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Az MVLSZ Játékvezetői Bizottsága a bevezetésre kerülő új „FINA 

Vízilabda Szabályok 2019 - 2021” egységes értelmezése érdekében az 

alábbi, kötelező érvényű iránymutatással szolgál az egyesületek és a 

játékvezetők részére. 

 

WP 13. IDŐKÉRÉSEK 

WP 13.1 A csapatoknak két-két szabályos időkérésük lehet a mérkőzés során.  Az időkérés időtartama 

egy perc. Az időkérést a labdát birtokló csapat edzője bármikor – akár gólt követően is – kérheti. 

 

 [MEGJEGYZÉS: Nem lehet időt kérni büntetődobás megítélését követően.] 

 

[MEGJEGYZÉS: Szabálytalan időkérést követően az edző elveszít egy jogos időkérésre való 

lehetőséget (ha még volt ilyen fennmaradó lehetősége).] 

 

KIEGÉSZÍTÉS: Játékmegállást – így az időkérést követően minden esetben beleértve a 

sarokdobással folytatódó játékot - az azonnali kapura lövés nem megengedett. Miután a 

játékos láthatóan játékba hozta a labdát azt követően lóbálhat, lőhet vagy úszhat a labdával és 

gólt érhet el, amennyiben megfelel a WP. 15.3 szabálynak. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

WP 15. GÓLLÖVÉS MÓDJA 

 

 
MEGJEGYZÉS: Gólt szerezhet a játékos 6 méteren kívülről történő azonnali kapura lövésből azután, 

hogy csapata javára 6 méteren kívül történt szabálytalanságért szabaddobást ítéltek. Miután a játékos a 

labdát játékba hozza, gól a labdát lóbálva (lövést imitálva), illetve labdavezetésből érhető el. Ha 

sarokdobás megítélése után a játékos a labdát játékba hozza, gól a labdát lóbálva (lövést imitálva), 

illetve labdavezetésből érhető el. 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS: Mind a labda, mind pedig a szabaddobás helye kívül kell legyen a 6 méteres 

vonalon. Miután a játékos láthatóan játékba hozta a labdát, a védekező játékos már 

megtámadhatja a labdás játékost. 

 Amennyiben a labda belül van 6 m-en, a játékos nem lőhet. 

 Amennyiben a megítélt szabálytalanság 6 m-en belül történt és a labda kívül van, a 

játékos nem lőhet. 

 Mind a labda, mind pedig a szabaddobás helye kívül esik a 6 méteres vonalon de a 

labda előre sodródik a 6 méteres vonalon belülre akkor a labda helyéről kell elvégezni 

a szabaddobást. Ebben az esetben a játékos nem viheti vissza a labdát a fault helyére 

és végezheti el 6 méteres vonalon kívülről a szabaddobást. 

 

 

Játékmegállást követően az azonnali kapura lövés nem megengedett. 

                                            

 Ha azonban a játékos a labdát játékba hozza - gól utáni újrakezdést követően is - úgyszintén a 

labdát lóbálva (lövést imitálva), illetve labdavezetést követően gólt érhet el. 
 

 

 

WP 17. KAPUSKIDOBÁS 

 

 
WP 17.1 Kapuskidobást kell ítélni: 

 
 egy 6 méteren belül ítélt szabaddobásból (amelyet kapura lőnek) 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

WP 23. BÜNTETŐDOBÁSSAL JÁRÓ SZABÁLYTALANSÁG 

 

 
Ha egy labdával úszó és/vagy labdát birtokló játékost lövési kísérlet közben hátulról 

támadnak a 6 méteres vonalon belül, büntetődobást kell ítélni. 

 

 [Megjegyzés: kivéve ha a védekező játékos a labdát érinti.] 

 

 
KIEGÉSZÍTÉS: a 6 m-es vonalon belül, vélhető gólhelyzetben és a góllövés szándékának 

megléte mellett: 

 

 Amennyiben a támadó játékos a gólszerzés céljával a védő előtt helyezkedik el, 

miközben a kapu fele mozog, a védő nem követhet el ellene faultot anélkül, hogy egy 

lehetséges büntetődobáshoz ne juttatná azzal a támadót. 

 Az egyetlen mód, hogy ebben a szituációban hátulról tudjon védekezni, az az, ha a 

védőjátékos kizárólag a labdát érinti. 

 Amennyiben a támadó játékos a kapuval szemben helyezkedik el, kezét a vízen lévő 

labdára helyezve, és a védekező csapat kapusa ebben a szituációban víz alá nyomja a 

labdát a támadó kezével együtt, ez rendben van, a kapus szemből támadott és nem 

hátulról, tehát ebben a helyzetben nem büntetőhibát kell ítélni, hanem szabaddobást a 

kapus javára. 
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