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HARAMIA SZABÁLYZAT 

 
A játék előkészítése: 

• A játékban annyi szalag kerül kiosztásra csapatonként, ahányan részt vesznek 
benne a nagyobb létszámú csoportból. 

• A játékosok az előre elkészített szalagokat a nadrágjuk és alsóneműjük között 
betűrve helyezik el úgy, hogy a szalagból legalább 15 cm látható legyen. A 
szalagot semmilyen ruhadarab, és a játékos sem takarhatja el, például a 
kezével, másik társával tankot alkotva.   

• A zászlók körben helyezkednek el a két félpálya végén.  
• A jelölt pályát elhagyni nem szabad, az nem minősül játéktérnek, az ott 

szerzett pontok nem érvényesek.  
• Az előzőleg kijelölt körökben elhelyezünk egy-egy csapatzászlót melyet az 

ellenfél csapatának meg kell szereznie. A zászló megszerzése 15 pontot ér. 

A játék menete: 

• A játékidő összesen 8 perc. 

• A játékot minden csapat a saját térfelén kezdi. A játékosok három pozícióban 
látják el feladataikat: 
- Várvédők: Ők 3-an védik a csapatuk zászlóját, azonban csak és kizárólag a 
kör 1 méteres körzetén kívül tartózkodhatnak. 
- Védekezők: Ők a saját térfelükön védekezhetnek, az ellenfél szalagjainak 
megszerzésével. 
- Támadók: Az ellenfél térfelére áthaladva a körben elhelyezett zászlót kell 
megszerezniük, és azt a saját térfelükre továbbítani. A zászló megszerzése 15 
pontot ér. 

• A szerepeket külön kijelölni nem szükséges, ezeket a játék során 
cserélgethetik. 

• A játék kezdése sípszóval történik. Ezek után a támadók megkezdhetik a 
támadást. A játékosoktól a szalagot csak a játéktéren (és az adott csapatnak 
az ellenfélét csak a saját térfelén) lehet kihúzni, az ellenfél vára védett 
területnek minősül, a szalagot ott kihúzni nem szabad. A körön belül max. két 
támadó tartózkodhat. 

• A szalag kihúzása akkor minősül érvényesnek, ha annak darabja nem marad 
az ellenfélnél. 

• Ha a játékos szalagja leesik, és azt nem az ellenfél távolította el, a játékos 
visszahelyezheti azt, utána azonban, ha épp támadásban volt, azt a saját 
térfeléről újra kell kezdenie. 

• Ha a zászlót egy támadó játékos megszerzi, azt a saját térfelére kell 
továbbítania. Ezt az ellenfélnek meg kell akadályozni, méghozzá a már 
ismertetett módon, a szalag kihúzásával. A zászlót azon a helyen kell letenni, 
ahol a szalagot kihúzták. 

• A játékot az a csapat nyeri, amelyik az adott idő alatt az ellenfél zászlóját 
többször szerzi meg.  
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• A játékot az a csapat nyeri, amelyik kihúzza az ellenfél összes szalagját és 
egyaránt a zászlót is megszerzi, vagy az adott időkeret lejártával több szalagot 
birtokol és a zászlót is megszerezte. 

• Ha valakinek a szalagját páyám kívül húzzák ki, akkor játékban marad. 

Szabálytalanságok, és szankcióik: 

• A szalag eltakarása büntetést von maga után, első alkalommal csak 
figyelmeztetéssel jár, másodjára azonban már kiállítással kell számolni. 

• A védekezők, abban az esetben, ha a saját váruk területére lépnek, szintén 
figyelmeztetésben részesülnek, másodjára kiállítás a büntetésük. 

• A játékosok szándékos akadályozása (pl.: lefogás, gáncsolás)  szihgorúan tilos 
és a játékos azonnali kiállításával jár, a játékos szalagja pedig pontot jelent az 
ellenfél számára. 

Pontozás:  

• A játékot megnyerő csapat automatikusan továbbjut a következő mérkőzésre. 
• Abban az esetben, ha a két csapat ugyanannyi szalagot húzott ki, a zászlót 

megszerző csapat győzedelmeskedik. Ha a zászlót mindkét csapat 
megszerezte, akkor hosszabbításra vagy aranyzászlóra kerül sor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


