Pálya
Férfi OB II mérkőzésen

1. Pálya hossza és szélessége:
Hossz:
 A két gólvonal között: 25 méter
 A két alapvonal között: 25,6 méter
 Azonos oldali alapvonal és gólvonal közötti távolság 0,3 méter
Szélesség:
A két oldalzáró kötél között 20 méter, kivéve ha a pálya adottságai nem teszik lehetővé

2. Kötélzet:
Oldalkötelek színe és összetétele a KÉT ALAPVONAL KÖZÖTT:
FEHÉR (0,3m) – PIROS (2m) – SÁRGA (3m) – ZÖLD (félpályáig) – FEHÉR (0,1m a félpályán) – ZÖLD
–SÁRGA – PIROS – FEHÉR
Pályazáró kötelek:
Mindkét kaput 4-4 egyforma hosszúságú kötéllel kell a pálya közepére rögzíteni.
Az alapvonalként szolgáló és a hátsó kaputartó pályazáró kötélzet (lásd ábra alsó része)
 a két kötél közötti távolság 1 méter
 a zsűriasztal oldalán FEHÉR színű
 a kispadok oldalán a visszatérési területig FEHÉR, majd PIROS színű
 a visszatérési terület három oldalról PIROS színű, az oldalkötélnél FEHÉR
 a visszatérési területet a kapu felől PIROS kötéllel le kell zárni
 A visszatérési terület mérete: 2 méter x 1 méter

3. Jelzések a parton (bóják) – mindkét oldalon:





FEHÉR bója: a gólvonalakon (az alapvonaltól 0,3m) és a felezővonalnál
PIROS bója: a gólvonalaktól 2 méterre (az alapvonaltól 2,3 m)
SÁRGA bója: a gólvonalaktól 5 méterre (az alapvonaltól 5,3 m)
FONTOS: a 2M és az 5M jelzéseit nem az alapvonali kötéltől, hanem a gólvonaltól
(kapufa vonala) kell mérni (alapvonal + 30 cm)

4. Világítás
Minimum 600 lux fényintenzitás

5. Víz hőmérséklet:



22-29 Celsius
1 db hőmérőnek a rendelkezésre kell állnia

6. Felszerelés
Kijelzők vagy táblák:
 elektronikus vagy mechanikus eredményjelző;
 teljes játékidőt mérő óra
 támadási időt mérő elektronikus óra minimálisan 2 db (4 db ajánlott)
 az elektronikus kijelzők központi vezérlő egysége a zsűri asztalán kell legyen
 meghibásodás esetére 2 db kézi időmérő óra
Zsűri asztal felszerelése:
 zászlók: 1 db fehér, 1 db kék, 1 db piros, 1 db sárga zászló; méretük 35 x 20 cm
 220 V-os tápellátás
 időkérés mérésére asztali időmérő és kürt
 Hangosbeszélő (ajánlott)

