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Üdvözlünk a 
játékvezetők világában!

Örülünk, hogy ki szeretnéd magad próbálni a „másik 
oldalon” is, és játékvezetőnek jelentkeztél. 

Mivel számodra nem ismeretlen maga a kézilabda, 
mint  játék, annak érdekében, hogy megszeresd a 
játékvezetői szakmát, és pozitív élménnyel gazda-
godj a mérkőzések után, összeállítottunk számodra 
egy rövid anyagot, amely alaptudás elegendő lesz 
ahhoz, hogy a kisiskolás bajnokság mérkőzéseit jól 
vezesd, egyben magabiztosságot adjon, és ösztön-
zőleg hasson arra, hogy a későbbiekben a játékvezetői 
szakmát válaszd.

Amit várunk tőled:
Érkezz felkészülten, hiszen Te vagy az, 

akire figyelni fognak a pályán!

 Segítsd a játékosokat azzal, hogy 
ítéleteidet szóban is elmagyarázod!

Legyél segítőkész és türelmes!
 

Óvd a játékosokat az esetleges sérülésektől! 
Nem elsődleges cél a büntetés, azonban ha 

szükségessé válik, ne félj büntetni!

Használd a karjlezéseket, hogy 
mindenki értse, hogy mit ítéltél!

A legfontosabb: 
Élvezd a játékvezetést, mosolyogj! 



3

tartalom

a játéktér és a felszerelés

4.

9.

13.

6.

11.

15-16.

5.

10.

14.

7-8.

12.

játékvezetői megjelenés

a játékidő

Szabaddobás

kidobás

bedobás

gól

kezdődobás

figyelmeztetés, kiállítás

7 m-es dobás

karjelzések



4

Farmer vagy extra rövidnadrág 
nem ajánlatos viselet.

Sípot és pólót biztosítunk 
a helyszínen számodra.

Helyes játékvezetői megjelenés

póló

rövid-
nadrág

zokni
sportcipő
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a játéktér és a felszerelés
A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan 
egységes öltözéket kell viselniük, amelyik színe az el-
lenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben 
a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg,hogy a két csa-
pat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a 
versenyjegyzőkönyvben jelölt “B” csapat köteles más 
színű sportfelszerelésben játszani. Egy versenynapra 
két eltérő színű mezkészletet kell egy csapatnak vinnie. 

u10

u8-9

Egy csapatban, egy időben 5 mezőny-
játékos és 1 kapus tartózkodhat.

Egy csapatban, egy időben 3 mezőny-
játékos és 1 kapus tartózkodhat.

10 m

20 m

15 m

28 m
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a játékidő

2 x 10 perc

2 x 15 perc

Időleges kiállítás: 1 perc
Time out: kizárólag 
sorcserénél és sérülésnél
Időkérés: nincs

Időleges kiállítás: 1 perc
Time out: kizárólag 
sorcserénél és sérülésnél
Időkérés: nincs

10 10

u8-9

u10

15 15
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a játékos a labdát 3 mp-nél tovább tartja

a játékos az ellenfél birtokában levő labdát 
kiszakítja vagy kiüti

a játékos az ellenfelet karral, kézzel, lábbal 
elzárja vagy bármilyen testrésszel eltaszítja

a játékos az ellenfelet 
(testét vagy sportöltözékét) megragadja

a játékos az ellenfélnek rohan vagy nekiugrik

támadószabálytalanság (belemenés)

7 m-es (5.5 m -es) dobás során rálép az 5.5 m-es 
vonalra a dobást végrehajtó játékos

kétszer indulás

lépés (labdával a kézben 
3 lépést szabad tenni)

a játékos a labdát lábbal vagy 
lábszárral (térd alatt) érinti

kivéve, ha ellenfél játékosa dobta rá

a játékos labdával a játéktéren kívülre mozog

Szabaddobást kell ítélned:
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A dobások (kezdődobás, bedobás, szabaddobás, 
büntetődobás) elvégzésekor a védőjátékosnak            
legalább 1 méter távolságban kell elhelyezkedni a 

dobást végrehajtó játékostól.

Szabaddobás helyes elvégzése

1 m
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az ellenfél játékosa kapuelőtérbe lép

az ellenfél játékosa érinti a kapuelőteret 
határoló vonalat (5.5-ös vonal)

a labda mozdulatlanul fekszik a kapuelőtérben

az ellenfél játékosa a kapuelőtérben guruló vagy 
fekvő labdát megérinti (benyúl a labdáért

 5.5 m-es vonalon belülre)

a labda az alapvonalon túlra került, 
amennyiben azt utoljára a kapus vagy 

az ellenfél játékosa érintette

kidobást (kapus) kell ítélned:

kidobás helyes elvégzése

A kidobás talajról és felugrásból is végrehajtható. 
A dobás sípjel nélkül elvégezhető.
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a labda teljes terjedelmével áthaladt az 
oldalvonalon (játéktéren kívülre került)

a labda a védekező csapat játékosát érintve, 
a saját alapvonalán túlra jutott

A bedobást onnan kell elvégezni, ahol elhagyta a lab-
da a játékteret. A bedobást végző játékosnak egyik 
lábával a megfelelő helyen, az oldalvonalon kell állni!  
A bedobás sípjel nélkül elvégezhető, de fontos, hogy 

a bedobás irányát mutasd! 

bedobást kell ítélned:

bedobás helyes elvégzése
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A labda teljes terjedelmével túljutott a gólvonalon, 
a játékvezető két rövid sípjellel és karjelzéssel meg- 

erősíti a gól érvényességét.

gól

gól

nem gól

nem gól
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A kezdődobásnál valamennyi játékosnak a saját    
térfelén, a gól utáni kezdődobásnál az ellenfél játé- 
kosai azonban mindkét térfélen elhelyezkedhetnek.
 A kezdődobást a sípjel után 3 mp-en belül kell végre-

hajtani, tetszés szerinti irányban.

Minden gól után az a csapat végez el 
kezdődobást, amelyik a gólt kapta. 

kezdődobás
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lerántás, visszahúzás

lövő kézre érkező ütés

fejre, nyakra, torokra irányuló ütések

levegőben történő lökés

A felsorolt szituációk súlyosságától függően először 
csak figyelmeztetésben (sárga lap) részesítsd a 

játékost, és csak ismétlődés esetén alkalmazd 
a büntetést (1 perc). 

A felsorolt szituációkban alkalmazz 
azonnali büntetést (1 perc). 

figyelmeztetés (sárga lap) 
és időleges kiállítás (1 perc)

1 perc

1 perc

sárga
lap

1. 2.
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Abban az esetben ítélj 7 m-es dobást, amikor 
a játékos tiszta gólhelyzetben volt, azaz a 
kapuralövő játékos előtt nincs védőjátékos, 
csak a kapussal szemben áll, és a lövés pil-
lanatában egy szabálytalanság miatt (meglök-
ték, visszahúzták…) akadályozták a lövését.

A dobást a játékvezető sípjele után 3 mp-en 
belül, mint kapura lövést kell végrehajtani, 

az 5.5 m-es (kapuelőtér) vonal mögül.

7m-es (5.5 m-es) dobást kell ítélned

7m-es (5.5 m-es) dobás helyes elvégzése

1 m
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Legfontosabb karjelzések 

gól elismerése

bedobás iránya szabálytalan labdavezetés 

szabaddobás iránya

kidobás
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1m-es távolság betartása

figyelmeztetés

támadószabálytalanság

játékidő-megszakítás

időleges kiállítás (1 perc)

lépés

Legfontosabb karjelzések 
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A segédanyag a teljesség igénye nélkül készült, azon-
ban tartalmazza a legfontosabb és legalapvetőbb 

karjelzéseket, szabálypontokat. 

Amennyiben komolyabban érdeklődsz a játékvezetői 
szakma iránt, úgy a Kézilabdázás Játékszabályairól 

szóló egységes szerkezetben levő anyagot 
megtalálod a 

www.mksz.hu

oldalon a Játékvezetői Albizottság anyagai között.

Célunk a jàtékvezetés megismertetése, megsze-
rettetése, valamint egy olyan életpálya modell                            

nyújtása, ami mind szakmailag, mind anyagilag 
komoly elismerést jelenthet számodra. 

Jó felkészülést, és sikeres mérkőzéseket kívánunk! 

MKSZ JAB

végszó

https://keziszovetseg.hu/v2h/003/012/p_012.asp

