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10 PASSZ SZABÁLYZAT 

 
• A pályán egyszerre két csapat játszik. 
• Mind a két csapatnak az a célja, hogy úgy tudjon csapaton belül 10 passzt 

kivitelezni, hogy a másik csapat ne kapja el és ne is érjenek bele a labdába. 
• A játékszabályok ismertetése és betartatása a bíró feladata. 
• A játékidő: 8 perc  

A játék előkészítése: 

• A csoport maximum 12 tagja vehet részt a játékban, abban az esetben, hogy ha 
a másik csoport létszáma kevesebb mint 12, akkor a kisebb létszámú 
ellenféllétszámával megegyező játékos játszhat. Ebből mindenképpen legyen 
minimum 4 ember, aki nem idősebb hatodik osztályosnál (idei tanévet tekintve) 

• Csak egy gumilabda használható a játék során. 
• A játéktér egy előre kijelölt négyzet alakú pálya. (15 m x 15 m) 

A játék menete: 

• A két csapat játékosai szétszórtan helyezkednek el a játéktéren. Abban az 
esetben, hogyha a csoport pólókból nem derül ki, hogy ki melyik csapathoz 
tartozik, akkor az egyik csapatnak megkülönböztető mezt kell felvennie. 

• A bíró háttal állva a játékosoknak bedobja a labdát. 
• A bíróknak hangosan kell számolniuk a passzok számát. 
•  Egy embernél a labda maximum 10 másodpercig lehet egyszerre, ha ezt túllépi 

az időhúzásnak minősül, így a másik csapat kapja meg a labdát. A bírónak 
mérni kell a 10 másodpercet.  Az ötödik másodperc után vissza kell számolnia. 

• A labdával lépni tilos. Az egyik lábukkal muszáj egy helyben maradni, viszont 
egy helyben forogni szabad. Abban az esetben, ha valakit, így löknek fel nem 
minősül lépésnek, folytatódhat a játék. (Csak úgy szabad a labdával mozogni, 
mint a sarkazáskor kosárlabda esetén) 

• Nem szabad visszapasszolni: ha valaki annak az embernek dobja vissza a 
labdát, akitől kapta, az érvénytelen dobásnak minősül, és újra kell kezdeni a 
passzok számolását.  

• Ha a labda elhagyja a játékra kijelölt területet, akkor a bírónak újból be kell 
dobnia a labdát. 

• Védekezés közben a labdát csak úgy lehet elvenni, hogy ha éppen passzolás 
közben kapják el a labdát, a másik kezéből a labdát elvenni tilos. Az labdát 
birtokló játékos körül legalább fél méteres sugarú körbe nem lehet 
tartózkodni, tilos a labdát birtokló ember megérintése, az szabálytalanságnak 
minősül.  

Szabálytalanságok: az összes fenti megszegés, illetve: 

• Érvénytelen passz az, amikor a nem tiszta dobás történik, lepattan a labda, az 
ellenfél csapat elüti/hozzáér, elkapja akkor a számolást újra kell kezdeni. 

• Időhúzás az, amikor az aktuálisan támadó csapat nem a lehető leggyorsabban 
passzol (egy embernél egyszerre maximum 10 másodpercig lehet a labda).  

• Védekezés közben a másik csapat kezéből a labdát elvenni, kitépni nem 
szabad, ez esetben első esetben még figyelmeztetni kell a játékost. 
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• Mindenféle balesetet és sérülést kerülni kell, a balesetveszélyes vagy 
szándékosan durva játék nem megengedett. 

• Tilos a káromkodás, ócsárolás, sportemberhez méltatlan magatartás. Az 
egész programra a Fair Play általános szabályai érvényesek. 

• Minden mérkőzésen minimum 2 játékvezetőnek kell jelen lennie. 
• A játékvezető első figyelmeztetés után kiállíthatja a szabálytalan játékost, 

amennyiben újra elköveti az adott szabálytanságot, illetve végső esetben 
leléptetheti az adott csoportot. Bármilyen említett szankciót csak akkor hajthat 
végre, de akkor már köteles is végre hajtani, amennyiben a felszólítás és 
figyelmeztetés után is fennáll az adott szabálytalanság. Ha a szabálytalanság 
súlyossága meghaladja a figyelmeztetés mértékét, akkor azonnal ki lehet 
állítani az azt elkövető játékost. 

• Az első figyelmeztetés után (ha nem változtat a viselkedésén) a játékost ki kell 
állítani, a helyére másik játékost beállítani nem szabad.  

• Bírói szabálytalanságnak számít a figyelmetlenség, a szabályok nem pontos 
ismerete vagy mellőzése, illetve a részrehajlás. Ilyen esetekben a bírót 
(szervezői utasításra) le lehet cserélni. 

 

 

 

 

 


