
 
 
 

Gyeplabdázás Szabályai 2015 – Pontosítás a szabálykönyv 13.2 - pontjához 
 

Összegzés: - 
 

A Szabálybizottság több visszajelzést kapott a tornaigazgatóktól, edzőktől, és a sportolóktól, 
miszerint az elmúlt évek szabályváltoztatásai jól működnek, azonban a körtől 5 méteren belül 
megítélt szabadütések elvégzését érintő szabályrész pontosítást igényel, a fair play és a 
biztonságos játék érdekében. 

 
A pontosítási igény a körtől 5 méteren belül megítélt szabadütéseket érinti, azokban az 
esetekben, mikor a támadó csak épp hogy érinti a labdát, hogy egy másik támadó a körbe 
futhasson vele, vagy erősen belőhesse azt a körbe, ezzel veszélyt okozva. 

 
A pontosítás célja, hogy ne eredményezzen, jelentős változást csupán ésszerűsítse és 
biztonságosabbá tegye a támadók részére megítélt szabadütések elvégzését a 22-en belül. 

 
A szabályhoz tartozó specifikus pontosítások és iránymutatások a következők: - 

•  A támadók javára a 22-en belül megítélt szabadütések esetében a labdát semmilyen 
körülmények között nem lehet azonnal bejátszani a körbe csak miután 5 métert vezették, 
vagy egy védőjátékos érintette azt. Így a szabályrész,- miszerint a labdát egy másik 
támadónak átadva az bevezetheti, vagy belőheti, a körbe, - megszűnik. 

•  További pontosítás, hogy amennyiben az így megítélt szabadütést követően az idő 
megállításra került a játék újraindításakor, a szabadütés elvégzésekor a szabadütést 
elvégző játékoson kívül senki sem tartózkodhat a labdához 5 méternél közelebb. 

 
A szabályrész minden további vonatkozása és interpretációja változatlan marad. Csupán ez a 
fentebb taglalt 2015 májusában született pontosítás kerül kiegészítésre a szabálykönyvben. 

 
 

A szabálykönyv 13.2 pontja tehát eszerint módosul (a módosítások és változtatások baloldalon 
egy függőleges vonallal kerülnek jelzésre): - 

 
13.2 Szabadütés, középkezdés vagy a labda játékba hozásának elvégzése, ha a labda a 

pályán kívülre került : 
 

A szabály minden része megfelelően alkalmazandó szabadütés, középkezdés, illetve a 
labda újra játékba hozásának esetén, ha az a pályán kívülre került. 

 
a A labdának mozdulatlannak kell lennie 

 
b Az ellenfeleknek legalább 5 méterre kell lenniük a labdától 

 
Ha egy ellenfél 5 méternél közelebb van a labdához, nem zavarhatja meg a 
szabadütés elvégzését. Továbbá nem játszhatja meg, vagy tehet kísérletet a labda 
megjátszására. Ha ez a játékos nem kísérli meg megjátszani a labdát semmilyen 
módon, illetve nem próbálja befolyásolni a játékot, a szabadütés késleltetése nem 
szükséges. 

 
c Ha a támadók szabadütéshez jutnak a 22-sen belül. Minden játékosnak legalább 5 méterre el 

kell távolodnia a labdától, kivéve a szabadütés végrehajtóját, kivéve azokban az esetekben, 
melyek alább szerepelnek, ha a szabadütést a körtől 5 méteren belül ítélték meg. 

 
d A labdát „tolni (push)”,”ütni (hit)”, „emelni (flick)” vagy „kanalazni (scoop)” lehet. 

 
e A labda azonnal megemelhető „tolva (push), emelve (flick), vagy kanalazva (scoop)”, 

azonban szándékosan „ütve (hit)” nem. 



f A támadók javára a 22-en belül megítélt szabadütések esetében a labdát semmilyen 
körülmények között nem lehet azonnal bejátszani a körbe, csak miután 5 métert vezették, 
vagy egy védőjátékos érintette azt. 

 
 Ha a szabadütést elvégző játékos folytatja a labda megjátszását (úgy hogy azt 
védekező játékos nem érintette): 

 
– a játékos bármeddig folytathatja a labda megjátszását de 

 
– a labdának legalább 5 métert kell haladnia, mielőtt 

 
– a játékos bejátssza azt a körbe ütve, vagy tolva („pushing”). Másként: 

– miután egy védekező játékos érintette a labdát, az már bejátszható a körbe bárki 
által, beleértve a szabadütés végrehajtóját is. 

 
Egy a támadó csapat javára a körtől 5 méteren belül megítélt szabadütés esetében a 
labda nem vezethető, vagy üthető (játszható) be a körbe, egészen addig, míg azzal 5 
métert nem tettek meg, vagy egy védekező játékos nem érintette azt. Ennek alapján 
azok a védekező játékosok, akik a körön belül vannak, tehát 5 méterre a szabadütés 
helyétől nem zavarják annak elvégzését. Ennek megfelelően pedig a körön belül végig 
követhetik a körön kívül a szabadütést elvégző játékost, mely önpasszt végez. Ebből 
azonban az is következik, hogy nem kísérelhetik meg megjátszani a labdát, vagy 
támadhatják, befolyásolhatják a szabadütés elvégzőjét, mindaddig, amíg az 5 métert 
nem tett meg, vagy egy védekező csapattársuk nem érintette a labdát, egy olyan, mely 
jogosult a labda megjátszására. 

 
Azok a játékosok, akik a körön belül vagy kívül 5 méterre, vagy annál távolabbra 
voltak, a szabd, ütés helyétől, annak megítélésekor, nem mozdulhatnak a 
szabadütés helye felé és álló helyzetben kell, maradjanak, betartva az 5 méteres 
távolságot, míg a szabadütést elvégzik. (A szabadütés elvégzésének pillanatáig a 
játékosok nem közelíthetnek a szabadütés elvégzésének helyéhez.) A ford. 

 
A fentiektől eltérő esetekben, minden a labda megjátszására tett kísérletet, 
közbeavatkozást, védőjátékos, vagy az 5 méteres távolságot nem betartó támadó 
játékos ellen a megfelelő szankciót kell alkalmazni. 

 
Amennyiben a 22-en belül megítélt szabadütést követően az idő megállításra 
került, a játék újraindításakor, a szabadütés elvégzésekor a szabadütést elvégző 
játékoson kívül senki sem tartózkodhat a labdához 5 méternél közelebb. 

 
 

A labda átjátszható magasan a kör felett, úgy hogy az a körön kívül ér földet. 
Abban az esetben, ha ez nem veszélyes (megítélése a veszélyes játék szabályai 
alá esik). A labda azonban nem játszható meg a kör felett vagy a körön belül más 
játékos által, míg a levegőben van. 

 
 

Végrehajtás: 
 

A fenti pontosítások a szabálykönyv 13.2 pontjához nemzetközi szinten azonnal hatályba lépnek. 
Elsősorban segítve ezzel a Riói olimpiai játékokra készülő csapatokat, hogy 
alkalmazkodhassanak a változtatáshoz. 

 
Természetesen a Nemzeti Szövetségük saját hatáskörben dönthetnek a hatályba lépésről a 
szezon kezdési időpontját is figyelembe véve. 
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