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16. szabály – A kirúgás / értelmezési útmutató
Tisztelt Uram és Hölgyem!
A 2019/20-as Labdarúgás Játékszabályainak módosításai sikeresnek bizonyultak, ahogy azt mindenki
láthatta a FIFA Női Világbajnokságon, a FIFA U20-as világbajnokságon, a konföderációs és nemzeti
bajnokság mérkőzésein. A 16. szabály-ban (A kirúgás) történt módosítások gyors és pozitív játék
újraindítást eredményeztek, azonban két szituáció esetében több kérdés is felvetődött a labdarúgó
közösségekben, amelyek tisztázásra szorulnak.
1. A kapus „megemeli„ a labdát csapattársának, aki azt visszafejeli vagy mellel visszajuttatja a
kapusnak.
Számos vita alakult ki arról, hogy a kapusnak megengedett-e hogy „megemelje” a labdát
csapattársának, majd annak visszafejelése vagy mellel történő visszajuttatása után ezt megfogja, majd
kezéből játékba hozza. A technikai és játékvezető szakértők azon állásfoglalása, hogy ez a játék
szellemével összeegyeztethető–e vagy sem megosztott, ezért ezt a szituációt az IFAB technikai
albizottsága meg fogja tárgyalni. Addig is ez a gyakorlat se nem engedélyezhető se nem büntetendő –
amennyiben ilyen szituáció előfordul, a kirúgást meg kell ismételni (fegyelmezési intézkedés nélkül).
2. Az ellenfél játékosának büntetőterületen belüli helyezkedése kirúgás elvégzésekor.
A Labdarúgás Játékszabályainak 16. szabálya előírja, hogy az ellenfél játékosainak a büntetőterületen
kívül kell tartózkodniuk és amennyiben a kirúgás elvégzésekor, vagy a labda játékba kerülése előtt
bármelyikük belép a büntetőterületre, és érinti a labdát vagy támadást hajt végre annak
megszerzéséért mielőtt az játékba kerülne, a kirúgást meg kell ismételni.
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Azonban, a 16. szabály használja a „gyors” szabadrúgás irányelveit is mely a 13. szabály –
Szabadrúgások fejezet 3. Szabálytalanságok és Büntetésekben van részletezve, miszerint ha a
büntetőterületet az ellenfél játékosai azért nem tudták elhagyni, mert erre nem volt idejük, a
játékvezetőnek engednie kell a játék folytatását.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a játékvezetőknek a kirúgások (és a védőcsapat saját
büntetőterületén belülről elvégzendő szabadrúgások) végrehajtását ugyanúgy kell végrehajtatniuk,
mint a szabadrúgások elvégzését:
• Hacsak a rúgást nem végzik el gyorsan, az ellenfél játékosainak a büntetőterületen kívül kell
elhelyezkedniük, és kívül is kell maradniuk, a rúgás elvégzésének pillanatáig.
• A rúgás gyors elvégzése esetén, az ellenfél büntetőterületen belül maradt játékosa, akinek nem volt
ideje elhagyni azt, nem zavarhatja és nem akadályoztathatja a rúgás elvégzését, de a labda játékba
kerülését követően már beavatkozhat. Ez azért engedélyezett, mert a védőcsapat a gyors rúgással,
ahogyan ez a szabadrúgásoknál is van, előnyt próbál magának szerezni a rúgás gyors elvégzésével, és
ha ez „rosszul” alakul, akkor a Szabályok nem azért vannak, hogy „mentsék” őket.
• A játékosok, akik a rúgás elvégzése előtt szándékosan maradnak vagy lépnek be a büntetőterületen
belülre nem szerezhetnek jogosulatlan előnyt, még akkor sem, ha a rúgást gyorsan végezték el.
Ha egy ellenfél játékosa megsérti a szabályt (a fent részletezett módon), a kirúgást meg kell ismételni.
Fegyelmezési szankció nem szükséges, kivéve, ha a szabálytalanságot többször is elkövetik (sorozatos
vétség).
A játékvezetőknek szabadrúgások esetén már vannak tapasztalataik a 9.15m biztosítására és ezeket a
tapasztalatokat és alapelveket kell alkalmazniuk a kirúgások és a védőcsapat saját büntetőterületén
belülről elvégzendő szabadrúgások esetén is.
Reméljük, hogy ezen értelmezési útmutatók segítséget nyújtanak a 16. Szabály alkalmazásában és
kérjük Önöket, hogy ezen értelmezési útmutatót továbbítsák játékvezetőik, a labdarúgásban
résztvevők és a média fele is.
Ha az értelmezéssel kapcsolatban bármilyen további pontosítás lenne szükséges, akkor forduljon az
IFAB technikai bizottság igazgatójához a David.Elleray@theifab.com e-mail címen.
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