VÉDEKEZÉSI ÉS TÁMADÁSI MEGKÖTÉSEK
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A SPECIÁLIS KOROSZTÁLYOS SZABÁLYOKRÓL U11‐U15‐IG
Védekezés 1.
szabály (labdás
szoros védése)

U11Kenguru

Betartandó

Védekezés 2.
Területvédelem és a
szabály (büntetővegyes‐ védekezés
területen belüli
minden formája
tartózkodás)

Betartandó

Elzárás minden
formája, védők
mozgásának
akadályozása

Tilos

Csapdázás a pálya
egész területén és a
bedobásoknál

Büntetődobás
távolsága

Félidei büntetődobás

Tilos

2,8 m
(rá lehet ugrani a
vonalra, de befutni
nem lehet)

Minden jegyzőkönyvbe beírt játékos
egy büntetőt dobhat,
amely hozzáadódik az
eredményhez
Minden jegyzőkönyvbe
beírt játékos egy
büntetőt dobhat,
amely hozzáadódik az
eredményhez

Tilos

U12Gyermek

Betartandó

Betartandó

Tilos

Tilos

Tilos

4,0 m
(rá lehet ugrani a
vonalra, de befutni
nem lehet)

U13Tini

Betartandó

Betartandó

Tilos

Tilos

Szabad

Normál távolság

U14‐
U15Serdülő

Betartandó

Betartandó

Tilos

Szabad

Szabad

Szankció
(technikai hiba
nélküli
szabálysértés)

1 büntető (bárki
dobhatja a pályán
lévők közül) és
félpályánál
labdabirtoklás,
24 mp támadóidővel

1 büntető (bárki
dobhatja a pályán
lévők közül) és
félpályánál
labdabirtoklás,
24 mp támadóidővel

Visszajátszás

U11
Kenguru

1‐4. fordulóban
nincs

1 büntető (bárki
1 büntető (bárki
dobhatja a pályán Nincs büntetődobás, dobhatja a pályán
lévők közül) és
csak a félpályánál
lévők közül) és
félpályánál
félpályánál
labdabirtoklás,
labdabirtoklás,
24 mp támadóidővel
labdabirtoklás,
24 mp támadóidővel
24 mp támadóidővel

Csereszabály

3 mp

Mezőnykosár
után is lehet
cserélni

Ne büntessék, ha
akaratlanul
tartózkodik a
szigorított
területen belül és
közvetlenül nem
vesz részt a
játékban

8 mp és 24 mp

Utolsó 2 perc

Nincs

A mérkőzések
utolsó két
percében minden
személyi hiba
után két büntető
dobás van, utolsó
két percen belül,
tiszta játékidő

Csapathibák

Nincs

3 pontos kosár

Hosszabbítás

Nincs

Hosszabbítás 5
perc tiszta
játékidő,minden
személyi hiba
után büntető
dobás van
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Védekezési és támadási megkötések II.

ÖSSZEFOGLALÓ A SPECIÁLIS KOROSZTÁLYOS SZABÁLYOKRÓL U11‐U15‐IG
1. szabály: A labdás támadón történő védekezés szabálya
A szabályt kizárólag felállt védelem esetén kell alkalmazni. Átmeneti létszámfölény esetén nem kell figyelembe venni. A
labdás támadó szoros emberfogással (érintő távolság) történő védését legkésőbb a félpályánál, védőtérfélen el kell
kezdeni. Ez azt jelenti, hogy a labdás támadót innentől kezdve végig szorosan kell védeni. Amennyiben ez nem történik
meg, szabálytalan védekezést kell ítélni. A szabály célja a szoros emberfogás kialakítása a gyerekeknél.
2. szabály: A védő büntetőterületen belüli indokolatlan tartózkodás megszüntetésére vonatkozó szabály
A büntető területen belül 3 másodpercnél hosszabb ideig nem tartózkodhat a védő játékos, kivéve a labdás védőjét.
Amennyiben a büntető területen belül saját támadó játékost szoros emberfogással védenek indokoltnak kell tekinteni a
területen történő tartózkodást.
Továbbá, U11-15 korosztályokban tilos a zóna és a vegyes védekezés. U11-13 korosztályokban tilos az elzárás minden
formája, valamint a szabályos védőmozgás akadályozása. U11-12 korosztályban lehet segíteni, de tilos csapdázni, a pálya
egész területén.

