
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Magyar Vízilabda Szövetség 
Komjádi Kupa és Fiú Ifi, Serdülő, Gyermek 

A1 Bajnokság 
Versenykiírásának kiegészítő melléklete 

 - 2022/2023. évi bajnoki szezon –



Kiegészítő melléklet a 2022-23 évi Komjádi Kupa és a 2022/23 évi Országos Fiú Ifi 
Serdülő és Gyermekbajnokságok felsőházi mérkőzéseihez. (középszakasz)  
 
Az MVLSZ Elnöksége a 120/2022. (12.13.) számú Elnökségi Határozatával elfogadta 
a 2023. január 1. napjától hatályos, - 2022-es FINA technikai kongresszusán 
megszavazott - új FINA szabályok alkalmazását, 
-  az Országos Fiú UP Bajnokságok felsőházának második körétől, valamint  
- a 2022/2023. évi Komjádi Kupában. 

A fenti bajnokságban és a kupában az alábbi szabályok alkalmazása kötelező:  

 WP 21.10 Tilos az ellenfél gólterületén belül tartózkodni, kivéve, ha az a labda vonala mögött van. A 
gólterület az oldalsó kapufák külső széleitől számított 2-2 méterig és a gólvonaltól a 2 méteres vonalig 
terjedő négyszögletes terület. Nem számít szabálytalanságnak, ha egy játékos a 2 méteres vonalon 
belül, de a gólterületen kívül tartózkodik. Bármely játékos, aki a labda vonala mögött tartózkodik, 
beléphet a gólterületre, hogy megkapja a labdát. Bármely, a gólterületen belül tartózkodó játékosnak, 
aki nem kapura lő, hanem hátrafele passzol, azonnal el kell hagynia a gólterületet, hogy elkerülje az 
ezen szabálypont szerinti szankciót. 

WP 23.2 Egy védekező játékosnak tilos elkövetni bármilyen szabálytalanságot a 6 méteres vonalon 
belül, amely nélkül valószínűleg gól született volna. 

[MEGJEGYZÉS: Minden egyéb, valószínűsíthetően gólt megakadályozó más szabálytalanságon 
túlmenően ezen szabálypont értelmében szabálytalanságnak minősül: 

a) egy kapusnak vagy más védekező játékosnak a kaput lehúzni vagy annak 

helyzetét más módon elmozdítani (20. ábra); 

b) egy védekező játékosnak megkísérelni két kézzel blokkolni egy lövést vagy egy 

átadást (21. ábra); 

c) egy védekező játékosnak a labdát összeszorított ököllel megjátszani (22. 

ábra); 

d) egy kapusnak vagy más védekező játékosnak a labdát víz alá vinni, miközben 

őt támadják. 

 

A játékvezető várhat az ítélet meghozatalával, hogy lássa, a játékos gólt szerez-e az 

akcióból. Amennyiben a játékos nem szerez gólt, úgy a játékvezető megítélheti a 

büntetőt. A játékvezető felemelheti a karját, előre jelezve ezzel a lehetséges büntető 

hibát. 

Fontos megjegyezni, hogy míg a fent említett szabálytalanságok, illetve egyéb 
szabálytalanságok, pl. az ellenfél megragadása, visszahúzása, akadályozása stb. 
normál esetben szabaddobással (és adott esetben kiállítással) büntetendők, mindezek 
büntető hibává válnak, amennyiben azokat a védekező játékos a 6 méteres vonalon 
belül követi el, ha egyébként anélkül valószínűleg gól született volna.] 
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WP 24.2 Minden játékosnak el kell hagynia a 6 méteres területet, és legalább három 
méter távolságra kell elhelyezkednie a dobást végző játékostól. A dobást végző 
játékos mindkét oldalán, a 6 méteres vonalon, a védekező csapat egy-egy játékosának 
van előjoga elhelyezkedni. A védekező kapusnak a kapufák között kell elhelyezkednie 
úgy, hogy semelyik testrésze sem lehet a vízfelszín felett a gólvonal előtt. A 
játékvezetők egyszer figyelmeztethetik a játékosokat vagy a kapust a helyes pozíció 
felvételére. Amennyiben az érintett nem tesz eleget a felszólításnak, úgy a játékost 
vagy a kapust ki kell állítani, és a 22.3 szabálypont szerint térhet majd vissza a játékba. 
Ha a kapus nincs a vízben, egy másik játékos veheti át a helyét, de a kapus előjogai és 
kötöttségei nélkül. A játékvezetők igénybe vehetik a VAR rendszer segítségét annak 
eldöntésére, hogy történt-e beavatkozás a büntetődobás elvégzése közben. 

A 2022/23 - as szezonban, a szabálymódosított mérkőzéseken, a 2 méteres 
szabálymódosítással érintett kötélzeten, a 2 méteres jelzést elegendő piros bójával 
jelezni. 

 

Budapest 2023 január 5.      MVLSZ VB  

dr. Ugrin Tamás Elnök 

 


