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A verseny lebonyolítása 
A csapatok számától függıen "dupla kiesés" vagy „körmérkızés” típusú 
versenyszabályok alapján sorsoljuk össze a csapatokat. 

 
A játék szabályai 
 

1. Anyagok és eszközök 
 
Asztalok 

� A rudak külsı felületének bekenése csak a klubban található szilikonnal 
megengedett 

� Szigorúan tilos vax, magnézium vagy egyéb anyag felvitele a játékfelületre, a 
markolatokra vagy a labdákra. 

� Tilos az asztal és bábu minden olyan változtatása, amely módosítja a játékra 
gyakorolt tulajdonságait. 

 
Labdák 

� A versenyszervezık által rendelkezésre bocsátott labdákat kell használni. 
 
Markolatok 

� Az asztalok markolatát nem lehet lecserélni. 
 
Egyéb kiegészítık 

� Miden kiegészítı (kesztyő, fingergummi, grip stb.) használata engedélyezett 
egészen addig , amíg nem veszélyeztetik a játékosok vagy nézık testi épségét. 

� A kiegészítık semmilyen formában nem befolyásolhatják a játékfelületet vagy az 
asztal térfeleit (oldal), tulajdonságait. 

 
2. A játék 
 
Egy játék (mérkızés) 2 nyert szettig és minden szett 5 lıtt gólig tart. 
 

3. A kezdés és készenlét-protokoll 
A játék kezdete elıtt egy érmét kell feldobni. Az érmefeldobást megnyerı csapat 
választhat az oldal vagy a kezdés joga között. A másik csapat automatikusan a 
fennmaradó lehetıséget kapja. 
 
Játékkezdésrıl akkor beszélünk, amikor a labdát az ötös sorra behelyezik és azt játékba 
hozzák, miután egy érvényes gól született vagy miután a játékos az ötös sorra kapja a 
labdát szabálysértés megállapítása után. Ilyenkor a labda játékba történı hozatalánál 
mindig a készenlét-protokollt kell követni. 

 
 



3.1. A kezdés 
A kezdést a középpályás sor középsı bábujával nyugvó pozícióból kell elindítani. Ez 
esetben is a készenlét-protokoll alapján kell eljárni. Ha a labda kezdés esetén nem ebbıl 
a pozícióból kerül játékba és ezt a szabálytalanságot a következı érvényes találat elıtt 
jelzik, a játék megáll és a labda játékba hozatalát meg kell ismételni. Azonban, ha mégis 
érvényes találat születik, nem indítható reklamáció a hibás kezdés miatt. A labda 
ismétlıdıen hibás játékba hozataláért büntetésként a játék kezdési joga elvehetı. 
 

3.2. Készenlétprotokoll 
A labda játékba hozatala elıtt a labdát birtokló játékosnak meg kell kérdeznie az 
ellenfelet, hogy felkészült-e a játékra (Ready, Ok, Mehet). Az ellenfélnek 3 másodperc áll 
rendelkezésére, hogy felkészültségét jelezze (Ready, Ok, Mehet). A játékosnak a labdát a 
középsı bábútól a sor egy másik bábujához kell játszania és ott legalább 1 másodpercig 
meg kell tartania, mielıtt azt továbbjátszaná. Nem szükséges a labdát teljesen álló 
helyzetbe megállítani. 

- Amennyiben a labda az ellenfél felkészültségének jelzése elıtt kerül játékba, 
akkor a büntetés egy figyelmeztetés (Warning) és a kezdés megismétlése. Ezen 
szabálytalanság ismétlıdı elkövetéséért a kezdés joga átadható az ellenfél 
részére. 

- Amennyiben a labda továbbjátszása a második bábu érintése nélkül történik vagy 
1 másodpercig nincs ott megtartva, akkor az ellenfél eldöntheti, hogy az aktuális 
pozícióból vagy középkezdéssel folytatja tovább. 

 

3.3 Egyéb kezdések 
Az elsı kezdés után a továbbiakban az a csapat a kezd, amelyik az utolsó gólt kapta. 
Valamint a következı szettek megkezdésekor az a csapat kezd, amelyik az elızı szettet 
elvesztette. 
 

4. Halott labda 
A labda halottnak számít, ha az mozdulatlan és egyik bábuval sem érhetı el sikeresen. 

� Halott labda esetén, ha az a két középpályás sor között van, az a csapat indíthatja 
el újra a játékot, akinél eredetileg volt a kezdés joga. 

� Halott labda esetén, ha az a csatársor és a védızóna között van, az a 
kettes/hátvéd sor hozhatja a labdát játékba, amelyikhez közelebb van. A játék a 
készenlétprotokoll szerint indulhat újra (lásd 3.2 pont). 

 

5. Idıkérés (Time Out) 
Minden csapat szettenként kétszer kérhet idıt. Ezen idıkérések alatt a játékosok 
elhagyhatják az asztalt. Az idıkérés nem haladhatja meg a 30 másodpercet. Ha a labda 
játékban van, csak az a csapat kérhet idıt, amelyik a labdát birtokolja és csak akkor, ha 
a labda nincs már mozgásban. Abban az esetben, ha a labda nincs játékban, mindkét 
csapat kérhet egymástól függetlenül idıt. 

� Minden csapat kihasználhatja a 30 másodpercet, akkor is ha a másik csapat, 
amelyik az idıt kérte, nem akarja azt kihasználni. 

� Mindkét csapat cserélhet pozíciót az idıkérés alatt. 
� A két szett közötti idıkérés beleszámolandó a kikérı csapat következı szettbeli 

idıkéréseibe. 
� Ha egy játékos minkét kezével elengedi a markolatokat miközben a labdát 

birtokolja és eltávolodik az asztaltól, idıkérésnek számítandó. A játékos leveheti a 
kezét a markolatról lövés elıtt megtörlés céljából, de ez a folyamat nem lehet 
hosszabb, mint 2-3 másodperc. 

� Csak az a csapat/játékos kérhet idıt, amelyik a labdát birtokolja. Az idıkérés 
akkor kezdıdik, amikor azt kikérik. 

� Miután a játékos idıkérés után a labdát ismét játékba hozta (megindítja a labdát), 
addig nem kérhet idıt, amíg a labda ugyanazon a soron/rúdon van. Mindkét 
védısor egy sornak/rúdnak számít. 



� Idıkérés után a labda ahhoz a rúdhoz kerül, ahol az idıkérés megtörtént. 
 

7. Oldalcsere 
A csapatok a szett végén, de még a következı szett megkezdése elıtt, oldalt 
cserélhetnek. Ha a csapatok egyszer oldalt cseréltek, akkor minden további szett után 
oldalt kötelesek cserélniük. 
 

8. Pozíciócsere 
Páros mérkızések esetén egy játékos csak a pozíciójának megfelelı két rudat kezelheti. 
Amint a labda játékba kerül, a játékosoknak ebben a pozícióban kell maradniuk 
mindaddig, míg nem esik gól vagy idıkérés. 

� A játékosok idıkérés közben, gól után, két szett között vagy technikai fault elıtt 
és/vagy után cserélhetnek pozíciót. 

� A játékosok pozíciócsere után mindaddig nem cserélhetnek újra, míg a következı 
labda játékba nem kerül vagy ismét idıkérésre nem kerül sor. 

 

9. A rudak pörgetése 
A rudak pörgetése tilos. Pörgetésnek minısül, ha egy bábu 360°-nál többet forog a labda 
ellövése elıtt vagy után. A 360° kiszámításánál a labda ellövése elıtti és utáni mozgás 
nem adódik össze. 

� Ha egy csapat a labdát pörgetés útján szabályellenesen juttatja tovább, akkor az 
ellenfél eldöntheti, hogy az aktuális pozícióból vagy középkezdéssel folytatja 
tovább a játékot. 

� Azon cörgetése, amely nem találja el a labdát, nem minısül pörgetésnek. Ha egy 
játékos pörgetés útján öngólt vét, akkor ez a találat az ellenfél számára érvényes 
gólnak számít. 

 

10. Ütközés (rúd falhoz ütése) 
Az rudak falhoz ütése tilos. Továbbá nem számít, hogy ez szándékosan vagy véletlenül 
történt-e. Az ütközés nem attól függ, hogy az ellenfél ennek hatására elveszti-e a labdát 
vagy sem. Az ütközési faultokat az egész játék során számolják. 

� A szabálysértésért járó büntetések: elsı és második vétség esetén - az ellenfél 
eldöntheti, hogy a játékot az aktuális pozícióból vagy az ütközés pozíciójából 
folytatja tovább vagy újrakezdi a labdamenetet. Ha az ütközés labdavesztéssel 
jár, akkor a játék az érintett rúdtól folytatható. A szabály további megsértése 
technikai faulttal büntetendı. 

� Az ellenfél rúdjainak bármilyen jellegő megérintése az ütközéshez hasonló 
büntetéssel jár. 

� Egy túlzott ütközés a találat után (gól utáni rúdrángatás), vagy ha a labda nincs 
játékban, sportszerőtlenségnek minısülhet. A rúd lövés utáni ütköztetése, ha a 
labda még játékban van, szintén ütközésnek számít. 


