
Floorball 

Honnan származik a floorball? 

 A floorball alapvetően a jégkorong 

kevésbé agresszív változata, két nemzet 

találmánya. Az Egye-

sült Államokban már 

játszottak egy ehhez ha-

sonló játékot az 1960-as évek végén, amit 

floorhockey-nak hívtak. Ez abban hason-

lít a floorballhoz, hogy 

hasonló ütőket használ-

tak. Svédországban a 

floorhockey-ra emlé-

keztető sportot álmodtak meg, az in-

nebandyt. A kigondolók között volt Czit-

rom András magyar sportszakember.  

 A jégkorong szabályai már a 

18. században kialakultak az északi 

országokban. Itt álljunk is meg egy 

pillanatra. Mégis, mi vesz rá meglett 

férfiakat arra, hogy egy korongot te-

relve töltsék szabadidejüket? A ka-

nadai hoki keletkezése valamilyen 

szinten választ ad erre a kérdésre. Az 

1800-as évek közepére tehető azon 

esemény, mikor a William erőd pa-

rancsnoka utasította az elunt katonáit az udvar takarítására, ők pedig, hogy a szá-

raz és unalmas feladatot kicsit élvezetesebbé tegyék, a sepregetés során egy fada-

rabkát kezdtek el terelgetni az udvaron, így jöttek rá, hogy milyen remek elfog-

laltság lehetne ez.  

 A hokitól, mivel jégen játszák, ráadásul egy kifejezetten intenzív és erősza-

kos sport, sokan ódzkodnak, még ha az alapötlet tetszik is nekik. Az Egyesült 

Államoknak és Svédországnak pont az volt a célja a floorball kitalálásakor, hogy 

a hoki alapjára építve létrehozzanak egy hasonló, de kevésbé agresszív sportot, 

amit talán a bátortalanabbak is szívesen űznek majd.  



 A svéd szövetség 1981-es megalakulásához köthető a játékszabályok rög-

zítése, azonban a sport floorball névre keresztelése 1986-ban, a Nemzetközi Flo-

orball Szövetség (International Floorball Federation, azaz IFF) megalapításakor 

történt.  

 

Hogyan kell elképzelni egy floorball meccset? 

 A floorball célja, hogy a mezőnyjátékosok minél 

többször eljuttassák a labdát az ellenfél kapujába. A 

hokihoz hasonlóan, a csapat mezőnyjátékosai köny-

nyű szerkezetű ütőkkel terelik a műanyagból készült 

kemény, lyukacsos labdát. Az ütőkkel kapcsolatban 

fontos megkötés, hogy fejük nem lehet éles, sem 3 

centiméternél jobban meghajlított. A kapusi posztot 

ütő nélkül kell ellátni, azonban a testi épség megőr-

zésének érdekében az erre vállalkozó sisakot, nagyméretű mell-, térd-, illetve láb-

szárvédőket visel. A hivatalos já-

tékidő 3x20 perc, a szünet 2x10 

perc. A meccs ideje alatt mindkét 

csapatnak lehetősége van időt 

kérni, amelyet az idő kikérése utáni 

első játékmegszakításkor használ-

hat ki. A csapat húsz főt nevezhet, 

azonban a pályán egyszerre csak 

hatan küzdhetnek a győzelemért.  

 

 

 



Milyen pályán játszák a floorballt? 

 A floorballt – valódi floorball pálya híján - általában kézilabdapályán ját-

szák, éppen ezért könnyen beépíthető lenne a testnevelésoktatásba Magyarorszá-

gon. A játéktér egy 40x20 méteres terület, melyet egy fél méter magas, lekerekített 

sarkú palánk fog körbe. A büntetőterület mérete 4 méter hosszú, öt méter széles, 

és a rövidebb oldaltól 2,85 méterre kell elhelyezkednie. Ezen a területen belül áll 

a kapu, amely 1,6 méter széles és 1,15 méter magas, mélysége 40 és 65 centiméter 

között változhat. A kapusterület 2,5 méter széles, 1 méter hosszú, a kapus azon 

kívül nem mozoghat. A kapu mögött is van játék, a gólvonalat a pálya végétől 3,5 

méterre kell elhelyezni. 

 

A 10 méter hosszú csereterületeket a játéktér egyik hosszú oldala mentén kell ki-

jelölni 5 m-re a középvonaltól, a kispadokat pedig a csereterület mögé kell he-

lyezni. 

 



A csereterületeket a palánkon kell megjelölni. A területek szélessége nem lehet 

több a palánktól számított 3 m-nél. 

 

 

 

A játékidő 

A rendes játékidő tisztán 3x20 perc, a harmadok után 10 perc szünet következik. 

A térfélcserénél kispadcsere is történik, minden harmad bulival, floorballos szak-

nyelven húzással kezdődik. 

A rendes játékidőben mindkét csapat egy-egy alkalommal kérhet időt, 30 másod-

percre. Az időkérést követően a játékot onnan kell folytatni, ahol az időkéréskor 

félbeszakadt. A játék húzással folytatódik. 

 

A bajnoki rendszerben 2 pont jár a győzelemért, a döntetlen egy pontot ér. A ki-

eséses tornákon (például a világbajnokság egyenes kieséses szakasza, a Magyar 

Köztársaság Kupa) ha a rendes játékidő után döntetlen az állás, hosszabbítás jön. 



A hosszabbítás előtt 2 perc szünetnek kell következnie, térfélcsere nélkül. Időmé-

résre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a rendes játékidőre. A hosszab-

bítás ideje minden esetben 10 perc, szünet és térfélcsere nincs. Amennyiben a 

hosszabbítás sem hoz döntést, büntetők következnek. 

 

A büntetőket 5-5 játékos felváltva végzi, amennyiben 10 játékos büntetői után 

sincs döntés, a többi folytatja, egészen addig, amíg valaki nem hibázik. A mérkő-

zés végén a büntetőkkel győztes csapat egygólos sikert könyvelhet el. Azok a já-

tékosok, akik büntetésüket töltik, részt vehetnek a büntetőpárbajban. 

A pályán öt mezőnyjátékos és egy kapus szerepelhet. A mérkőzés során bármikor 

és bármennyit lehet cserélni. A cserejátékos akkor léphet pályára, ha a lecserélt 

éppen átlépi a pályát övező palánkot, és a cserét csak a csereterületen belül lehet 

végrehajtani. 

 

 

A játékeszközök 

 

A kapus a büntetőterületen belül mozoghat, ha elhagyja, ütő nélküli mezőnyjáté-

kosnak számít. Csak a csapatkapitány beszélhet a játékvezetővel, akit csak akkor 



lehet leváltani, ha megsérül, vagy végleges kiállítással sújtják. Minden találkozón 

két játékvezető működik közre.  

 

A mezőnyjátékosok könnyű szerkezetű, szénszálas ütőkkel játszanak, a kapusnak 

nincs ütője, viszont nagyméretű fej-, mell-, térd- és lábszárvédőkkel rendelkezik. 

 

 

A labda kemény, lukacsos műanyag, körülbelül 23 grammos, 72 mm átmérőjű, és 

a hivatalos szabályok szerint 26 db 10 mm-es átmérőjű lyukat kell tartalmaznia.  



 

Az ütő általában 380 gramm súlyú, 95-100 cm hosszú, a végén műanyag tollal. A 

mezőnyjátékosok lábszárvédőt is viselhetnek. 

 

Mik a legfontosabb szabályok? 

 A szabálytalan játékért különböző súlyú bünteté-

seket lehet kapni, leggyakrabban a játékból való ki-

állítást. A kihágás súlyossága nyilvánvalóan ará-

nyos a kiállítás időtartamával.  

 Két perces kiállítást több szabálysértésért is lehet 

kapni; ha valaki az ütőjével vagy a lábával a labdát 

térdmagasság fölött próbálja megjátszani és ezzel jelentős előnyhöz jut, ha az el-

lenfelét durván a palánknak vagy a kapunak löki, ha ütő nélkül vesz részt a játék-

ban és kézzel akarja terelni a labdát, vagy például ha ismétlődően olyan szabály-

talanságokat követ el, amelyek szabadütéshez vezetnek.  

 Súlyosabb, öt perces büntetést ér, ha egy játékos eldobja ütőjét vagy más 

egyéb felszerelését a játék alatt. Súlyos vétségnek számít az is, ha egy mezőnyjá-

tékos ütőjével megakasztja az ellenfél játékosát.  

 

Milyen népszerűségnek örvend a sport hazánk-

ban? 

 A floorball egészen népszerű sportnak számít hazánkban, habár viszonylag 

friss, mert 1989-ben mutatták be és a magyarok palánklabda névre keresztelték.  

 A Palánklabda Szövetség ma is lé-

tező jogutódja a Magyar Floorball Szövet-

ség (MFSZ), melynek létrejötte 1997-re 

datálható és egy már ismerős sportszakem-

berhez, Czitrom Andráshoz köthető. Az ő 

áldásos tevékenységének nyomán egyre 

népszerűbb lett ez a sport hazánkban. 

1998-tól diákolimpián mérhetik össze ere-

jüket a floorball csapatok.  



 Itthon, a korosztályos versenyeken kívül működik egy női elsőosztály (OB 

I.) és a férfiaknál egy első- (OB I.), egy másodosztály (OB II.), és 2004-ben meg-

indultak az OB III. küzdelmei is. Az első mérföldkő a magyarok nemzetközi rész-

vételével kapcsolatban az 1994-es Európa Bajnokság, ahol a norvégoktól 7:2-re 

kikaptunk.  

 2003-ban Budapest és Komárom együttműködésében megrendezésre került 

az első Hungária Kupa, ahol Európa legkiválóbb csapatai között hazánk a 3. he-

lyezést érte el.  

 2003 óta (amikor a Magyarországon regisztrált játékosok száma 700 volt) 

egyértelműen megnövekedett a floorball népszerűsége hazánkban, és számtalan 

törekvés igyekszik még tovább növelni azt. Számtalan lehetősége van bárkinek, 

aki ki akarja próbálni a floorballt, az ifjúság egyre gyakrabban találkozhat ezzel a 

sporttal testnevelés órán, vannak floorball táborok, valamint a Diákolimpia a mai 

napig nagy népszerűségnek örvend.  

 „Az év legeredményesebb tehet-

séggondozó pedagógusa” kitüntetést 

pont ebben az évben, május 29-én adták 

át egy Bács-Kiskun megyei iskola, a 

Kecskeméti Református Gimnázium 

igazgatójának, Tóth Imrének, aki peda-

gógiai pályáján túl egyik legfőbb koor-

dinátora és szíve-lelke a floorball Diák-

olimpiáknak.  

 Korántsem csak az ifjúság, hanem a felnőttek, és hivatásos sportolók is 

egyre több és komolyabb eredményeket érnek el. A magyarországi floorball 2019-

2020-as évada rendkívül eseménydúsnak és izgalmasnak ígérkezik. Ezek közül a 

legfrissebbeket a Magyar Floorball Szakszövetség hivatalos Facebook oldalán kö-

zölték 2019.május 31-én: 

 Három magyar férfi csapat, a Phoenix Fireball, az SZPK Komárom és a 

Dunai Krokodilok SE csatlakozik az International Floorball League-hez 

(IFL), mely tavaly jött létre Szlovénia és Ausztria kooperációjából.  

 Bár az országos bajnokságoknak vége, a hivatásos versenyzőknek alkalma 

lesz 2020. májusában heti rendszerességgel játszani, ugyanis a Magyar 

Floorball Szakszövetség nyílt kispályás bajnokságokat fog rendezni abban 

a hónapban. 

 Az MFSZ egyre komolyabb figyelmet fordít a szabályok betartásának fon-

tosságára, és ezért versenyszabályzatuk hamarosan kiegészül egy új kité-



tellel, miszerint kizárólag olyan 16. életévüket betöltött játékosok kaphat-

nak versenyengedélyt, akik sikeresen elvégezték a floorball szabályisme-

reti képzését. 

 Az MFSZ nagyon fontosnak tartja a szervezetfejlesztést és a humán erő-

források bővítését, hiszen ezek elengedhetetlenek, ha a sportág fejlődése a 

cél. Így a közeljövőben terveznek módosítani az Elnökség, a Versenybi-

zottság, valamint a Játékvezetői Testület összetételén, ezen kívül pedig 

újonnan megalakul a Női Bizottság, az Utánpótlás és Szabadidős Bizott-

ság, illetve a Média és Marketing Bizottság.  

 

 

Miért érdemes űzni a floorballt? Az adaptáció 

lehetőségei 

 Mivel rendkívül intenzív mozgást igénylő sport a floorball, érdemes beépí-

teni a mindennapokba, hiszen az állóképesség javítása mellett a csapat-

munkában való részvételre ösztönöz, megtanít, hogy hogyan lehet egy 

csapat aktív és hasznos tagjává válni.  

 

 Magyarországon szinte mindenütt elérhetőek kézilabdapályák, amiken a 

floorball játszható, így jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül alakíthatóak 

ki floorball pályák köztereken, iskolákban. 

 

 Hasonlóképpen megfizethetőek a játékhoz szükséges, nagyrészt mű-

anyagból készült tartozékok, az ütő és a labda. A mezőnyjátékosok láb-

szárvédőt is viselnek. 

 

 

 Fontos előnye a játéknak, hogy a jégkoronghoz megfelelő taktikai felké-

szülést tud biztosítani anélkül, hogy annak költséges eszközeit – pl. jég-

páya – meg kellene fizetni.  

 

 Szemben a jégkoronggal, a floorball jóval ritkábban okoz sérülést. A 

sportág szabályai arra törekszenek, hogy minimalizálják az érintkezést a 

játékosok között. Ez a csökkentett sérülési kockázat mellett azt is sugallja 

a játékosoknak, hogy vigyázni kell egymás testi épségére, mindenkinek 

helye van a pályán.  

 

 



 A sportágra jellemző dinamika, gyors irányváltások hozzásegítik a spor-

tolókat a megfelelő erőnlét eléréséhez.  

 

 Magyarországon – tekintettel a közösségi sportolás színtereinek, valamint 

a rendszeresen sportolók alacsony számára – a fenti megfontolások mellett 

fontos szempont, hogy egy adott mozgásforma, az annak űzéséhez szüksé-

ges pálya, terület egyidejűleg hány mozogni vágyó számára biztosít spor-

tolási lehetőséget. A floorball – mint a csapatsportok többsége – eből a 

szempontból is jó választás, hiszen egyidejűleg 12 játékos mozoghat a 

pályán. Emellett, a játék intenzitása miatt gyakoriak a cserék, tehát  

 

 

Hol van lehetősége kipróbálni és űzni a floor-

ballt bárkinek Bács-Kiskun megyében vagy kör-

nyékén?   

A térképen jelölt települések mindegyikén találhatóak iskolai -, hobbi -, vagy ver-

senyszerű sportegyesületek, amikhez csatlakozni lehet. 

 

 


