkodhat a pályán. Az U35-ös

bajnokságban a csapatok átlag életkora nem haladhatja meg a 35 évet. A lány bajnokság csapatainak minden
tagja csak lány lehet.
3. Kapusról van szöglet. Kapus nem foghatja meg a hazaadást, ha mégis megteszi, onnan közvetett szabadrúgással jön az
ellenfél.
4. Oldalvonalról dobni és rúgni is lehet, a dobó, vagy rúgó játékostól legalább 1 m-re el kell állni. A haza dobott labdát a
kapus megfoghatja. Bedobásból/berúgásból közvetlenül nincs gól.
5. Becsúszás nincs. Ha valaki mégis becsúszik, szabadrúgás következik az ellenfél számára. Szándékos szabálytalanság
sárga lappal büntetendő. A sárga lap 2 perces kiállítást jelent. A kiállított játékos helyett cserét nem lehet beküldeni.
Harmadik (és minden azt követő) hallható káromkodás (csapatonként összesítve) sárga lappal büntetendő.
6. 2 sárga lap esetén 1 piros lap jár. A piros lap 5 perces kiállítást jelent. 5 perc után visszajöhet egy másik játékos a
pályára, de a piros lapos játékos nem. A sárga és piros lapok meccsenként törlődnek. Különlegesen durva szabálytalanság
vagy kirívó viselkedés esetén a bajnokságtól való eltiltás is alkalmazható.
7. Stoplis és labdarúgásra nem alkalmas cipőben játszani tilos, csak a terem-, salak-, vagy tornacipő a megengedett.
8. A kieséses szakaszban, ha a mérkőzés döntetlennel végződik, hosszabbítás nincs, hanem büntető rúgásokkal kerül
eldöntésre, ki jut tovább. A büntetőrúgásokat 3-3 fő rúgja 7m-ről. Ezt követően – ha szükséges – egyesével folytatódik a
büntetők elvégzése.
9. Ha az alapvonalat elhagyja a labda, a kapus csak a földről hozhatja játékba a játékszert. Kézből akkor dobhatja ki, ha a
játék során védéskor megfogta. Kézből kirúgás nincs.
LEBONYOLÍTÁS:
Igyekszünk úgy szervezni a meccseket, hogy azok a csapatok is eleget játszhassanak, akik nem jutnak be az elődöntőbe.

Egyéb felmerülő kérdésekről e-mailben (focikupa@refisz.hu) vagy a helyszínen lehet tájékozódni.

Sok sikert, jó szurkolást kívánunk!

