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FINA VILÁGLIGA 

 
4.2.2 A FINA Világliga mérkőzésekre vonatkozó speciális szabályok 

 

4.2.2.1 Játéktér 

 
A játéktér mérete férfi mérkőzéseken 30x20 méter, női mérkőzéseken 25x20 méter. 
Amennyiben az oldalvonal mellett nincs elegendő hely a repülőcsere területnek, úgy 1 
méterrel csökkenthető a pálya szélessége, hogy az kialakítható legyen. 

 

4.2.2.2 Pontozás 
 
 Az egyes csapatok pontozása az alábbiak szerint történik: 
 
 Győztes mérkőzés: 3 pont 
 
 Büntetőpárbajban megnyert mérkőzés: 2 pont 
 
 Büntetőpárbajban elveszített mérkőzés: 1 pont 
 
 Rendes játékidőben elveszített vagy elvett mérkőzés: 0 pont 
 

A selejtezőkben, elődöntőkön és döntőkön született döntetlen eredmény esetén: 
 

Minden mérkőzést döntésig kell vinni. 
 

Amennyiben a negyedik negyed végén az állás döntetlen, a győztes kilétét a csapatok 
játékosai által az 5 méteres vonalról felváltva elvégzett büntetődobásokkal kell eldönteni. 
Mindkét csapatnak ki kell jelölnie öt játékost a büntetődobások elvégzésére. Az első 
csapat elvégzi az első büntetődobását, majd a második is elvégzi azt, stb. Amennyiben 
az öt-öt lövést követően még mindig döntetlen az állás, a csapatok addig folytatják 
felváltva a büntetődobásokat, amíg az egyik csapat nem hibázik, míg a másik betalál [az 
egyes dobásokat a csapatok különböző játékosainak rotációban kell végrehajtania]. 

 

MAGYARÁZATOK: 
 
 *A kapus már átlépheti a felezővonalat és bárhonnan lőhet passzolás helyett. 
 *A kapus a 6 méteres vonalon kívül elveszíti előjogait. 

*Büntetőpárbaj esetén, amennyiben két csapat érintett, az edzőknek ki kell jelölniük öt 
játékost és egy kapust, akik részt vesznek a szétlövésben, a lövő játékosok egyike lehet 
a kapus is. 
*A kapus bármikor lecserélhető a szétlövés alatt, feltéve, hogy a cseréje szerepel az adott 
mérkőzés rajtlistáján, azonban a cserekapus nem cserélhető be lövő játékosnak. 
*A szétlövés alatt a kijelölt kapusokon és a lövő játékosokon kívül más játékos nem 
tartózkodhat a vízben. 

 
4.2.2.3 Helyezések eldöntése tie-break esetén 

 
Amennyiben két csapat azonos pontszámmal végez a selejtezőkörben, a helyezéseket az 
alábbiak szerint kell eldönteni: 

 
 A két csapat mérkőzésének győztese sorolódik a magasabb pozícióba. 
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Amennyiben a két csapat mérkőzése döntetlennel zárult, úgy elsőként a gólkülönbséget 
kell figyelembe venni. Amennyiben az is egyenlő, úgy a lőtt gólok száma dönt. A 
gólkülönbség és a lőtt gólok számának meghatározásánál a szétlövésekben szerzett 
találatokat figyelmen kívül kell hagyni. 

 
5.13.3 Szuper döntő 

 
5.13.3.1 Jelölések: 

 
A játékvezetőt és a stábot a FINA TWPC Bizottsága jelöli ki. A FINA TWPC Bizottsága 
négy semleges játékvezetőt jelöl ki. A semleges játékvezetők szállásának és étkezésének 
költségeit a házigazdának kell fedeznie. A játékvezetők utazási költségeit a FINA rendezi 
(turistaosztály). Az érkezésnek az esemény megnyitója előtt két nappal kell történnie. 

 
5.13.3.2 Beosztás: 

 
A játékvezetők beosztása játékvezető, zsűri, időkérő vagy gólbíró pozícióra a TWPC 
hatáskörébe tartozik. 

 

 
 

5.14 A JÁTÉKVEZETŐK JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS 
 
 JELÖLÉSEK 
 
 1.1  Semleges játékvezetők bármely csoport mérkőzésein bíráskodhatnak. 
 

1.2  A játékvezető korábbi mérkőzéseken mutatott teljesítménye hatással van a 
későbbi jelöléseire, a mérkőzések nehézségének figyelembe vételével. 

 
1.3  A játékvezetőknek nem lehetnek elvárásaik az általuk vezetett mérkőzések számát 

illetően. Az egyes játékvezetőket a korábban mutatott teljesítményük alapján 
megpróbálják az adott versenyen legalább kétnaponta foglalkoztatni. 

 
1.4  A játékvezetőknek el kell fogadniuk a jelölésüket időmérő, gólbíró és időkérő 

pozícióra a házigazda vagy bármely más csapat mérkőzéseire. 
 

1.5  A játékvezetőknek egy órával a mérkőzés kezdete előtt az uszodában kell lenniük 
(utaztatásra van mód, amennyiben az szükséges). 

 
1.6  Amennyiben a verseny egy adott napján semminemű probléma nem merül fel, úgy 

a soron következő nap játékvezetőit általában az aznapi utolsó mérkőzés 
befejezése előtt jelentik be. Az első napon közreműködő játékvezetők személye a 
játékvezetői meeting végén (vagy a verseny megkezdése előtti napon) kerül 
bejelentésre. 
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ELLENŐRZÉS 
 

1.7  A játékvezetők ellenőrzését a TWPC tagjai végzik. Amennyiben azt szükségesnek 
tartják, eszmecserét folytathatnak a játékvezetővel a szabályok alkalmazásával, a 
FINA School instrukcióival, valamint az adott mérkőzéssel kapcsolatban, és 
konstruktív kritikát fogalmazhatnak meg a játékvezető tevékenységére 
vonatkozóan. 

 
1.8  Amennyiben egy játékvezető késik, vagy nem jelenik meg a hivatalos meetingeken 

vagy eseményeken, vagy alacsony értékelést kap, úgy az adott játékvezetőt a 
TWPC szankcionálni fogja. 

 

 
 

5.15 MAGYARÁZATOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK A JÁTÉKVEZETŐK RÉSZÉRE 
 
 WP 1 JÁTÉKTÉR ÉS SEGÉDESZKÖZÖK 
 

A gólvonalak közötti távolság férfi mérkőzéseken nem lehet 20 méternél kisebb és 30 
méternél nagyobb. A gólvonalak közötti távolság női mérkőzéseken nem lehet 20 
méternél kisebb és 25 méternél nagyobb. A játéktér szélessége nem lehet 10 méternél 
kisebb és 20 méternél nagyobb. 

 
Amennyiben az oldalvonal mellett nincs elegendő hely a repülőcsere területnek, úgy 1 
méterrel csökkenthető a pálya szélessége, hogy az kialakítható legyen. 

 
A mérkőzés kezdete előtt a játékvezetőknek meg kell győződniük arról, hogy a játéktér és 
minden hangjelzést adó készülék a szabályoknak megfelelő. Meg kell bizonyosodniuk 
arról is, hogy mindenfajta elektronikus jelzőberendezés használatra készen áll és 
megfelelően működik. 
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WP 4 SAPKÁK 
 

A játékvezetőknek meg kell győződniük arról, hogy a csapatok sapkái a szabályoknak 
megfelelőek, illetve hogy a csapatok rendelkeznek cseregarnitúrával. A játékvezetőknek 
nem szabad tolerálniuk azt, ha egy csapat játékosairól több ízben is leesik a sapka vagy 
az nincs megkötve. Amennyiben egy sapka leesik vagy kikötődik, a játékvezetőnek meg 
kell állítania a játékot és ki kell kérnie a labdát az első erre alkalmas játékmegálláskor. 

 
 WP 5 CSAPATOK ÉS CSERÉK 
 

a) Az edző állhat, illetve csapata támadásakor a saját 6 méteres vonaláig bezárólag 
mozoghat. Amikor a csapata védekezik, vissza kell térjen a kispadhoz. 

 
b) Amennyiben az edző bármilyen észrevételt tesz a játékvezető felé, a játékvezetőnek 

figyelmeztetnie kell őt. Ha az edző a továbbiakban is hasonló viselkedést tanúsít, a 
játékvezetőnek vagy a delegátusnak az erre megfelelő módon kell reagálnia. 

 
A sárga/piros lap rendszert a kispad kontrollálására minden FINA vízilabda eseményen 
alkalmazni kell, a következő módon: 

 

 A játékvezető által felmutatott sárga lap hivatalos figyelmeztetés az edző felé. 
 

 A játékvezetőnek, aki sárga lapot mutat fel, meg kell bizonyosodnia arról, hogy a 
másik játékvezető és a zsűri is észlelte azt. 

 

 A játékvezető által az edzőnek vagy a kispadon helyet foglaló hivatalos 
személynek felmutatott soron következő jelzés, azaz piros lap esetén az edzőnek 
és/vagy a kispadon helyet foglaló hivatalos személynek el kell hagynia a kispadot 
és az öltözőben vagy a TWPC által kijelölt más helyen kell helyet foglalnia. (Meg 
kell jegyezni, hogy amennyiben az edző és/vagy a kispadon helyet foglaló 
hivatalos személy viselkedése azt szükségessé teszi, a játékvezető felmutathat 
piros lapot anélkül, hogy előtte sárga lapot mutatott volna fel, ami normál esetben 
a kezdő figyelmeztetés volna.) 

 

Amennyiben egy edzőt kizárnak a játék hátralévő részéből, egy másik hivatalos 

személy átveheti a feladatait, de az edző előjogai nélkül, azaz nem állhat fel és 

nem mozoghat a 6 méteres vonalig csapata támadásainál. 

 

 AZ A FÜGGELÉKBŐL − INSTRUKCIÓK KÉT JÁTÉKVEZETŐ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ: 

 
7. Amennyiben a játékvezető véleménye szerint egy játékos folyamatosan 
sportszerűtlen módon játszik vagy szimulál, a játékvezető sárga lapot mutat fel az azt 
elkövető játékos csapatának, és rámutat a szabálysértő játékosra. Amennyiben a 
cselekmény folytatódik, a játékvezető piros lapot mutat fel a játékosnak úgy, hogy az 
mind a csapat, mind pedig a zsűri számára látható legyen, mivel a cselekedet 
rosszhiszemű játéknak/magatartásnak minősül. Ezt követően a játékvezető a zsűri 
irányába bemutatja a kiállított játékos sapkaszámát. 

 
c) Az edző szabadon mozoghat a medence partján gól után, a cserék végrehajtásakor. 

 
d) Azok a játékosok, edzők és hivatalos személyek, akiket a játék hátralévő részéből 

kizártak a WP 22.13 (Rosszhiszemű játék, magatartás, viselkedés), a WP 22.14 
(Brutalitás) és/vagy piros lap miatt, azonnal el kell hagyják a verseny területét, és 
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tartózkodniuk kell attól, hogy bármilyen módon játékba avatkozzanak a mérkőzés 
időtartama alatt (irányítás, jelzés, kommunikáció, stb.). 

 
e) A csapatkapitányok mellett az edzők is felelősek csapatuk és a kispadon helyet foglaló 

személyek viselkedéséért. A dohányzás nem megengedett. 
 

f) Amennyiben egy hivatalos személy vagy játékos, aki piros lapot kapott megtagadja a 
verseny területének elhagyását, a játékvezetőnek meg kell állítania a játékot addig, 
amíg az illető nem tesz eleget a szabályban foglalt kötelezettségének. Ilyen esetben 
további szankció is alkalmazható. 

 
WP 5.1.1 Csak az Olimpiai Játékokon: minden csapat maximum 11 játékosból állhat, 
minimum egy kapussal. A csapatoknak nem több, mint hét játékossal kell kezdeniük a 
játékot, egyiküknek kapusnak kell lennie, akinek a kapus sapkáját kell viselnie. A további 
négy játékos cserejátékosként használható. Az egyik cserejátékos cserekapusként is 
beállhat, de akkor piros sapkát kell viselnie. 

 
WP 5.5 A játékosok teste nem lehet zsírral, olajjal vagy bármilyen más anyaggal bekenve. 
Ha a játékvezető a mérkőzés kezdete előtt észleli, hogy egy játékos ilyen anyagot 
használt, el kell rendelnie annak azonnali eltávolítását. A mérkőzés megkezdését az ilyen 
anyag eltávolítása nem késleltetheti. Ha a szabálytalanságot a játékvezető a mérkőzés 
kezdete után észleli, az elkövető játékost a mérkőzés hátralévő részéből ki kell állítani, és 
helyette azonnal cserejátékos jöhet be a csapat kispadja előtti visszatérési területről. Ez 
a szabály mindenféle idegen anyagra vonatkozik, beleértve a testre vagy kezekre felvitt 
csúszásgátló anyagokat is. 

 
WP 5.6 Egy játékos a mérkőzés folyamán bármikor lecserélhető a játéktér a csapat 
részére kijelölt visszatérési területein történő elhagyásával. A cserejátékos akkor léphet a 
játéktérre a visszatérési területről, amikor a lejövő játékos láthatóan felemelkedett a víz 
színére a visszatérési területen belül. A kijelölt oldalsó csereterületről csere akkor 
engedélyezett, amikor mindkét játékos – a lejövő és a cserejátékos is – egyaránt a 
játéktéren kívül tartózkodik a vízben, és a víz felszíne felett összeérintik a kezüket. Az 
oldalsó csereterület elnevezése “repülőcsere terület”, az itt végrehajtott cserét 
pedig “repülőcserének” nevezzük. 

 
 MAGYARÁZATOK: 
 

*Nincs korlátozva a medence oldalánál elhelyezkedő cserejátékosok száma, továbbá 
nincs felső határ az azonos időben lecserélhető játékosok számát illetően sem. Ez a 
terület nem használható melegítés céljára. 
*Ahhoz, hogy a cserejátékos a medence oldalfalánál mozoghasson, a visszatérési terület 
mellett kell beereszkednie a medencébe, alámerülés nélkül – ugyanolyan módon, mint 
ahogy azt a visszatérési területet elérendő kell tennie. 
*A játékosoknak láthatóan le kell kezelniük (pacsizniuk) a vízfelszín felett, amikor mindkét 
játékos, a játékteret elhagyó, valamint a cserejátékos is a játéktéren kívül tartózkodik. 
*A lecserélendő játékosnak el kell hagynia a játékteret, és a vízfelszín fölé kell emelnie a 
fejét ahhoz, hogy a cserejátékos a játéktérre léphessen. 
*A lecserélt játékosnak a gólvonal mögé kell úsznia a medence oldalfalánál. 
*Amennyiben egy játékos nem megfelelően hajtja végre a cserét (a repülőcsere terület 
elérésére és elhagyására vonatkozóan), úgy a játékvezetőnek figyelmeztetnie kell az 
edzőt, és ha ez a szabálytalanság továbbra is előfordul, használnia kell a rendelkezésére 
álló lapot/lapokat. 
*Csere bárhol engedélyezett a csapat gólvonala és a felezővonal közötti szakaszon, és 
az a mérkőzés folyamán bármikor végrehajtható. 
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*Büntetődobás megítélésekor csere nem engedélyezett. Sérülés esetén, illetve egy 
vétkes játékos harmadik személyi hibája esetén a csere KIZÁRÓLAG a visszatérési 
területen engedélyezett. 
*Bármelyik játékvezető vagy a zsűriben helyet foglaló, erre kijelölt hivatalos személy 
jelezheti ezen szabálypont megsértését. Ilyen esetben a szabálytalan visszatérésre 
vonatkozó szankciót kell alkalmazni (új szabály WP 22.16, régi szabály 21.16). 
*A játékosok ésszerű ideig tartózkodhatnak a csereterületen, ugyanazon megközelítés 
szerint, mint ami a kiállítási területre vonatkozik. 
*A repülőcsere-területnek minimum 0.5 m szélesnek kell lennie. 

 
[MEGJEGYZÉS: abban az esetben, ha egy játékos saját elhatározásából elhagyja a 
játékteret a visszatérési/kiállítási területen kívül bárhol másutt, a játékost nem kell büntetni 
azért, mert elhagyta a játékteret. Azonban ez a játékos vagy helyette cserejátékos CSAK 
gól után, időkéréskor, a következő játékrész kezdetén, illetve a játékvezető engedélyével 
térhet vissza.] 

 
Játékos nem cserélhető le büntetődobás megítélése után (kivéve WP 24.2), ilyenkor az 
időkérés sem adható meg. 

 
Amennyiben kapus kerül lecserélésre ezen szabálypont alapján, úgy a helyette beálló 
cserejátékos csak a cserekapus lehet. A cserekapusnak 13-as számú, piros színű sapkát 
kell viselnie. 

 
 MAGYARÁZATOK: 
 
 *A kapus már átlépheti a felezővonalat és bárhonnan lőhet passzolás helyett. 
 *A kapus a 6 méteres vonalon kívül elveszíti előjogait. 

*Büntetőpárbaj esetén, amennyiben két csapat érintett, az edzőknek ki kell jelölniük öt 
játékost és egy kapust, akik részt vesznek a szétlövésben, a lövő játékosok egyike lehet 
a kapus is. 
*A kapus bármikor lecserélhető a szétlövés alatt, feltéve, hogy a cseréje szerepel az adott 
mérkőzés rajtlistáján, azonban a cserekapus nem cserélhető be lövő játékosnak. 
*A szétlövés alatt a kijelölt kapusokon és a lövő játékosokon kívül más játékos nem 
tartózkodhat a vízben. 

 
[MEGJEGYZÉS: abban az esetben, ha sem a kapus, sem a cserekapus nem jogosult a 
játékra vagy nem tud a játékban részt venni, a hét játékossal játszó csapatnak alternatív 
kapust kell szerepeltetnie, akinek a kapus sapkáját kell viselnie. 
Amennyiben a mérkőzés időtartama alatt egy csapatnak a cserekapuson kívül nincs/nem 

marad több cserejátékosa, úgy akár a kapus, akár a cserekapus szerepeltethető 

mezőnyjátékosként.] 

 
Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a mérkőzés időtartama alatt egy játékost kiállítanak, 
a visszatérési területen tartózkodó kiállított játékost a csapat részének kell tekinteni, azaz 
a csapat így is hét, s nem hat játékossal játszik. 

 
Gól után a játékvezetőnek – mielőtt újraindítaná a játékot − meg kell győződnie arról, hogy 
minden csere lezajlott. 

 
Játék közbeni cserék esetén a játékvezetőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy ne 
szalasszanak el semmilyen szabálytalanságot vagy más eseményt, miközben a csere 
szabályos végrehajtását felügyelik. A titkár szintén köteles figyelemmel kísérni a játék 
közbeni cserék szabályos végrehajtását. 
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WP 6 VERSENYBÍRÓSÁG 

 
A játékvezetők és a zsűriben helyet foglaló személyek technikai hibáinak nem szabad 
hatással lenniük a mérkőzés kimenetelére. Ha pl. egy kiállított játékos nem kap jelzést a 
visszajövetelre, s közben gól születik, a játékot meg kell állítani, az órát vissza kell állítani 
arra az időpontra, amikor a játékos visszatérhet a játékba, a gól nem érvényes és a játékot 
a kiállított játékos játékba való visszatérésének időpontjától kell folytatni. A 
játékvezetőknek kell eldönteniük, hogy történt-e technikai hiba. 

 
WP 7 JÁTÉKVEZETŐK 

 
A mérkőzés játékvezetői audio-
berendezéseket használnak. 

 
Mindkét játékvezető headsetet fog használni 
az egymással történő kommunikáció céljára. 

 
A delegátus is rendelkezik majd eggyel, de 
kizárólag arra a célra, hogy információt 
kapjon a zsűri részére, illetve, hogy 
tisztázhatóak legyenek a nem egyértelmű 
szituációk. 

 
 
 
 

WP 7.1 A játékvezetők teljes körű felügyeletük alatt kell tartsák a mérkőzést. A játékosok 
fölötti rendelkezési joguk mindaddig érvényben van, amíg a játékosok és a játékvezetők 
az uszoda területén tartózkodnak. A játékvezetők adott kérdésekben hozott döntései 
véglegesek, szabályértelmezésük a mérkőzés időtartama alatt kötelező érvényű. A 
játékvezetőknek a mérkőzés alatt semmilyen helyzettel kapcsolatos tényállást illetően 
nem szabad vélelmezniük, az egyes szituációkat úgy kell megítélniük, ahogy azokat 
legjobb képességeik szerint észlelik. 

 
WP 7.2 A játékvezetők sípjelet használnak a játék indítására, újraindítására, gólok, 
kapuskidobások, sarokdobások (függetlenül attól, hogy a gólbíró jelez-e vagy sem), 
semleges dobások és szabálytalanságok jelzésére. A játékvezető megváltoztathatja 
döntését, feltéve, hogy azt a labda újbóli játékba kerülése előtt teszi. 

 
A játékvezetőknek a FINA Vízilabda Szabályok B függelékének jelzéseit kell használniuk 
− Hivatalos személyek által használandó jelzések. 

 
WP 7.3 A játékvezetők belátására van bízva, hogy megítélnek (vagy nem ítélnek meg) 
bármely egyszerű, kiállítással járó vagy büntetődobással járó szabálytalanságot, attól 
függően, hogy a döntésük előnyös-e a támadó csapat számára. A játékvezetőknek nem 
szabad egyszerű hibát ítélniük, ha a labda megjátszására még fennáll a lehetőség. 

 
Ez a szabálypont teljesen egyértelmű utasítás a játékvezetők részére, hogy a 
legszélesebb körben alkalmazzák az előnyszabályt. A játékvezetőnek nem szabad 
megítélnie egy olyan egyszerű vagy kiállítási hibát, amelynek megítélése egyértelműen 
hátrányos helyzetbe hozná a támadó csapatot. A játékvezető célja, hogy lehetőséget 
adjon a támadó csapat számára befejezni a támadást. 
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Ha a játékvezető egy egyszerű hibát, kiállítási hibát vagy büntetőhibát észlel, de a játékos 
tudja folytatni az akciót, tovább tud haladni a kapu felé vagy lőni tud, a játékvezetőnek 
követnie kell az akciót és csak akkor sípolnia, ha a játékos nem tudja folytatni az akciót. 

 
A játékvezetőnek lehetősége van egyszerű hibát ítélni annak érdekében, hogy a támadó 
csapat megtarthassa az előnyét. Erre egy példa (és talán az egyetlen példa), amikor 
egyszerű szabaddobást ítél a center javára, mikor az az akció közben elveszíti a labdát. 
Ezzel az ítélettel a támadó csapatnál marad a labdabirtoklás joga. 

 
Manapság a legtöbb játékvezető vagy kiállítást ítél, vagy nem ítél semmit center-bekk 
pozícióban, amivel a legtöbb esetben egyértelműen a védekező csapatot hozza előnybe. 

 
Nem szükséges egyszerű szabaddobást ítélni valamely támadó játékos javára, kivéve a 
labdát birtokló játékost, egészen addig, amíg a csapat birtokolja a labdát. Azonban 
egyszerű szabaddobást kell ítélni, ha a játékos a szabálytalanság következtében elveszíti 
a labdát, illetve ha az tényleges előnyhöz juttatja a labdát birtokló csapatot. 

 
A játékvezetőknek olyan módon kell vezetniük a mérkőzést, hogy segítsék a csapatok 
játékának kibontakozását − a szabályok szellemében. 

 
WP 7.4 A játékvezetőknek jogukban áll a vonatkozó szabály alapján bármely játékost 
kiküldeni a vízből, és lefújhatják a mérkőzést, ha a játékos a víz elhagyását megtagadja. 

 
A játékvezetőknek a mérkőzés megkezdése előtt beszélniük kell az edzőkkel és 
csapatkapitányokkal, fel kell hívniuk a figyelmet néhány fontos szabálykérdésre, 
különösen a sportszerűségre vonatkozóan, illetve el kell mondaniuk, hogy az adott 
mérkőzésen milyen módon fognak az említett szituációkban ítélkezni. 

 
WP 7.5 A játékvezetőknek jogukban áll elrendelni bármely játékos, cserejátékos, néző 
vagy hivatalos személy eltávolítását az uszoda területéről, ha az illető viselkedése 
akadályozza őket feladatuk megfelelő és pártatlan végrehajtásában. 

 
WP 7.6 A játékvezetőknek jogukban áll bármikor lefújni a mérkőzést, ha a játékosok vagy 
nézők viselkedése vagy más körülmények megítélésük szerint lehetetlenné teszik a 
mérkőzés valós eredménnyel történő befejezését. Ha a játékvezetők kénytelenek a 
mérkőzést lefújni, intézkedésükről jelentést kell tenniük az illetékes szervnek. 

 
 WP 8 GÓLBÍRÓK 
 

WP 8.1 A gólbírók a versenybíróság asztalával azonos oldalon helyezkednek el, a játéktér 
két végén, a gólvonallal egyvonalban. 

 
 WP 8.2 A gólbírók feladatai: 
 

a) függőlegesen felemelt egyik karral jelezni, amikor a csapatok szabályosan 
elhelyezkedtek a gólvonalukon a játékrész kezdetén;  

b) függőlegesen felemelt mindkét karral jelezni, ha a kezdés vagy újrakezdés 
szabálytalan; 

c) a támadás irányába mutatva jelezni a kapuskidobást; 
d) a támadás irányába mutatva jelezni a sarokdobást; 
e) függőlegesen felemelt, keresztbe tett karokkal jelezni a gólt; 
f) függőlegesen felemelt mindkét karral jelezni a kiállított játékos szabálytalan 

visszatérését vagy egy cserejátékos szabálytalan bejövetelét. 
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WP 8.3 A gólbírókat megfelelő mennyiségű labdával kell ellátni. Amikor a játékban lévő 
labda a játékteret elhagyja, a gólbíró azonnal új labdát kell dobjon a kapusnak 
(kapuskidobáshoz), a támadó csapat legközelebbi játékosának (sarokdobáshoz), vagy – 
a játékvezető utasítására – bármely más helyre. 

 
 WP 11 VAR 
 

WP 11.1 A VAR feladatai: segíteni a mérkőzés játékvezetőit − előkészíteni a 
visszajátszandó jeleneteket, kiválasztani a legjobb kameraállást, és megtalálni a 
visszajátszandó jelenet kezdő időpontját a szükséges szituációkban. 

 
 A végső döntés és felelősség a játékvezetőé. 
 

A VAR-rendszer az alábbi esetekben hívható segítségül: 
 

 Kérdéses gól-nem gól szituációkban. 

 Amennyiben a támadási idő vagy a játékrész lejártakor gól születik, és nem 
dönthető el 100 százalékosan, hogy a labda az idő lejárta előtt hagyta-e el a lövő 
játékos kezét. 

 Amennyiben kiállítást követően egy játékrész lejártakor kapura lövés történik, és 
meg kell állapítani, hogy volt-e labdacsere, azaz a következő játékrész kezdetén 
fennmarad-e még a kiállítás vagy sem. 

 A zsűriasztalnál történt emberi vagy technikai hibák esetében (beleértve az 
időkérő gombokat és a majdani kiállítás utáni visszatérést jelző szerkezetet); a 
VAR-rendszert további problémás esetek megoldására is lehet használni. 

 
Abban az esetben, ha a VAR-rendszert kell segítségül hívni egy szituáció megítéléséhez 
és a játékvezető kikéri a labdát a vízből, a zsűriasztal oldalán elhelyezkedő játékvezető a 
készülékhez megy, hogy megvizsgálja a szituációt. 

 
Az adott szituációk visszanézésének idejében, amíg a játékvezető nem kommunikálja a 
döntését, csere egyik csereterületről sem engedélyezett. 

 
A játékvezető saját maga kezeli az eszközt a jelenet visszajátszására, majd meghozza a 
végső döntést. 

 
A jelenet visszanézését követően a játékvezető az emelvényre visszatérve a 
felezővonalhoz megy, és abból a pozícióból jelenti be a döntését, és azt, hogy hogyan 
folytatódik a játék. 

 
 WP 12 A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA 

 
 WP 12.3 
 

c) amennyiben két csapat érintett, úgy az egyes csapatok edzői öt-öt játékost és egy-egy 
kapust jelölnek ki, akik részt vesznek a szétlövésben; a kapus lehet a büntetőket 
végrehajtó játékosok egyike is; a kapust bármikor le lehet cserélni, feltéve, hogy a 
cserekapus szerepelt az eredeti mérkőzés játékoslistájában, viszont ő nem cserélhető be 
büntetőt végrehajtó játékosnak 

 
f) amennyiben a kapus kiállításra kerül a szétlövés során, úgy a kijelölt öt játékos közül 
egy játékos helyettesítheti őt a kapus előjogai nélkül; az adott büntetődobás elvégzése 
után a játékos lecserélhető egy másik játékosra vagy kapusra. Ha egy mezőnyjátékos 
kiállításra kerül a szétlövés során, akkor a játékos sorrendi helyét törölni kell a szétlövésre 



 

11 

2021 április 

  
FINA vízilabda játékvezetői kézikönyv 

  2019−2021 

kijelölt öt játékost tartalmazó listából, és a helyettesítésére kijelölt játékost a lista utolsó 
helyére kell sorolni 

 
 WP 13 IDŐKÉRÉSEK 
 

WP 13.1 Mindkét csapatnak két-két időkérése lehet a 
mérkőzés során, akár ugyanabban a negyedben és akár 
közvetlenül egymást követően. Az időkérés időtartama egy 
perc. Az időkérést a labdát birtokló csapat edzője bármikor – 
akár gólt követően is – jelezheti időkérés vagy timeout 
bemondásával, kezeivel „T” betűt formázva, a játékvezető 
vagy a titkár felé jelezve. Ha időkérést jeleztek, a játékvezető 
vagy a titkár sípjelzéssel azonnal meg kell állítsa a játékot, és 
a játékosok azonnal vissza kell térjenek a saját térfelükre. 
Időkérést a mérkőzés során használható tetszőleges 
eszközzel is lehet jelezni. 

 
Megjegyzés: a legtöbb esetben, mikor időkérést jeleznek, a 
játék a támadó térfélen zajlik. A játékvezetők, a delegátus és a 
zsűriasztalnál helyet foglaló egyéb hivatalos személyek azt a 
térfelet nézik, ahol a játék zajlik, s nem azt, ahol a támadó csapat edzője tartózkodik. 
Amennyiben nincs az időmérő rendszerbe integrált time-out eszköz, ajánlott, hogy egy 
személy a zsűriasztalnál ülők közül figyelje az időkéréseket, és CSAK a támadó csapat 
kispadját tartsa figyelemmel, hogy észlelhesse, ha az edző időt kér. 

 
Időkérésnél a védekező játékvezetőnek kell kikérnie a labdát. Az időkérés ideje alatt a 
játékosok nem használhatnak másik labdát. 
 
[MEGJEGYZÉS: Büntetődobás megítélését követően időkérés nem engedélyezett.] 
 
MAGYARÁZATOK: 

 
A labdát birtokló csapat edzője bármikor jelezhet időkérést. 

 
*Egy csapat akkor birtokolja a labdát, ha egy játékosa megfogja azt vagy úszik vele, vagy 
a csapat felügyelete alatt tartja a labdát. 
*Felügyelet alatt tartani a labdát azt jelenti, hogy amikor a labda a vízen úszik, 
kétségtelenül megállapítható, hogy egy adott csapat valamely játékosához van 
közelebb. 

 Ennek értelmében ez a szituáció az adott csapat labdabirtoklásának tekintendő. 
*Ugyanígy, amikor a labdát ugyanazon csapat játékosai veszik körbe, míg a másik 
csapat nem tudja vagy nem akarja megjátszani azt, az szintén labdabirtoklásnak 
tekintendő. 

 Ezekben az esetekben nem szükséges, hogy egy játékos megérintse a labdát. 
*A labdabirtoklás idejének kezdete határozza meg azt a pillanatot, amikor az edző időt 
kérhet, és amikor a játékvezető a kiállított játékosnak vagy cseréjének engedélyezheti a 
játéktérre való belépést. 

 
 ÚJRAKEZDÉS IDŐKÉRÉS UTÁN 
 

A védekező játékvezető a labdával a játéktér felezővonalánál foglal helyet. Az időmérőnek 
15 mp-cel az időkérés letelte előtt sípszóval kell jelzést adnia. Minden játékosnak a saját 
térfelén kell elhelyezkednie; a játékosok az újrakezdéshez csak az időmérő jelzése után 
(45 mp leteltével) vehetik fel a pozíciójukat. Az időkérés teljes időtartama 60 mp kell 
legyen. A védekező játékvezető közvetlenül az időkérés leteltekor bedobja a labdát 
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középre, a felezővonalra vagy mögé, és sípszóval jelzi a játék újraindítását. A játékot a 
labdát birtokló csapat hozza játékba a felezővonalról vagy hátrébbról (a játékosok 
bármilyen pozíciót felvehetnek a játéktéren, amit a maguk számára a legelőnyösebbnek 
tartanak). 

 
WP 13.2 A játékot a játékvezető sípjelzésére a labdát birtokló csapat indítja újra úgy, hogy 
a labdát a felezővonalon vagy amögött hozza játékba, kivéve, ha az időkérésre 
sarokdobás elvégzése előtt került sor; ebben az esetben az adott dobás fennmarad. 

 
Gól nem érhető el közvetlenül abból a szabaddobásból, amellyel a játékot időkérés után 
kezdték újra, beleértve az időkérés utáni sarokdobással történő újrakezdést. Azonban ha 
a játékos a labdát játékba hozza, azután már elérhető gól, lóbálást és a labdával való 
úszást követően is (lásd WP 15.3 Megjegyzés). 

 
 SZABÁLYTALAN IDŐKÉRÉS 
 

WP 13.3 Amennyiben a labdát birtokló csapat edzője olyan további időkérést jelez, 
amelyre a csapat nem jogosult, a játékot meg kell állítani, és ezután a játékot az ellenfél 
valamely játékosa indítja újra a labda felezővonalon vagy hátrébb történő játékba 
hozatalával. 

 
A játékosok bármilyen pozíciót felvehetnek a játéktéren, amit a maguk számára a 
legelőnyösebbnek tartanak. 

 
WP 13.4 Amennyiben a labdát nem birtokló csapat edzője jelez időkérést, a játékot meg 
kell állítani, és büntetődobást kell ítélni az ellenfél csapata javára. 

 
[MEGJEGYZÉS: szabálytalan időkérés esetén az edző elveszíti a jogát a szabályos 
időkérésre (ha még az adott időpontban lett volna egy lehetősége).] 

 
 MAGYARÁZATOK: 
 

*Az időkérést jelző gomb használata teljes mértékben a csapatok felelőssége, vagyis a 
kispadon helyet foglaló három hivatalos személy egyikéjé. 
*Az időkérést jelző gomb akár véletlen történő megnyomása is időkérésnek minősül, 
annak minden következményével, függően a labdabirtoklástól és a csapat által még 
rendelkezésre álló időkérések számától. 

 
WP 13.5 Az időkérést követő újraindításkor a játékosok a játéktéren tetszőleges helyet 
vehetnek fel, sarokdobás esetén ezen szabálypontra vonatkozó feltételek betartásával. 

 
 

 WP 14 A JÁTÉK KEZDETE 
 

A mérkőzés és az egyes játékrészek kezdetén a játékvezetők a saját térfelük 5 méteres 
vonalán helyezkednek el. A kezdésre jelt adó játékvezető felemelt karral várja a másik 
játékvezető jelzését, hogy mindkét csapat játékosai megfelelően, a gólvonalon 
helyezkednek el. Ez a jelzés a játékvezető egyik karjának fej fölé emelése. Ekkor a 
kezdésre jelt adó játékvezető azonnal jelt ad, sípszóval és karjának vízszintesbe történő 
leengedésével. Ez a folyamat jelentősen csökkenti a hibás kezdés lehetőségét. 

 
A játékvezetőknek a játék kezdete előtt meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a játékosok 
megfelelő létszámban vannak a vízben. Amennyiben a játékot több játékossal kezdik el, 
a játékot újra kell indítani és az órát vissza kell állítani. 
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 HIBÁS KEZDÉS 
 

Bár ilyen soha nem fordulhatna elő, ha mindkét játékvezető a megfelelő jelzéseket 
használja, ha mégis megtörténik, a játékot újra kell indítani. 

 
 WP 15 A GÓLLÖVÉS MÓDJA 
 

WP 15.3 Gól bármilyen testrésszel elérhető, kivéve összeszorított ököllel. Gól érhető el a 
labda kapuba való bevezetésével is. A játék kezdete vagy bármely újraindítása után 
legalább két játékosnak (bármely csapat részéről, de nem ideértve a védekező kapust) 
kell szándékosan megjátszania vagy megérintenie a labdát, kivéve az alábbi eseteket: 

 
a) büntetődobás; 
b) egy szabaddobás, amelyet a játékos a saját kapujába dobott; 
c) azonnali kapura lövés kapuskidobásból; 
d) azonnali kapura lövés a 6 méteres vonalon kívül megítélt szabaddobásból; 
e) a 6 méteres vonalon kívül megítélt és végrehajtott szabaddobásból, ha a játékos jól 

láthatóan játékba hozta a labdát; 
f) azonnali kapura lövés sarokdobásból. 

 
Ezen szabálypont szerint a kezdés vagy újrakezdés a játékrészek kezdetét, a gól utáni 
újrakezdést, illetve azt az esetet jelenti, amikor a játékvezető megállítja a játékot és kikéri 
a labdát. Labdára úszást követően, időkérés után vagy bármely más, a 6 méteres vonalon 
kívül történt újrakezdést követően a játékos játékba hozhatja a labdát, azután lőhet, 
lóbálhat, vagy úszhat a labdával, és azt követően is gólt érhet el a WP 20.1 szerint. 

 
[MEGJEGYZÉS: Gólt érhet el 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 lóbálás után (lövést 
imitálva), illetve labdavezetést követően is elérhető. 
Ha sarokdobás megítélése után a játékos a labdát játékba hozza, gól lóbálás után (lövést 
imitálva), illetve labdavezetést követően is elérhető.] 

 
Ezen szabálypont alapján nem érhető el gól közvetlenül újraindításból, ha a labda az 
oldalvonalon hagyja el a játékteret. 

 
Azonban ha egy csapat szabaddobáshoz jut, miután a labda elhagyta a játékteret a 6 
méteres vonalon kívül az oldalvonalon, a játékos, miután a labdát játékba hozta, lőhet, 
lóbálhat, vagy úszhat a labdával, majd lőhet. 

 
A 6 méteres vonalon belül a szabaddobást elvégző játékosnak le kell passzolnia a labdát 
egy társának ahhoz, hogy csapata szabályos gólt érhessen el. 

 
KAPURA LÖVÉS 6 MÉTEREN KÍVÜL 
MEGÍTÉLT SZABADDOBÁSBÓL 
 
GÓLSZERZÉS 
 
 Gólt érhet el kapura lövésből egy játékos a 6 
méteres vonalon kívülről, miután csapata 
részére szabaddobást ítéltek egy, a 6 méteres 
vonalon kívül történt szabálytalanság miatt, és a 
szabaddobást a 6 méteres vonalon kívülről 
végzi el. 
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A védekező játékvezető segíthet ebben a szituációban, úgy, hogy a 6 méteres vonalon 
helyezkedik el, amennyiben ez lehetséges, hogy meg tudja erősíteni, hogy a lövés a 6 
méteres területen belül vagy kívül történik. A játékvezetőnek a FINA Vízilabda Szabályok 
B Függelékének V. ábráján látható jelzést kell alkalmaznia. 

 
 MAGYARÁZATOK: 
 

*Amennyiben mind a labda, mind pedig a szabaddobás a 6 méteres vonalon kívül van, 
úgy a játékos dönthet, hogy azonnal kapura lő vagy játékba hozza a labdát. 
*Miután a játékos láthatóan játékba hozta a labdát, lóbálhat és lőhet vagy úszhat a 
labdával és lőhet. 
*Amikor a játékos a labdát játékba hozta, ez a jel az időmérő részére, hogy újra kell 
indítania az órát, illetve a védekező játékos részére, hogy megtámadhatja a labdás 
játékost. 
*Láthatóan játékba hozni a labdát azt jelenti, hogy a labdának el kell hagynia a játékos 
kezét (lásd WP 17, 1-es és 2-es ábrák). 

 *Láthatóan áttenni a labdát egyik kézből a másikba a labda játékba hozatalának minősül. 
*A 6 méteres vonal környékén, kérdéses szituációban a játékvezetőnek jeleznie kell, hogy 
a labda a 6 méteres vonalon belül vagy kívül volt, a B függelék V. ábrája szerint, egyik 
karjának felemelésével. 
*Amikor a játékvezető ezt a jelzést alkalmazza, a jelzés azt jelenti, hogy a játékos kapura 
lőhet. 
*Amennyiben a játékvezető részéről nem érkezik jelzés, az azt jelenti, hogy a játékos nem 
lőhet, mert vagy a szabálytalanság vagy a labda a 6 méteres vonalon belül volt. 

 
 A játékos nem érhet el gólt közvetlen kapura lövésből az alábbi esetekben: 
 

a) labdára úszást, vagy a játékrész elején a játék kezdetét követően; 
b) gól utáni újrakezdésből; 
c) sérülést (beleértve a vérzést is) követő újrakezdésből; 
d) egy olyan újrakezdésből, mikor a játékvezető megállította a játékot, és kikérte a labdát. 

 
Azonban ha a játékos láthatóan játékba hozta a labdát a 6 méteres vonalon kívül, lőhet, 
lóbálhat és lőhet vagy úszhat a labdával, majd lőhet. 

 
Bármilyen szituációban, amikor a játékvezető a 6 méteres vonalon kívül szabaddobást 
ítélt, és a játékos láthatóan játékba hozta a labdát, gól érhető el kapura lövésből, lóbálást 
követő kapura lövésből vagy a labdával való úszást követően történt kapura lövésből. 
Másik játékosnak nem szükséges érintenie a labdát. 

 
Egy olyan szabaddobásból történt azonnali kapura lövés, amelyet 6 méteres vonalon belül 
ítéltek, egyszerű hibának minősül, és a játékvezetőnek kapuskidobást kell ítélnie az 
ellenfél javára, függetlenül attól, hogy a labda a kapuban kötött ki, vagy úgy hagyta el a 
játékteret, hogy a védekező csapat bármely játékosa vagy kapusa érintette azt. 

 
Azonban ha a labda visszapattan a játéktérre a 2 méteres vonalon kívülre, ebben a 
speciális esetben a WP 20.1 alkalmazandó, és a labdát a labda helyéről kell játékba 
hozni. 

 
Ha egy védekező játékos megpróbál megszerezni egy átadást egy, a 6 méteres vonalon 
belül megítélt szabaddobást követően, és a labda a kapuba kerül, áthalad a gólvonal fölött 
vagy az oldalvonalon, az így született gólt, sarokdobást vagy szabaddobást kell megítélni 
a támadó csapat javára. 
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 MAGYARÁZATOK: 
 
Azonnali kapura lövés játékmegállást követően: 

 
*Játékmegállást követően az azonnali kapura lövés nem megengedett. 
*Játékmegállásnak minősül, ha a játékvezető kikéri a labdát (sapkaigazítás, sérülés vagy 
bármilyen egyéb okból kifolyólag). Miután a helyzet megoldódott, és a labda visszakerül 
a szabaddobást végző játékoshoz, a szabályok szerint az azonnali kapura lövés nem 
megengedett. 
*Ha azonban a labda visszakerül egy sarokdobást elvégző vagy egy a 6 méteres vonalon 
kívül tartózkodó játékoshoz (sapkaigazítás, sérülés vagy bármilyen egyéb okból történő 
játékmegállás után), a játékos, miután játékba hozta a labdát, kapura lőhet (illetve lóbálhat 
vagy úszhat a labdával, majd lőhet). 

 

 
 
 WP 16 GÓL UTÁNI ÚJRAKEZDÉS 
 

Gól után mindkét játékvezetőnek a felezővonalon kell elhelyezkednie. Miután mindkét 
játékvezető megbizonyosodott arról, hogy minden csere lezajlott, a támadó játékvezető 
felemeli a karját, a másik játékvezető pedig elindítja a játékot. 

 
A játékvezetőknek a játék újraindítása előtt meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a 
játékosok megfelelő létszámban vannak a vízben. Amennyiben a játékot több játékossal 
kezdik el, a játékot újra kell indítani, és az órát vissza kell állítani. 

 
 WP 17 KAPUSKIDOBÁSOK 
 
 WP 17.1 Kapuskidobást kell ítélni: 
 

a) ha a labda teljes terjedelmében áthaladt a gólvonal felett – kivéve a két kapufa 
közötti és a felső keresztléc alatti területet – úgy, hogy utoljára a védekező csapat 
kapusát kivéve bármely más játékos érintette azt; 
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b) ha a labda teljes terjedelmében áthaladt a gólvonal felett a két kapufa közötti és a 
felső keresztléc alatti területen, vagy eltalálta a kapufát, keresztlécet vagy a 
védekező kapust közvetlenül: 

 
i. egy 6 méteren belül ítélt szabaddobásból; 
ii. egy 6 méteren kívül ítélt szabaddobásból, melyet nem szabályszerűen 

végeztek el; 
iii. kapuskidobásból, melyet nem azonnal végeztek el. 

 
Azonban ha a labda visszapattan a játéktérre a 2 méteres vonalon kívülre, ebben a 
speciális esetben a WP 20.1 alkalmazandó, és a labdát a labda helyéről kell játékba 
hozni. 

 
 WP 18 SAROKDOBÁSOK 
 

Egy, a támadó játékvezetőtől távolabbi sarokból elvégzendő sarokdobás esetén a 
védekező játékvezetőnek kell felügyelnie, hogy a dobást a megfelelő pozícióból végezzék 
el: le kell mennie a 2 méteres vonalig, és rá kell mutatnia az egyik kezével arra a pontra, 
ahonnan a dobást el kell végezni. Amennyiben az egyik játékvezető sarokdobást ítél, míg 
a másik kapuskidobást, úgy a sarokdobás az érvényes ítélet. 

 
 A sarokdobást elvégző játékos: 

a) azonnal kapura lőhet; 
illetve, miután a labdát játékba hozta 
b) úszhat, lóbálhat és lőhet passzolás nélkül, illetve; 
c) passzolhat egy játékostársának. 

 
 WP 19 SEMLEGES DOBÁSOK 
 

Amennyiben a játékvezetők egyazon időben egy-egy egyszerű szabaddobást ítélnek a 
szembenálló csapatoknak, semleges dobást kell ítélni. (A játékvezető csak akkor 
változtathatja meg a döntését ebben a szituációban, ha bizonyos abban, hogy hibázott.) 

 
Semleges dobásnál a játékvezető közelítőleg azon a ponton dobja a labdát a vízbe, ahol 
az eset történt, úgy, hogy a két csapat játékosainak azonos lehetőséget biztosítson a 
labda megjátszására. Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a játékos a vizet érés előtt 
érinti a labdát, az nem szabálytalan: a játék folytatódhat. 

  
 WP 20 SZABADDOBÁSOK 
 
 A szabaddobást indokolatlan késlekedés nélkül kell elvégezni. 

Felhívjuk a játékvezetők figyelmét arra, hogy hibának számít az, ha a játékos, aki 
egyértelműen a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy a szabaddobást elvégezze, nem 
teszi azt meg. 

 

 Bizonyos szituációkban előfordulhat, hogy a labda távolabb van attól a ponttól, 
ahol a szabaddobást megítélték. A statikus pozícióban lévő vagy úszó játékosnak 
minden esetben minden résztvevő számára (játékvezetők, játékosok, edzők, 
versenybírók, stb.) tisztán láthatóan el kell végeznie a szabaddobást. 

 

 Láthatóan áttenni a labdát a bal kézből a jobb kézbe a labda játékba hozatalának 
minősül. 
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 a WP 20.4 szabálypont alapján – “A szabaddobást úgy kell elvégezni, hogy a többi 
játékos észlelhesse, hogy a labda elhagyta a szabaddobást végző játékos 
kezét…” – nem engedélyezett a labda lábbal történő játékba hozatala. 

 
WP 20.1 A szabaddobást a labda helyéről kell elvégezni, kivéve: 
 
ha a szabálytalanságot egy védekező játékos a saját 2 méteres vonalán belül követte el, 
és a labda a 2 méteres területen belül van. Ekkor a szabaddobást a szabálytalanság 
elkövetésének helyével szemben a 2 méteres vonalról kell elvégezni. 

 
WP 20.2 Az a játékos, akinek a javára szabaddobást ítéltek, azonnal játékba kell hozza a 
labdát, akár a labda továbbításával, akár kapura lövéssel, amennyiben a szabályok azt 
engedélyezik. Szabálytalanságnak minősül, ha egy játékos, aki egyértelműen abban a 
helyzetben van, hogy a szabaddobást a legkönnyebben elvégezze, nem végzi el azt. A 
szabálytalanságot elkövető védekező játékosnak el kell távolodnia a szabaddobást végző 
játékostól mielőtt felemelné az egyik kezét, hogy megakadályozzon egy passzolást vagy 
lövést; azt a védő játékost, aki ezt elmulasztja megtenni, ki kell állítani „zavarásért” a WP 
22.5 alapján. 

 
A szabálytalanságot elkövető védekező játékosnak el kell távolodnia a szabaddobást 
végző játékostól, hogy területet adjon neki a szabaddobás zavartalan elvégzéséhez. Bár 
pontos távolság nincs meghatározva, a hallgatólagosan elfogadott távolság 1 méter. Ha 
a szabaddobást elvégző játékoshoz 1 méternél közelebb helyezkedik el a védőjátékos, az 
lehetőséget ad a játékvezetőnek arra, hogy kiállítást ítéljen. 

 
 WP 21 EGYSZERŰ HIBÁK 
 

Az előnyszabályt (WP 7.3) a legszélesebb körben alkalmazni kell. A támadó csapat javára 
csak akkor kell egyszerű hibát ítélni, ha az a támadás szempontjából előnyös, vagy ha az 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a játékvezető kontroll alatt tartsa a mérkőzést annak fizikai 
aspektusát tekintve. 

 
A játék szelleme ellen való, ha egy csapat egy rossz passz következtében elveszti a labda 
birtoklását, majd visszakapja azt, mert a játékvezető valahol másutt egy másik 
szabálytalanságért szabaddobást ítél. 

 
Kiállítási hibát csak olyan hibáért szabad ítélni, ami valóban kiállítást érdemel. A 
kiállítással a játékvezető olyan előnyt ad a csapat számára, amellyel kompenzálja a 
szabálytalanság miatt elveszített előnyös szituációt. Kiállítási hiba minden olyan 
szabálytalanság, amely egyértelműen elveszi a támadó csapat előnyét vagy a támadó 
játékos lehetőségét a lövésre vagy a kapu felé történő továbbhaladásra. Nem szabad 
egyszerű hibát, támadó hibát vagy kiállítási hibát ítélni olyan szabálytalanságért, amely 
nincs összefüggésben a játékkal vagy a labda helyzetével, kivéve, ha az feltétlenül 
szükséges. 

 
WP 21.6 A labdát teljes terjedelmében víz alá vinni vagy víz alatt tartani, miközben a 
játékost támadják. 

 
A játékvezetők ne ítéljenek víz alattot olyan játékossal szemben, aki csak egy pillanatra 
viszi le a labdát, és ez a cselekedete nem veszi el az ellenfél játékosától a lehetőséget a 
labda megjátszására. 

 
A labdát a rejtegetés szándékával víz alatt tartani ugyanolyan módon szankcionálandó, 
mint amikor a labdát egy játékos teljes terjedelmében víz alá viszi, miközben őt támadják. 
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 WP 21.14 Bármely csapat részéről 

i. 30 másodperc tényleges játékot meghaladó ideig, illetve 
ii. kiállítás, sarokdobás, illetve kapura lövés (ideértve a büntetődobást is) 

után a támadó csapathoz való visszapattanást követően 20 másodperc 
tényleges játékot meghaladó ideig birtokolni a labdát anélkül, hogy az 
ellenfele kapujára lőne. 

 
 A labdabirtoklás idejét mérő időmérő vissza kell állítsa az órát: 

a) amikor a labda elhagyta a kapura lövő játékos kezét. Ha a labda a kapufáról, a 
keresztlécről vagy a kapusról visszapattan a játéktérre, a támadóidő mindaddig nem 
indul újra, ameddig a labda valamelyik csapat birtokába nem kerül. Az órát 20 
másodpercre kell visszaállítani, ha a labda a támadó csapat birtokába kerül és 30 
másodpercre, ha a védekező csapatéba. 

b) amikor a labda a védekező csapat birtokába kerül, az órát 30 másodpercre kell 
visszaállítani. Nem tekintendő a labda birtoklásának, ha az ellenfél egy játékosa 
csupán röptében érinti a labdát. 

c) amikor a labda azután kerül játékba, hogy egy védekező játékos ellen kiállítási hibát 
ítélnek, az órát 20 másodpercre kell visszaállítani, kivéve, ha a támadóidőből még több 
mint 20 másodperc van hátra, mely esetben az időmérést visszaállítás nélkül kell 
folytatni. 

d) amikor a labda egy labdacsere nélküli büntető hiba vagy sarokdobás megítélését 
követően kerül játékba, az órát 20 másodpercre kell visszaállítani. 

e) amikor a labda labdacserével járó büntető hiba, kapuskidobás vagy semleges dobás 
megítélését követően kerül játékba, az órát 30 másodpercre kell visszaállítani. 

 
Bármely látható óra csökkenő módon kell jelezze az időt (azaz a támadóidőből hátralévő 
időt kell mutassa). 

 
[MEGJEGYZÉS: Az időmérőnek és a játékvezetőknek kell eldönteniük, hogy kapura 
dobás történt vagy sem, a végső döntés azonban a játékvezetőké kell legyen.] 

 
 MAGYARÁZATOK: 
 

*Páros kiállítás esetén az órát nem kell visszaállítani, a labdabirtoklás ideje az addig 
hátralévő marad. 

 *Semleges dobás esetén a labdabirtoklás idejét mérő órát 30 mp-re kell visszaállítani. 
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*A mérkőzés utolsó percében az edző dönthet úgy, hogy a megítélt büntetődobás helyett 
új labdabirtoklást választ. 
*Ebben az esetben a játék a felezővonalról vagy hátrébbról indul újra, ugyanúgy, mint 
időkérés után, és a labdabirtoklás idejét mérő órát 30 mp-re kell visszaállítani. 
*A mérkőzés folyamatos játékidejében elkövetett páros brutalitás esetén, a második 
büntetődobás elvégzését követően a labdabirtoklás idejét mérő órát 30 mp-re kell 
visszaállítani, és a játék a felezővonalról indul újra, éppúgy, ahogy gól után. 

 
 WP 21.15 Időhúzás 
 

[MEGJEGYZÉS: A játékvezető ezen szabály szerint jogosult szabaddobást ítélni, mielőtt 
az érvényes 20 vagy 30 mp-es támadóidő lejárna. 

 
Az utolsó percen belül a játékvezetőnek mindig biztosnak kell lennie abban, hogy 
szándékos időhúzásról van szó, mielőtt ezt a szabályt alkalmazza. 

 
Ha csak egy játékos tartózkodik a labdát birtokló csapat térfelén, és a csapat egy játékosa 
a másik térfélről a labdát visszapasszolja neki, az minden esetben időhúzásnak minősül.] 

 
Sem a kapus, sem semelyik másik játékos nem kaphatja meg a labdát [a saját térfelén], 
ha minden más támadó játékos a támadó térfélen tartózkodik. 

 
A labdával való előrehaladás nem számít időhúzásnak, azonban egy helyben állni a 
labdával (pl. a kapus) időhúzásnak minősül, és annak megfelelően kell büntetni. A 
játékosoknak megengedett, hogy a kapusukat is bevonják a játékba, azonban ha egyszer 
a kapus megkapta a labdát, előrefele kell játszania, úszhat a labdával vagy passzolhat. 

 
Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a mérkőzés utolsó 30 mp-ében a labdát birtokló 
csapat nem törekszik arra, hogy a labdát a játéktéren előre juttassa, a játékvezetőnek 
azonnal szabaddobást kell ítélnie a csapat ellen a WP 21.15 alapján. 

 
 WP 21.16 Szimulálás 
 

[MEGJEGYZÉS: A szimulálás azt jelenti, hogy a játékos szánt szándékkal próbál meg egy 
faultot jogtalanul kiharcolni az ellenfél játékosával szemben a játékvezetőtől. Sorozatos 
szimulálásért a játékvezető jogosult sárga lapot adni a csapatnak, és alkalmazhatja a WP 
22.13 szabályt (folytonosan szabálysértő játék) a szimuláló játékosok megbüntetésére.] 

 
A szimulálás egyszerű hiba. Sorozatos szimulálásért a játékvezető jogosult sárga lapot 
adni figyelmeztetésképp a csapatnak, ezt követően alkalmazhatja WP 22.13 
szabálypontot (folytonosan szabálysértő játék) a szimuláló játékosok megbüntetésére. 

 
AZ A FÜGGELÉKBŐL − INSTRUKCIÓK KÉT JÁTÉKVEZETŐ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ: 

 
7. Amennyiben a játékvezető véleménye szerint egy játékos folyamatosan sportszerűtlen 
módon játszik vagy szimulál, a játékvezető sárga lapot mutat fel az azt elkövető játékos 
csapatának, és rámutat a szabálysértő játékosra. Amennyiben a cselekmény folytatódik, 
a játékvezető piros lapot mutat fel a játékosnak úgy, hogy az mind a csapat, mind pedig a 
zsűri számára látható legyen, mivel a cselekedet rosszhiszemű játéknak/magatartásnak 
minősül. Ezt követően a játékvezető a zsűri irányába bemutatja a kiállított játékos 
sapkaszámát. 

 
MEGJEGYZÉS: A víz alá bújni és a víz alól elcsenni a labdát mindig is a játék része volt. 
Nincs szabálypont, ami tiltaná ezt. 
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Azonban amikor két játékos küzd a pozícióért (akár statikus, akár úszás közbeni 
szituációkban), és valamelyik lebukik a víz alá, s ezzel pozícióelőnyt szerez, azt nem tudja 
a másik akadályozása nélkül végrehajtani, ezt a játékvezetőnek szankcionálnia kell. 

 
 WP 22 KIÁLLÍTÁSI HIBÁK 
 

A játékvezető döntéseivel szemben az edzők, játékosok és szurkolók részéről érkező 
panaszok és kritikák leggyakrabban a játékvezető következetességének hiányára 
vonatkoznak. 

 
A jó hozzáállással rendelkező játékvezető megpróbál meghúzni egy szintet minden egyes 
mérkőzésen, és azt a mérkőzés egésze alatt fenn is tartja. 

 
A legfontosabb, hogy a játékvezető megfelelően alkalmazza a szabályokat, és a mérkőzés 
kezdetétől a végéig következetes maradjon. A játékvezetőnek nem szabad 
következetlenül ítélniük meg a hibákat, a hiba az akció része, azonban a kiállítást meg 
kell ítélnie a túlzottan agresszív vagy erőszakos játékért, beleértve a folytonosan 
szabálysértő játékot és a brutalitást is, függetlenül attól, hogy azt támadó vagy védekező 
játékos követi el, és hogy azt a játéktér mely pontján követik el. A játékvezetőnek 
alkalmaznia kell ezt a szabályt, és nem interpretálhatja ezt másképp. 

 
WP 22.1 Kiállítási hibának minősül az alábbi szabálytalanságok (WP 22.4-től WP 22.18-
ig) bármelyikének elkövetése, amelyet az ellenfél csapata javára történő szabaddobás 
megítélésével és a szabálytalanságot elkövető játékos kiállításával kell büntetni (kivéve, 
ha a szabályok mást írnak elő). 

 
Amennyiben a kiállítási hibát a védekező csapat 6 méteres vonalán belül követik el, a 
játékvezetőnek az alábbi módon kell eljárnia, akkor is, ha a labda a pálya szélén van: 

 
a) jeleznie kell a kiállítást sípjellel; 
b) jeleznie kell a kiállított játékos sapkaszámát mind a játékosnak, mind pedig a zsűri 

asztalnak, ezt követően a szabaddobás azonnal elvégezhető. 
 

El kell kerülni a játék folytonosságának megszakítását, kivéve, ha egy adott szituáció nem 
egyértelmű és tisztázásra szorul. 

 
A játékvezetőnek jeleznie kell a hiba fajtáját a FINA Vízilabda Szabálykönyv B 
függelékének megfelelő ábrája alapján. 

 
Amennyiben a szabaddobást túl gyorsan végzik el, még mielőtt a játékvezető befejezte 
volna a jelzést a kiállításra és a kiállított játékos sapkaszámára vonatkozóan, a 
játékvezetőnek jeleznie kell, hogy a szabaddobást újra el kell végezni (arról a helyről, ahol 
a labda van). 

 
WP 22.3 A kiállított játékost azonnal vissza kell engedni, mikor a játékvezető 
labdabirtoklás-váltást vagy a támadás irányának megváltozását jelzi. Ez annyit tesz, hogy 
a támadás irányának megváltozását jelentő játékvezetői jelzés egyben engedély is a 
kiállított játékos számára a visszajövetelre, a játékvezetőnek nem szükséges semmilyen 
egyéb jelzést alkalmaznia. Mindamellett az teljesen egyértelmű, hogy amennyiben nem 
születik gól és nem változik meg a támadás iránya, úgy a kiállítási idő leteltekor a titkárnak 
jeleznie kell a kiállított játékos számára, hogy visszatérhet a játékba. 

 
WP 22.8 Az ellenfél labdát nem birtokló játékosát gátolni vagy akadályozni a szabad 
mozgásában, beleértve a játékos vállán, hátán vagy lábán való átúszást. A „labda 



 

21 

2021 április 

  
FINA vízilabda játékvezetői kézikönyv 

  2019−2021 

birtoklása” alatt a labda felemelése, kézben vitele vagy érintése értendő, de a 
labdavezetés ebben az értelemben nem számít birtoklásnak. 

 
[MEGJEGYZÉS: Ezen szabálypont alkalmazható a támadó csapat segítésére is. Ha 
ellentámadás van folyamatban és olyan szabálytalanságot követnek el a támadó csapat 
egy játékosával szemben, ami hátráltatja a támadás vezetését, a szabálytalanságot 
elkövető játékost ki kell állítani. Az első dolog, amiről a játékvezetőnek meg kell győződnie, 
hogy az ellenfél játékosa birtokolja-e a labdát, mert ha igen, akkor a játékos nem 
büntethető „akadályozás” vétségével. Abban az esetben állapítható meg egyértelmű 
labdabirtoklás, ha a játékos a labdát a víz felszíne felett a kezében tartja (9. ábra). A 
játékos abban az esetben is birtokolja a labdát, ha azt a kezében tartva úszik, illetve 
érintkezik a labdával, miközben az a víz felszínén fekszik (10. ábra). A labdával való úszás 
(labdavezetés), ahogy az a 11. ábrán is látható, nem számít labdabirtoklásnak. 

 

 
                 9. ábra                 10. ábra                  11. ábra 
 

Az akadályozás egy gyakori formája, amikor a játékos keresztülúszik ellenfele lábán (12. 
ábra), lassítva ezzel az ellenfél mozgását és megakadályozva a normális lábtempózást. 
Egy másik formája az ellenfél vállán való átúszás. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy 
akadályozás történhet a labdát birtokló csapat játékosa részéről is. Ahogy például a 13. 
ábrán látható, a játékos egyik kezét a labdán tartja, míg a másikkal próbálja magától 
eltartani az ellenfél játékosát, hogy helyet csináljon magának. A 14. ábra azt mutatja be, 
amikor a labdát birtokló játékos a fejével próbálja az ellenfél játékosát magától ellökni. 
Ügyelni kell arra, hogy a 13. és 14. ábrán látható eseteknél a labdát birtokló játékos 
mozdulata minősülhet ütésnek vagy akár brutalitásnak is; az ábrák erőszakos cselekedet 
nélkül kívánják bemutatni az akadályozás különböző formáit. A játékos akkor is követhet 
el akadályozást, ha nem birtokolja a labdát és nem is érintkezik azzal. A 15. ábra azt 
mutatja, hogy egy játékos szándékosan blokkolja az ellenfelet a testével és széttárt 
karjával, ezáltal a labdához jutást lehetetleníti el. Ez a szabálytalanság legtöbbször a pálya 
szélén fordul elő.] 

 
Ezt a szabályt korábban egyszerű hibaként alkalmazták, így ez fontos változás, de 
kizárólag a labdát nem birtokló játékos ellen elkövetett szabálytalanságra vonatkozik. 

 

 
               12. ábra                13. ábra                  14. ábra                 15. ábra 
 

Ezt a szabályt a pálya egész területén alkalmazni kell, nem korlátozódik a center-bekk 
pozícióra. 

 
Ha a hibát a támadó játékos (center) követi el a védekező játékossal (bekk) szemben, a 
játékvezetőnek csak egyszerű hibát kell ítélnie a támadó játékos ellen, ami egy 
támadóhiba/kontrafault. 
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 A szabad mozgás, a támadás és a játékos akciójának védelme a vízilabdajáték alapelve. 
 

Ennek megfelelően a játékvezetőnek mindenképpen kiállítást ítélnie az alábbi 
szituációkban: 

 
 - akadályozni egy játékos szabad mozgását a 6 méteres terület megközelítésében 

- szoros emberfogásban a védekező játékosnak akadályozni a támadó játékost a szabad 
mozgásában 

 - egy vagy két kézzel megragadni egy játékost 
 - folyamatosan érinteni a játékost testét, akadályozva őt a szabad mozgásában 
 - átúszni az ellenfél vállán, hátán vagy lábán, akadályozva őt a szabad mozgásában 
 

 
 
WP 22.9 Megragadni, lenyomni vagy 
visszahúzni egy olyan játékost, aki nem 
birtokolja a labdát. Ide tartozik a másik játékos 
mezének megragadása is. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A játékvezetőknek tudatában kell lenniük a férfi és női mérkőzések közötti 
különbségeknek. A fürdőruha megragadása fontos tényező a női mérkőzéseken, ugyanis 
jogosulatlan előnyhöz juttatja a mezt megragadó játékost, így a büntetésnek szigorúnak 
kell lennie. Megragadni vagy fogni a fürdőruhát a szabályok súlyos megszegése. A mez 
megragadását védekezésben kiállítással, támadásban kontrával kell büntetni. 

 

 
 

WP 22.10 Két kézzel megragadni az ellenfél egy labdát nem birtokló játékosát a pálya 
bármely pontján. Ez egyértelmű megerősítése a WP 22.9-nek. Ha egy védekező játékos 
két kezét használja, hogy megragadjon egy támadó játékost, aki nem birtokolja a labdát, 
a játékost ki kell állítani. 
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WP 22.11 Labdabirtoklás váltása esetén a védő játékosnak a labdát birtokló csapat 
bármely játékosával szembeni szabálytalansága a támadó csapat térfelén. 

 
[MEGJEGYZÉS: Ezt a szabályt akkor kell alkalmazni, ha a labdabirtoklás jogát elveszítő 
csapat akadályozni próbálja az ellenfél támadását bármely olyan támadó játékossal 
szembeni szabálytalanság elkövetésével, aki még nem haladt át a félpályán.] 

 
Ez egy egyértelmű megerősítése a WP 22.9-nek, egyben az új WP 22.11-nek mint 
kiállítási hibának. Bármilyen szabálytalanságot, amit azzal az egyszerű céllal követnek el, 
hogy megakasszák a játék menetét, különösen egy ellentámadás esetén, kiállítással kell 
büntetni. Ezt a fajta szabálytalanságot “taktikai hibának” nevezzük. 

 
Ha egy védekező játékos a játéktér bármely pontján egy taktikai hibával megakasztja a 
játék folyamatosságát, ezen szabálypont szerint kell ítéletet hozni. 

 
Megint csak, ahogy az a WP 22.8 útmutatásában is olvasható, ez a szabálypont csak a 
labdát nem birtokló játékosra vonatkozik. Amennyiben a támadó játékos elveszíti a labda 
birtoklását, és a védekező játékos már nem tud tartózkodni a szabálytalanság 
elkövetésétől, úgy ebben a szituációban egyszerű hibát kell ítélni ezen szabálypont 
alapján. 

 
Ha azonban a támadó játékos soha nem birtokolta a labdát, vagy a szabálytalanság célja 
egyértelműen az ellentámadás megakasztása, kiállítási hibát kell ítélni ezen szabálypont 
alapján. 

 
WP 22.13 Az ezen szabálypontban felsorolt minden szituációt következetesen meg kell 
ítélni, különösen az agresszív és folyamatosan szabálysértő játékra vonatkozóan. Ezen 
szabálypont alkalmazásával szankcionálhatóak az olyan szabályellenes cselekedetek, 
amelyek a mérkőzés reputációját rombolnák. 

 
Egy játékos által a játékvezetővel szemben tanúsított félrevezetés és tiszteletlenség 
minden formáját, legyen az szóbeli vagy valamilyen cselekedet, cserés kiállítással kell 
büntetni. A játékvezetőnek alaposan meg kell fontolnia ennek a kiállításnak a megítélését, 
mert ez végleges döntés. A játékvezetőnek nem szabad kicsinyesnek lennie, és nem 
szabad egy játékostól minden egyes kritikus nézést, szóbeli megnyilvánulást vagy 
gesztust tiszteletlenségként értelmeznie, de mindennemű személyes sértést ezen 
szabálypont alapján kell megítélni. 

 
[MEGJEGYZÉS: Ha a játékos ezen szabálypontbeli vétségek bármelyikét a játékrészek 
közötti szünetben, időkérés alatt vagy gól után követi el, ki kell állítani a mérkőzés 
hátralévő részéből, és helyére cserejátékos azonnal, a játék újrakezdése előtt jogosult 
bejövetelre, mivel ezen helyzeteket játékközi szünetnek kell tekinteni. A játék normál 
módon folytatódik.] 

 
 A jó játékvezető JÓZAN és nem ÉRZÉKENY. 
 

Amennyiben szükséges, az edzők és a kispadok kontrollálására a sárga és piros lapokat 
a mérkőzés első percétől használni kell, nem csak a mérkőzés végén. 

 
WP 22.14 Elkövetni a brutalitás bármely formáját (ideértve az erőszakos játékot, a 
rosszindulatú szándékkal elkövetett rúgást, ütést, vagy rúgásra, illetve ütésre irányuló 
kísérletet) az ellenfél egy játékosával vagy egy hivatalos személlyel szemben, függetlenül 
attól, hogy ez a tényleges játék közben, bármilyen játékmegállás, időkérés alatt, góllövés 
után vagy a játékrészek közötti szünetben történik.  
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Amennyiben az eset a mérkőzés folyamán történik, a szabálytalanságot elkövető játékost 
ki kell zárni a mérkőzés hátralévő részéből, el kell hagynia a verseny területét és az 
ellenfél javára büntetődobást kell ítélni. A vétkes játékos helyére cserejátékos négy perc 
tiszta játékidő letelte után jöhet be. 

 
Amennyiben az incidens bármilyen játékmegállás, időkérés alatt, gól után vagy a 
játékrészek közötti szünetben történik, a játékost ki kell zárni a mérkőzés hátralévő 
részéből és el kell hagynia a verseny területét. Büntetődobást nem kell ítélni. A vétkes 
játékos helyére a cserejátékos négy perc tiszta játékidő letelte után jöhet be, a játékot 
normál módon kell folytatni. 

 
Amennyiben a játékvezetők egyidejű brutalitást vagy erőszakos játékot ítélnek 
szembenálló csapatok játékosaival szemben, mindkét játékost ki kell zárni a mérkőzés 
hátralévő részéből, és helyükre cserejátékosok négy perc tiszta játékidő letelte után 
jöhetnek be. Az első büntetőt az a csapat lövi, amelyik az eset idején a labdát birtokolta, 
majd a másik csapat következik büntetődobással. A második büntetődobás után az a 
csapat indítja újra a játékot a felezővonalon vagy a mögött történő szabaddobással, 
amelyik az eseményt megelőzően a labdát birtokolta. 

 
Két játékvezető által vezetett mérkőzéseken nem fordulhat elő, hogy az erőszakos 
cselekedetek és a brutalitás észrevétlenül maradjanak. Semmilyen kifogása nem lehet a 
játékvezetőknek ezen cselekedetek elvétésére. Amennyiben a játékvezető erőszakos 
cselekedetet vagy brutalitást észlel, minden esetben kötelessége közbeavatkozni. 

 
A VAR rendszer azon brutalitások és kiugróan erőszakos cselekedetek utólagos 
megállapítására és szankcionálására szolgál, melyek a mérkőzés időtartama alatt nem 
vagy nem megfelelően lettek felismerve és megítélve. 

 
 MAGYARÁZATOK: 
 

*A cél, hogy visszamenőleges hatállyal szankcionálhatóak legyenek a játékosok olyan 
erőszakos cselekedetek elkövetése esetén, amelyeket a játékvezetők a mérkőzés 
folyamán nem büntettek megfelelően. 
*A mérkőzés végeredménye nem változik meg. 
*Például ha a TWPC a hivatalos videófelvételt elemezve megállapítja, hogy egy adott 
eseményt brutalitásként kellett volna szankcionálni, úgy az érintett játékos játékjogát a 
TWPC úgy függeszti fel, mintha az ítéletet a játékvezetők hozták volna meg, minimum egy 
mérkőzés erejéig tehát. 
*A mérkőzés eredménye ugyan nem változik meg, de a csapatnak a következő 
mérkőzését egy játékossal kevesebbel kell lejátszania − egy mérkőzésről való eltiltás 
esetén, ha a játékjog felfüggesztése több mérkőzésre szól, úgy annak leteltéig. 
*Amennyiben egy csapat egy incidens videóelemzését kéri, azt írásban kell kérelmeznie 
a TWPC jelen lévő delegátusánál vagy a TWPC irodában, 500 svájci frank (vagy annak 
megfelelő pénzösszeg) megfizetése mellett, legkésőbb 30 perccel az érintett mérkőzés 
lezárását követően. 
*Ennek ugyanolyan módon kell történnie tehát, mint az óvás esetében. 
*A TWPC saját kezdeményezésére is vizsgálhat eseményt. 
*A TWPC-nek a soron következő mérkőzés előtt kötelessége kommunikálnia a döntését 
azon csapat felé, amely csapat, annak játékosának vagy játékosainak játékjogát 
felfüggesztette. 

 
WP 22.15 Abban az esetben, ha a szembenálló csapatokból egyidejű kiállítás történik a 
játék folyamán, mindkét játékos kiállítása 20 másodpercig tart. A támadóidőt jelző órát 
nem kell visszaállítani. A játékot az a csapat indítja újra szabaddobással, amelyik a labdát 
előzőleg birtokolta. Ha az egyidejű kiállítás megítélésekor egyik csapat sem birtokolta a 
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labdát, a támadóidőt jelző órát vissza kell állítani 30 másodpercre, és a játékot semleges 
dobással kell újraindítani. 

 
Fontos, hogy a játékvezetők meg tudják állapítani, hogy a páros kiállítás megítélésének 
időpontjában volt-e labdabirtoklás vagy sem. 

 
A játékvezetőknek, mielőtt a játékot folytatnák meg kell bizonyosodniuk arról, hogy 
mindkét kiállított játékos elérte a saját visszatérési területét. 

 
WP 22.18 A védekező csapat kapusának a büntetődobás elvégzésekor elmulasztani a 
helyes pozíció felvételét a gólvonalon, miután a játékvezető erre már egyszer felszólította. 

 
Ha a játékvezető egyszer már figyelmeztette a kapust a mérkőzés folyamán, nem 
szükséges megismételnie a figyelmeztetést, és kiállíthatja a kapust 20 mp-re a következő 
olyan eseménykor, amikor a kapus elmulasztja a helyes pozíció felvételét. 

 
 CENTER POZÍCIÓ 
 

A játékvezető meg kell adja a centernek a lehetőséget, hogy kapura lőjön. Amikor a center 
birtokolja a labdát, a játékvezetőnek egy picit késleltetnie kell a sípszót; jobb lehetőséget 
adni a lövésre, mint kiállítást ítélni. 

 
A center mindennemű hátrafele történő mozdulatára, amit a vállak feletti testrészeivel 
végez, különösen, ha az a víz felett történik, kontrafaultot kell ítélni a védekező játékos 
javára. 

 
Lehetőség van egyszerű hibát ítélni a center pozícióban, amikor annak nincs lehetősége 
azonnali kapura lövésre, vagy amikor kettő vagy több védőjátékos tartózkodik a 
közelében. Ebben a szituációban a játékvezetőnek jogában áll egyszerű hibát ítélni, 
kiállítási hibát ítélni vagy nem ítélni. 
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NÉHÁNY ÁLTALÁNOS MEGFIGYELÉS 

 
Amennyiben egy játékos a víz alatt tartózkodik, mikor a játékvezető szabaddobást ítél, és 
ezért vélhetően nem hallotta a sípszót, a játékvezetőnek azonnal meg kell ismételnie a 
sípjelet, mikor a játékos újra a felszínre kerül. 

 
Fröcskölés esetén a támadó játékos pozíciója határozza meg, hogy büntetődobást vagy 
kiállítást kell ítélni. Amennyiben a támadó játékos a 6 méteres vonalon belül tartózkodik 
és a védekező játékos a fröcsköléssel egy vélhető gólt akadályoz meg, az büntető, 
függetlenül attól, hogy védekező játékos a 6 méteres vonalon belül vagy kívül tartózkodik-
e. Minden más esetben a helyes ítélet a kiállítás. 

 
Amikor a labda egy támadó játékos felé repül, és a védőjátékos alábújik, azt kiállítással 
kell büntetni. Amennyiben a támadó játékos elveszíti a labdát vagy a lehetőséget a labda 
megszerzésére a védő által elkövetett egyszerű hiba következtében, szabaddobást kell 
ítélni. 

 
A szembenálló játékosok közötti kontaktus nem engedélyezett. A játékvezetőknek 
azonban engedniük kell a szembenálló játékosoknak, hogy megküzdjenek a pozícióért és 
csak akkor kell közbeavatkozniuk, ha a támadó játékos ellen kontrát, a védekező játékos 
ellen kiállítást, illetve bizonyos esetekben egyszerű hibát szükséges ítélni. 

 
A kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret, anélkül, hogy játékba avatkozna és/vagy 
problémát okozna a labdát birtokló csapatnak. Amennyiben a kiállított játékos nem tesz 
majdnem azonnal kellő erőfeszítést a játéktér elhagyására és/vagy játékba avatkozik, a 
játékvezetőnek büntetődobást kell ítélnie az ellenfél javára. 

 

 WP 23 BÜNTETŐ HIBÁK – A VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ GÓL 
 

Büntető szituációban az egyik játékvezetőnek a büntető-folyamatban résztvevő 
játékosokat (mind a támadókat, mind pedig a védőket), a másik játékvezetőnek pedig a 
többi játékost kell felügyelete alatt tartania. 

 
 MEGJEGYZÉS: A WP 24-ben foglaltakon túl, az alábbiakat kell szem előtt tartani: 
 

A kapus nem mozdulhat el a gólvonalról, amíg a játékvezető nem sípol. A sípszó után 
azonban mozoghat előrefele, kiugorhat, stb. 

 
Az 5 méteres vonalon kívül tartózkodó játékosok közül senki nem léphet be erre a területre 
(értsd: az 5 méteres terület), és nem közelítheti meg a lövő játékost azelőtt, hogy a labda 
elhagyta volna a lövő játékos kezét. Miután a labda elhagyta a lövő játékos kezét, a 
védekező játékosok elmozdulhatnak a helyükről, mivel a labda játékba került. 

 
Amennyiben egy védekező játékos közbeavatkozik azelőtt, hogy a labda elhagyta volna 
a lövő játékos kezét, a játékvezetőnek a 22.7 szerint kell eljárnia. 

 
Lásd: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FzIVDAMPD4s 
https://www.youtube.com/watch?v=M8VI-HzBkNo 

 
WP 23.2 Ez a szabálypont teljesen egyértelműen kimondja, hogy “BÁRMILYEN 
ELKÖVETETT SZABÁLYTALANSÁG” és ebbe beletartoznak azok a szabálytalanságok 
is, amik más esetekben csak egyszerű hibáknak számítanának. Így a legfontosabb azt 
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eldönteni azt, hogy mit jelent a “valószínűsíthető” gól. A szabály alkalmazása évek óta: a 
támadó játékosnak arccal kapu felé kell fordulnia, vagy a kapu felé törő mozdulatokat kell 
tennie, akár a labda birtokában, akár passzra várva, amiből majd kapura lőhet. 

 
Esetenként különösen nehéz gyorsan dönteni afelől, hogy nagyjából ugyanabban a 
pillanatban engedte-e el a támadó játékos a labdát, mint a védekező játékos a támadó 
játékost. 

 
A játékvezetőnek el kell tudnia dönteni, hogy a támadó játékos lusta vagy épp jó színész, 
aki ajándék büntetőt szeretne kiharcolni, vagy egy aktív játékos, aki gólt akar szerezni, 
amiben valamilyen szabálytalansággal akadályozzák meg. 

 
Ez a szituáció előállhat a center-bekk párharcban és beúszó játékos esetében is. De az 
alkalmazás tiszta és egyértelmű, oldalsó pozícióban (amikor a játékos nem a kapu felé 
úszik) vagy olyan pozícióban, amikor a játékos háttal áll a kapunak, a játékvezető csak 
abban az esetben feltételezheti a valószínűsíthető gólt, ha a kapus nincs a kapujában (ez 
a fent említett kivétel). 

 
Abban az esetben, ha a támadó szemben áll a kapuval vagy a kapu felé úszik, tilos 
szabaddobást ítélni a támadó játékos javára. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni oldalsó 
pozícióban is, ha a támadó játékos jó helyzetben van ahhoz, hogy gólt szerezzen. 
Minthogy ez egy veszélyes szituáció a védekező játékos szempontjából, a védekező 
játékos nagyon gyakran megragadja a támadót, ami kiállítási hiba, míg olyankor, amikor 
a támadó játékos háttal áll a kapunak, a védekező játékos általában csak egyszerű hibát 
próbál meg elkövetni vele szemben. 

 
Mindenképpen büntetődobást kell ítélni, amikor egy védekező játékos a 6 méteres 
területen belül vélhető gólt akadályoz meg a szabálytalansággal, továbbá a 23.2-ben és 
a 23.8-ban leírt esetekben is. 

 
 Azonban a játékvezetőnek nem szabad büntetőt ítélnie, ha: 
 

a) a támadó játékos háttal áll a kapunak; 
 

b) egy védő szabályosan megszerezte a labdát, vagy amikor a támadó rossz passzt 
kapott (a túl magas passz is ide tartozik); 

 
(Ezekben a szituációkban a játékvezetőnek semmit nem kell ítélnie a támadó játékos 
javára, még akkor sem, ha szabálytalankodtak vele szemben.) 

 
c) a támadó nincs olyan pozícióban, hogy feltételezhetően gólt szerezzen. 

 
Ha a labdát birtokló támadó játékos beforgatja a védekező játékost a kapu elé, nem történt 
szabálytalanság. Ha a támadó játékos elengedi a labdát, és a védekező játékos azonnal 
elengedi a támadó játékost, ugyanúgy nem történt szabálytalanság. 

 
Azonban ha a támadó játékos kísérletet tesz a labda újbóli megjátszására, amiben a 
védekező játékos bármilyen szabálytalansággal megakadályozza, úgy büntetődobást kell 
ítélni. 
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MAGYARÁZATOK: 
 

A 6 M-ES VONALON BELÜL, VÉLHETŐ GÓLHELYZETBEN, A GÓLLÖVÉS 
SZÁNDÉKÁNAK MEGLÉTE MELLETT: 
*Amennyiben a támadó játékos a gólszerzés céljával a védő előtt helyezkedik el, 
miközben a kapu felé mozog, a védő nem követhet el ellene faultot anélkül, hogy egy 
lehetséges büntetődobáshoz ne juttatná azzal a támadót. 
*Ezzel vélhető gólt akadályoz meg, és ez a WP 23.2 (új szabály szerint, a régi szerint WP 
22.2) hatálya alá tartozik. Az egyetlen mód, hogy ebben a szituációban a védekező játékos 
hátulról tudjon védekezni, az az, ha kizárólag a labdát érinti. 
*Ez elveszi a játékvezető döntési lehetőségét a “kézen volt a labda” esetekben, ahogyan 
azt a múltban láthattuk, és amely szituációban sok esetben rossz döntés született. 
*A játékvezető késleltetheti az ítéletet, hogy lássa, a játékos be tudja-e fejezni az akciót. 
*Ha a játékos nem tudja befejezni az akciót, a játékvezetőnek alkalmaznia kell ezt a 
szabályt. 
*Amennyiben a védő játékos anélkül próbálja megszerezni a labdát, hogy további 
szabálytalanságot követne el a támadóval szemben, vagy érintené őt, és a játékvezető 
nem érzékel szabálytalanságot, úgy azt a játékvezető “tiszta védekezésnek” kell tekintse, 
és nem szabad büntetődobást ítélnie. 
*Amennyiben a támadó játékos a kapuval szemben helyezkedik el, kezét a vízen lévő 
labdára helyezi, és a védekező csapat kapusa víz alá nyomja a labdát a támadó kezével 
együtt, ez szabályos, a kapus szemből támadott és nem hátulról, így ebben a helyzetben 
nem büntetőhibát kell ítélni, hanem szabaddobást a kapus javára. 

 
Büntetődobás megítélése és annak elvégzése közötti időben csere semelyik visszatérési 
területről nem engedélyezett. 

 
WP 23.7 Egy edzőnek vagy bármely más hivatalos személynek időkérést jelezni, 

miközben csapata nem birtokolja a labdát. Ezért a szabálytalanságért nem kell személyi 

hibát beírni a jegyzőkönyvbe. Az a labdát nem birtokló csapat, amelyik időt kér, elveszít 

egyet a rendelkezésére álló összes időkéréséből, és büntetődobást kell ítélni az ellenfél 

javára. 

 

WP 23.8 Egy edzőnek vagy bármely más hivatalos személynek, illetve játékosnak bármi 
olyat tenni, amellyel feltételezhetően gólt akadályoz meg, vagy a játék menetét késlelteti. 
Ezen vétség esetén az edző vagy a hivatalos személy neve mellé személyi hiba nem kerül 
bejegyzésre. 

 
MEGJEGYZÉS: Fenti szabálypont azokra a személyekre vonatkozik, akik nem a vízben 
tartózkodnak. 

 
Minden olyan, a vízben tartózkodó játékosnak, aki bármi olyat tesz, amivel 
feltételezhetően gólt akadályoz meg vagy késlelteti a játék menetét, be kell jegyezni a 
személyi hibát az általa elkövetett, büntetőhibát eredményező vétség miatt. 

 
“Késleltetni a játék menetét” annyit tesz, hogy a folyamatos játék ideje alatt egy edző, a 
csapathoz tartozó hivatalos személy vagy játékos bármi olyat cselekszik, amivel 
szándékosan megakadályoz egy feltételezhető gólt. Ebben az esetben büntetődobást kell 
ítélni az ellenfél javára. 

 
A játék menetének késleltetése nem vonatkozik az olyan játékmegállásokat követő 
időszakokra, mint a negyedek közti szünetek vagy az időkérések ideje utáni újrakezdések. 
Amennyiben egy edző a negyedek közti szünetek után vagy időkérés után késlelteti a 
játékot (pl. nem áll fel időben a csapat az újrakezdéshez), sárga lapot kell kapjon, de 
büntetődobás nem jár. 
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1. példa: Ezt a szabályt kell alkalmazni abban a szituációban, amikor egy védekező 
játékos szándékosan késlelteti a játékot azzal pl., hogy az ellenfél 6 az 5-ös 
emberelőnyében, mikor a mérkőzésből minimális idő van hátra, szándékosan olyan 
pozícióba juttatja (eldobja) a labdát, ahonnan a támadó csapat számára a hátralévő 
időben már lehetetlen gólszerzési lehetőséget kialakítani. Ebben az esetben 
büntetődobást kell ítélni az ellenfél javára. 

 
2. példa: Ezt a szabályt kell alkalmazni abban a szituációban is, amikor egy védekező 
játékos a 6 méteres vonalon kívül faultot követ el egy támadó játékossal szemben, és 
szándékosan a 6 méteres vonalon belülre tolja a labdát, amivel az azonnali kapura lövés 
lehetőségét veszi el. Amennyiben ez feltételezhető gólhelyzet, a kapuson kívül nincsenek 
más védekező játékosok a lövés vonalában, úgy büntetődobást kell ítélni. 

 
WP 23.10 Amennyiben a mérkőzés utolsó percén belül az egyik csapat javára 
büntetődobást ítélnek, a csapat edzője dönthet úgy, hogy a büntető helyett a 
labdabirtoklást választja és szabaddobással folytatódjon a játék. Az időmérőnek ebben az 
esetben a támadóórát 30 másodpercre kell visszaállítania. 

 
 RÚGÁS, ÜTÉS, BRUTALITÁS 
 

Fontos megjegyezni, hogy a 6 méteres területen belül elkövetett bárminemű ütést, rúgást 
vagy brutalitást MINDEN ESETBEN büntetődobással kell szankcionálni, függetlenül attól, 
hogy az a büntetőterületen belül hol történt. 

 
BRUTALITÁS 

 
A szabály három hasonló, mégis különböző típusú kiállítást említ (WP 22.12; WP 22.13; 
WP 22.14), három különböző szankcióval az ütésre, rúgásra, agresszív vagy folytonosan 
szabálysértő játékra, illetve a brutalitásra vonatkozóan. 

 
Minthogy a WP 22.12-ben és a WP 22.14-ben a “szándékosság” kritériuma egyaránt 
szerepel, a különbség e között a szabálytalanságok között a szabálytalanság mértéke kell 
legyen. Másrészt az erőszakosság és a brutalitás megkülönböztetésére szolgáló kritérium 
a sérülésokozás szándéka kell legyen. 

 
 A brutalitásért kiállított játékosnak el kell hagynia a medencét (lásd WP 5, d megjegyzés). 
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WP 24 BÜNTETŐDOBÁSOK 

 
Fontos észben tartani a jelen kézikönyv WP 23-hoz fűzött megjegyzéseiben foglaltakat. 

 
WP 24.1 A büntetődobást azon csapat bármely játékosának kell elvégeznie, amely javára 
azt megítélték, az ellenfele 5 méteres vonalának bármely pontjáról. 

 
A játékvezetőknek meg kell bizonyosodniuk afelől, hogy a büntetődobást az ellenfél 5 
méteres vonaláról végzik el, ugyanis gyakori, hogy a büntetődobást végző játékos a dobás 
elvégzésekor előremozdul, s így a dobás az ellenfél 5 méteres vonalán belülről történik 
meg. 

 
Büntetődobás elvégzése alatt (függően attól, hogy a lövő játékos jobb- vagy balkezes) az 
egyik játékvezetőnek a büntetőterületet és a büntetődobás elvégzését, a másiknak a 
játéktéren elhelyezkedő többi játékost kell felügyelete alatt tartania. 

 
 WP 26 BALESET, SÉRÜLÉS ÉS ROSSZULLÉT 
 

Fel kell hívni a játékvezetők figyelmét a vérzés esetén alkalmazandó speciális eljárásra. 
A játékvezetőnek meg kell állítania a játékot, hogy a vérző játékos elhagyhassa a 
medencét. 

 
A vérző játékos helyett beálló cserejátékos azonnal bejöhet. Miután a játékost kezelték és 
a vérzés elállt, a játékos visszatérhet a játékba, a normál csere szabályainak megfelelően. 

 
KOROSZTÁLYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK − VÍZILABDA 

 
WPAG 1 Az egyes korosztályok sportolói a saját korcsoportjukban jogosultak versenyezni 
adott év január 1. napjától a következő év december 31. napjáig (éjfélig). 

 
WPAG 2 Vízilabdában a fiúkra és lányokra vonatkozó korcsoportok a következők: 

 
-15-16 év és az alatt 

 
-17-18 év és az alatt 

 
-19-20 év és az alatt 

 
A kadett, serdülő és junior világbajnokságokra vonatkozó életkori határok sorrendben: 
16 év és az alatt, 18 év és az alatt, valamint 20 év és az alatt. 

 
 KIEGÉSZÍTÉS NÉHÁNY TOVÁBBI MEGFIGYELÉSSEL ÉS MAGYARÁZATTAL 
 

A FINA, és így a TWPC célja is az, hogy a vízilabdajáték dinamikus, gyors, kreatív 
csapatsportág legyen, amelyből a szabályok helyes alkalmazásával és interpretálásával 
a statikus és túlzott fizikai szituációk redukálásával élvezhetőbbé válik a játék játékosok 
és nézők számára egyaránt. 

 
A játékvezetők működésének fő célja fentiek elérése; ők kontrollálják a játékot a szabályok 
előírásainak megfelelően. A játékvezetők pártatlan bíróként működnek közre a játékban. 
Ebbe beletartozik a következetesség, a pontosság, az objektivitás és az integritásra való 
törekvés. 
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A TWPC támogatást nyújt, vezérel, irányelveket fogalmaz meg és felügyeletet gyakorol a 
versenyek előtt, alatt és után. 

 
A vízilabdajáték kifejezetten nehéz sport a játékvezetés szempontjából; a játékvezetőnek 
nem csak a szabályokat kell alkalmaznia, fontos, hogy értse is a szabályok szellemét, 
azok jelentését és céljait. 

 
 1. A játék megértése 
 

Alapvető a játékvezető részéről, hogy a mérkőzés-szituációkat helyesen ítélje meg; hogy 
megértse és érezze azokat. Enélkül − különösen az egyes játékszituációkban − nagyon 
nehéz megfelelő döntéseket hozni. 

 
Minden szabálytalanságot észre kell venni, és meg kell ítélni vagy nem kell megítélni, az 
adott szituációnak, a játék szellemének és a sportág céljának megfelelően, ahogyan arról 
a dokumentum elején szóltunk. 

 
 2. Következetesség 
 

A következetesség a játékvezető legfontosabb tulajdonsága. Hasonló vagy teljesen 
azonos mérkőzésszituációkat ugyanolyan módon kell megítélnie a mérkőzés teljes 
időtartama alatt. 

 
 3. Átláthatóság/érthetőség 
 

A játékosoknak, edzőknek és nézőknek érteniük kell, milyen ítéletet hozott a játékvezető, 
és miért hozta azt. Újfent a következetesség, ami végig kell kísérje a játékvezetőt a 
mérkőzés egésze alatt. 

 
 4. A játékvezetők közti együttműködés 
 

A játékvezetőknek kommunikálniuk kell egymással a mérkőzés előtt, a negyedek közti 
szünetekben és a mérkőzés után is. Meg kell egyezniük, hogy miként osztják fel a pályát, 
melyik játékvezető mely területeket tartja kontroll alatt, illetve az átmeneti területekkel 
kapcsolatban is meg kell egyezniük. 

 
A játékvezetők alapvetően ne avatkozzanak közbe a kollégájuk területén zajló 
szituációkban, ezzel elkerülhetik a kavarodást: hogy melyik játékvezető melyik területet 
tartja kontroll alatt. A közbeavatkozás következménye könnyen a kolléga hiteltelenítése 
lehet, és feszültséget kelthet a két játékvezető között, továbbá a játékosok, edzők és 
nézők számára is érthetetlen helyzetet teremthet. A felmerülő kérdéseket a játékrészek 
végén beszéljék meg. 

 
 5. Erőszakos játék és brutalitás 
 

A WP 22.13 utasításait kell alkalmazni minden esetben, következetesen és figyelemmel 
a szabálypont alatti különböző szituációkra, különös tekintettel a folytonosan szabálysértő 
vagy agresszív játékra. 

 
Két játékvezető által vezetett mérkőzéseken elfogadhatatlan, hogy az erőszakos 
cselekedetek és a brutalitás észrevétlenül, és így ítélet nélkül maradjanak. Bármilyen és 
minden erőszakos játékot és brutalitást szankcionálni kell. Ebbe beletartoznak azok az 
esetek is, amelyek a kolléga által kontrollált területeken történnek: az erőszakos játékot 
és a brutalitást büntetni kell − mindig. 
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 6. Kiállítási hibák 
 

1. Csak olyan szabálysértések esetén ítéljünk kiállítást, amelyek valóban kiállítást 
érdemelnek. 

 
2. A kiállítással a játékvezető azért bünteti a szabálytalankodó játékost, mert az a 
szabálytalansággal elvette a támadó csapat előnyét. 

 
3. Kiállítást akkor kell ítélni, amikor a szabálytalanság egyértelműen elveszi az előnyt (a 
támadó csapattól) vagy a támadó játékos lehetőségét a kapura lövésre vagy a kapu felé 
történő továbbhaladásra. 

 
4. Amennyiben a szabálytalanság megtörténik, de a támadó játékos nincs a 3-as pontban 
leírt helyzetben, lehet kisebb hibát ítélni annak érdekében, hogy a támadó játékos ne 
veszítse el a labda birtoklásának jogát. 

 
5. Olyan szabálytalanságokat, amelyek nincsenek kihatással a játékra, nem kell megítélni; 
ez egyaránt vonatkozik az egyszerű hibákra, támadóhibákra és kiállítási hibákra. 

 
 7. Előnyszabály: ne állítsd meg a játék folyamatosságát 
 

1. Amennyiben egy védekező játékos egyszerű hibát, kiállítási hibát (és bizonyos 
esetekben büntető hibát) követ el, de a támadó tovább tudja folytatni az akciót, lőni tud 
vagy tovább tud haladni a kapu felé, a játékvezetőnek tovább kell engednie az akciót; 
előnyszabályt kell alkalmaznia. Csak akkor kell meghoznia az ítéletet, ha a támadó játékos 
a szabálytalanság következtében képtelen folytatni az akciót. 

 
2. Az akció befejezésének lehetősége a vízilabdajáték fontos eleme, így annak 
támogatása a játékvezető feladatai közé tartozik. 

 
3. Ne ítéljünk olyan szabálytalanságokért, amelyek nincsenek kihatással a játékra. Ezek 
az ítéletek szükségtelenek, és negatívan befolyásolják a játék folyamatosságát. 

 
8. A WP 22.8 szigorú alkalmazása: Az ellenfél labdát nem birtokló játékosát gátolni vagy 
akadályozni a szabad mozgásában, beleértve a játékos vállán, hátán vagy lábán való 
átúszást. 

 
1. A szembenálló játékosok szabad mozgásának, az akció és a játék folyamatosságának 
védelme a vízilabdajáték alapelve. 

 
 2. Ezen szabálypont szigorú alkalmazása elengedhetetlen az alábbi esetekben: 
 

a) Bármilyen olyan szabálytalanság, ami megakadályozza a támadó játékost, hogy 
továbbhaladjon a kapu irányába. 

 
b) A szoros emberfogásban elkövetett szabad mozgás akadályozása. 

 
c) két kéz használata az ellenfél megragadására. 

 
d) Az ellenfél testével való folyamatos vagy gyakori kontaktus, ami akadályozza őt a 

szabad mozgásban. 
 

e) Az ellenfél vállán, hátán vagy lábán való átúszás, ami akadályozza őt a szabad 
mozgásban. 
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 9. Center (labdával) 
 

1. A játékvezetőnek meg kell adnia a centernek a lehetőséget a kapura lövésre. Amikor a 
center felügyelete alatt tartja a labdát, a játékvezetőnek késleltetnie kell az ítéletet; 
előnyösebb lehetőséget adni a kapura lövésre és gólszerzésre, mint kiállítást (és bizonyos 
esetekben) büntetődobást ítélni. 

 
2. A center mindennemű hátrafele történő mozdulatára, amit a vállak feletti testrészeivel 
végez, különösen, ha az a víz felett történik, kontrafaultot kell ítélni a védekező játékos 
javára. 

 
3. Lehetőség van egyszerű hibát ítélni a center pozícióban, amikor a játékosnak nincs 
lehetősége azonnali kapura lövésre, vagy amikor kettő vagy több védőjátékos tartózkodik 
a közelében. 

 
Megjegyzés: az bizonyos, hogy a védők elkövetnek egyszerű hibákat. A játékvezetők 
gyakran vagy súlyos ítéletet hoznak, vagy nem ítélnek; ez a középutas megoldás. 

 
 10. Támadó hibák 
 

1. Mikor a játékvezető támadó hibát ítél, (a félreértések elkerülése végett) bizonyosnak 
kell lennie afelől, hogy a csapatok egyértelműen megértették a szituációt. Ezt a megfelelő 
sípjelek és jelzések használatával érheti el. 

 
2. Ne ítéljünk olyan támadó szabálytalanságokért, amelyek nincsenek kihatással a játékra. 
Ezek az ítéletek szükségtelenek, és negatívan befolyásolják a játék folyamatosságát. 

 
3. Ne ítéljünk olyan esetben támadó szabálytalanságot, amikor a játékos a pálya külső 
részéről próbál a kapu előtti terület irányába mozogni. 

 
Megjegyzés: szinte lehetetlen bármilyen mozgást a játékosok közti kontaktus nélkül 
végrehajtani, ez vízilabda. Ilyen szituációk esetén a játékvezetőnek az akciót, a támadást 
kell támogatnia; a támadó játékos mozgása kell prioritást élvezzen. 

 

 11. A mez megragadása 
 

A játékvezetőknek tudatában kell 
lenniük a férfi és női mérkőzések közötti 
különbségekkel. A fürdőruha 
megragadása sajnos fontos tényező a 
női mérkőzéseken, ez ugyanis 
előnyhöz juttatja a mezt megragadó 
játékost. Azonban az ilyen 
előnyszerzés jogosulatlan, és a játék 
szabályainak megsértése, így az 
alábbiak szerint büntetendő: 

 
 A mez megragadását védekezésben kiállítással, támadásban kontrával kell büntetni. 
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KULCSKIFEJEZÉSEK a megfelelő 
bíráskodáshoz: 

 
 Védeni a szabad mozgást. 
 
 Büntetni az akadályozást. 
 

 

 

 
 
 EGYÉB MAGYARÁZATOK: 
 

1. Egy gyors labdacserét követően a kiállított játékos anélkül, hogy elhagyná a játékteret 
elindul a csapata támadásával… 

 
A szóban forgó eset nem túl gyakran fordul elő, és nincs konkrét szabály, ami szó szerint 
erre vonatkozna. 

 
A szabályok szellemében a következő szabályt kell alkalmazni, bár a szabálypont 
szövegezése nem pontos ezzel kapcsolatban: 

 
a) Amennyiben a kiállított játékos nem avatkozik játékba, a WP 22.16 szerint kell ítélni. 

 
b) Amennyiben a kiállított játékos játékba avatkozik, úgy a WP 23.4 az irányadó. 

 
2. A kapus 20 mp-es kiállítása, illetve a kapus kiállítása brutalitásért: A kiállított kapus 
cserekapussal történő helyettesítése minden esetben engedélyezett, amennyiben az a 
szabályoknak megfelelően történik. 

 
3. Az alábbi esetek minősülnek játékmegállásnak: 

 
a) a játékrészek közötti szünetek; 
b) időkérés; 
c) a góllövés és az azt követő újrakezdés közötti idő; 
d) amikor a játékvezető kikéri a labdát sérülés, sapkaigazítás, videózás, stb. céljából. 
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A MELLÉKLET: Instrukciók két játékvezető együttműködéséhez 

 
 EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

A helyesen gondolkodó játékvezető a “segítsd kollégádat, azzal segíted magadat” elvet 
követi. A játékvezetőknek segíteniük kell egymást a gólok és sarokdobások helyes 
megítélésében. A védekező játékvezetőnek normális esetben nem kell sípjelet használva 
gólt vagy sarokdobást ítélnie, de jelezheti azokat a másik játékvezető bizonytalansága 
esetén. 

 
A játéktér felosztása a két játékvezető között nem szigorúan szabályozott. Általában a 
közmegegyezés szerinti elvet kell alkalmazni, de amikor a kolléga nem tudja teljes 
mértékben kontrollálni a szituációt, mert más játékosok kitakarják azt, a másik 
játékvezetőnek kell megítélnie a hibákat és büntetőket. A játékvezető nem hivatkozhat 
arra, hogy a vonatkozó faultok a másik játékvezető területén történtek. 

 
Ez az elv elsősorban a súlyos szabálytalanságokra vonatkozik. Másrészt viszont a 
játékvezető nem ítélhet a másik játékvezető területére, ha egyértelmű, hogy a kolléga 
kontrollálja a szituációt, és előnyszabályt alkalmaz a támadó csapat javára. 

 
A kulcsszó mindenfajta szituációban a kommunikáció, és a kommunikáció ebben az 
esetben nem csak a verbális kommunikációt jelenti. 

 
Mindkét játékvezető felelős a játékosok és a kispadokon helyet foglaló hivatalos 
személyek viselkedéséért. Segíthetnek egymásnak a kispadokat felügyelet alatt tartani, 
és közbe is avatkozhatnak. 

 
A játékvezetőknek különös figyelmet kell fordítaniuk a csapatokra, amikor helyet 
cserélnek. 

 
A játékvezetőknek nyilvánvalóvá kell tenniük mindenki számára, hogy a mérkőzést egy 
párként vezetik, azaz közösen tesznek eleget a kötelezettségeiknek a mérkőzés előtt, 
beszélnek egymással a mérkőzés előtt, hogy miként alkalmazzák a két játékvezetős 
rendszer irányelveit, közösen viselik a felelősséget döntéseikért, és segítik egymást, 
amennyire csak lehetséges. A játékvezetőknek minimum 60 perccel a mérkőzés kezdete 
előtt meg kell jelenniük a mérkőzés helyszínén. 

 
A technikai hibákért a játékvezetők közösen felelnek. Lényegtelen, hogy melyik 
játékvezető követte el a hibát, a másik játékvezetőnek lehetősége van korrigálni azt. 

 
Amennyiben bármelyik játékvezető hibás jelzést alkalmaz, a játékot meg kell állítani, ki 
kell kérni a labdát, bemutatni a helyes jelzést és lehetővé tenni a játékosoknak, hogy 
felvegyék a pozíciójukat, mielőtt a játékot újrakezdenék. Ha a két játékvezető egyidejűleg, 
de az egymással szembenálló csapatoknak ítél szabaddobást, egyik játékvezető sem 
változtathatja meg a véleményét vagy vonhatja vissza a döntését csak azért, hogy 
elkerülje a két játékvezető közti véleménykülönbséget. 

 
Egyidejűleg megítélt szabálytalanságok esetében a játékvezetőknek a vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazniuk. 

 
A mérkőzés lefújását követően ellenőrizniük és szignálniuk kell a mérkőzés hivatalos 
jegyzőkönyvét, és csapatként, együtt kell elhagyniuk a medenceteret. 

  



 

36 

2021 április 

  
FINA vízilabda játékvezetői kézikönyv 

  2019−2021 

B MELLÉKLET: Hivatalos 
személyek által használandó 
jelzések 

 
A játékosokkal és a zsűri asztallal 
történő jobb kommunikáció 
érdekében a játékvezetőknek a 
sapkaszámokat mindkét kezüket 
használva kell mutatniuk. A 11-13 
közötti sapkaszámok mutatásához 
a játékvezető egyik kezét ökölbe 
szorítja, a másik kezével pedig a 
hiányzó számokat mutatja. (Ez a 
közönség számára is könnyebben 
követhetővé teszi a szituációt.) 

 
Amennyiben a játékvezető helytelen jelzést alkalmaz, a játékot meg kell állítani, és ki kell 
kérni a labdát. A játékvezetőnek meg kell várnia, hogy a játékosok megértsék az új 
szituációt, felvegyék a pozíciójukat, így egyik csapat sem kerül hátrányba. 

 
 HIBÁS ÍTÉLETEK 
 

Legvégül ki kell jelentenünk, hogy ahogy az az ember természetéből adódik, egyetlen 
játékvezető sem tévedhetetlen. Nemzetközi szinten a legtöbb játékos és edző elfogadja 
ezt a tényt, bár előszeretettel kritizálják a játékvezetők döntéseit. 

 
 De még fontosabb, hogy maga a játékvezető is felismerje és elfogadja ezt a tényt. 
 

Amennyiben egy játékvezető tudja vagy érzi, hogy hibázott, soha nem szabad elkezdenie 
azon gondolkodni, különben újabb hibákat fog ejteni. 

 
A játékvezető felelőssége abban áll, hogy tevékenységével a képességei legjavát nyújtsa 
játékvezetőként (WP 7.1). 

 
C MELLÉKLET: A FINA által szervezett eseményekre vonatkozó fegyelmi előírások 

 
PREAMBULUM 

 
Jelen Szabályzat a vízilabdában követendő tisztességes játékra, etikus, morális 
viselkedésre, valamint az általános fegyelemre vonatkozó alapvető szabályokat 
tartalmazza. 

 
A Szabályzat magában foglalja a csapatokkal, vízilabda-szövetségekkel, tagszövetségek 
vízilabda-részlegeivel, játékosokkal, csapatvezetőkkel és tisztségviselőkkel, 
támogatókkal, valamint nézőkkel kapcsolatos eseményeket, továbbá vonatkozik a 
vízilabda-mérkőzéseken jelen lévő tisztségviselőkre és minden más személyre is. 

 
A Szabályzat 2001. augusztus 1-jén lép hatályba, és a FINA által 2001. március 28-án 
elfogadott kódexet váltja fel. 

 
A Szabályzat célja biztosítani, hogy a vízilabdasport keretében szervezett játékok 
tisztességes módon és zavartalanul folyjanak, valamint szankcionálni mindazokat az 
eseményeket, amelyek ártanak a vízilabda megítélésének és rontják annak jó hírét. 
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1. cikkely MÁSODLAGOS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FINA-SZABÁLYOK 
 

1.1 Jelen Szabályzat másodlagosnak és kiegészítőnek tekintendő minden, a FINA 
Kongresszusa által időről időre elfogadott FINA-szabályzattal, illetve a FINA Magatartási 
Kódexével szemben. 

 
2. cikkely HIVATALOS SZEMÉLYEK ÁLTAL ELKÖVETETT VÉTSÉGEK 

 
2.1 A FINA által kinevezett bármely delegált tag, játékvezető, gólbíró, illetve bármely 
vízilabda-meccsen az asztalnál megbízást teljesítő személy által elkövetett vétség esetén 
alkalmazandó szankció a felfüggesztés azon eseményben való további részvétel alól, ahol 
az adott mérkőzés lezajlott. Ezen eseménnyel kapcsolatosan továbbá jelentést kell 
küldeni a FINA Elnökségének, vagy ha az Elnökséget nem hívták össze, a FINA 
Főtitkárának további szankciók megfontolására. 

 
2.2 Ha a FINA által kinevezett delegált tag, játékvezető, gólbíró, illetve vízilabdameccsen 
az asztalnál megbízást teljesítő személy a jelen Szabályzatban vagy a a FINA Magatartási 
Kódexében nevesített és csalással vagy részrehajlással járó vétséget követ el, az illetőt 
élethosszig tartó eltiltással kell szankcionálni. 

 
3. cikkely HIVATALOS SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN ELKÖVETETT VÉTSÉGEK 

 
3.1 Bármely csapattag vagy csapathoz tartozó tisztségviselő által elkövetett vétség esetén 
a legenyhébb szankció az egy (1) mérkőzésről való eltiltás, a legsúlyosabb pedig az egy 
(1) éves időtartam alatt zajló összes vízilabda-mérkőzésről való eltiltás. 

 
3.2 Ha a vétséget súlyos sérülést okozó erőszak, illetve bármely kemény tárgy használata 
vagy bármilyen más testi erőszak alkalmazásával követték el, a legenyhébb szankció az 
egy (1) éves időtartam alatt zajló összes mérkőzésről való eltiltás, a legsúlyosabb pedig 
az élethosszig való eltiltás vízilabda-mérkőzésekről.   

 
3.3 Ha a vétség a 3.2 pontban hivatkozott vétségre irányuló kísérlet, úgy a legenyhébb 
szankció a három (3) mérkőzésről való eltiltás, a legsúlyosabb pedig az egy (1) éves 
időtartam alatt zajló összes vízilabda-mérkőzésről való eltiltás. 

 
3.4 A 3.1, 3.2 és 3.3 pontokban hivatkozott vétségek körébe tartozik a mérkőzés kezdetét 
megelőző 30 perc és a mérkőzés végét követő 30 perc során elkövetett összes 
cselekmény. 

 
3.5 Ha a 3.1, 3.2 és 3.3 pontokban hivatkozott vétséget nem a csapat valamely tagja vagy 
tisztségviselője követi el, úgy a legenyhébb szankció a helyszínről való kitiltásra 
vonatkozó figyelmeztetés, a legsúlyosabb pedig a tetszőleges időtartamra – akár 
élethosszig – történő eltiltás a vízilabda-mérkőzések látogatásától. 

 
3.6 A jelen 3. cikkely alatt felsorolt vétségek esetén alkalmazandó legenyhébb szankció a 
második vagy további elkövetések esetén szigorítható. 

 
4. cikkely CSAPATTAGOKKAL VAGY CSAPATHOZ TARTOZÓ 
TISZTSÉGVISELŐKKEL SZEMBEN ELKÖVETETT VÉTSÉGEK 

 
4.1 Játékos által más játékos vagy tisztségviselő ellen elkövetett brutalitás, illetve a FINA 
Szabálykönyv WP 21-23 pontjaiban nem említett egyéb vétség esetén legenyhébb 
szankció az egy (1) mérkőzésről való eltiltás, a legsúlyosabb pedig az egy (1) éves 
időtartam alatt zajló összes vízilabda-mérkőzésről való eltiltás.  

 



 

38 

2021 április 

  
FINA vízilabda játékvezetői kézikönyv 

  2019−2021 

4.2 Brutalitás vagy kirívóan erőszakos magatartás esetén a mérkőzést követően az 
Intézőbizottság jogosult bármely mérkőzésről készült hivatalos videófelvételt megtekinteni 
és az esetet szankcionálni, akkor is, ha a játékvezetők a mérkőzés során nem ítéltek 
brutalitást vagy kirívóan erőszakos magatartást. 

 
4.3 Ha a vétséget csapathoz tartozó tisztségviselő követi el egy játékos vagy tisztségviselő 
ellen, a legenyhébb szankció az egy (1) mérkőzésről való eltiltás, a legsúlyosabb pedig 
az élethosszig való eltiltás vízilabdamérkőzésekről. 

 
4.4 Ha a vétséget bármely más személy követi el, úgy a legenyhébb szankció a helyszínről 
való kitiltás, a legsúlyosabb pedig a tetszőleges időtartamra – akár élethosszig – történő 
eltiltás a vízilabda-mérkőzések látogatásától. 

 
4.5 A jelen 4. cikkely alatt felsorolt vétségek esetén alkalmazandó legenyhébb szankció a 
második vagy további elkövetések esetén szigorítható. 

 
 FINA VÍZILABDA SZABÁLYOK INTERPRETÁCIÓJA 
 

1. Mi az ítélet, ha egy védekező játékos megpróbál két kézzel blokkolni egy átadást vagy 
lövést? 

 
Ha egy védekező játékos megpróbál két kézzel blokkolni egy átadást vagy lövést, az ítélet 
büntetődobás, ha a védekező játékos a 6 méteres vonalon belül tartózkodik és kiállítás, 
ha a 6 méteres vonalon kívül tartózkodik. 

 
 2. Rendelkezik-e a kiállított kapust helyettesítő mezőnyjátékos a kapus előjogaival? 
 

Nem, a kiállított kapust helyettesítő mezőnyjátékosnak a kapus előjogai nélkül kell 
szerepelnie a kapus pozíciójában. Amennyiben a játékos megpróbálja a két kezét 
használni, büntetődobást kell ítélni. 

 
3. Milyen jelzéssel kell engedélyezni a brutalitásért kiállított játékos cseréjének 
visszatérését? 

 
Amennyiben egy játékost brutalitásért állítottak ki, a titkárnak két zászlóval, egy sárgával 
és egy, a csapat sapkaszínének megfelelő színűvel kell engedélyt adnia a cserejátékos 
bejövetelére. 

 
4a. Mi történik, ha egy védekező játékos szándékosan eltérít egy átadást, és a labdát a 
gólvonalon túlra juttatja? 

 
A játék sarokdobással folytatódik. Ezt a cselekedetet úgy kell megítélni, mintha a játékos 
szándékosan juttatta volna a labdát a gólvonalon túlra. 

 
4b. Mi történik, ha egy labda lövést követően úgy hagyja el a játékteret az oldalvonalon, 
hogy utoljára a védekező csapat egyik játékosa érintette azt? 

 
Szabaddobás a védekező csapat javára. Ez a szituáció ugyanazon szabálypont hatálya 
alá esik, mint amikor a labda a gólvonal felett hagyja el a pályát ugyanilyen módon. 

 
 5. Mi történik a játék folyamán megítélt páros kiállítás esetén? 
 

A játék folyamán megítélt páros kiállítás esetén mindkét játékost ki kell állítani 20 mp-re. 
A játékvezetőknek ki kell kérniük a labdát (kivéve egy egyértelműen előnyös 
szituációban), meg kell bizonyosodjanak róla, hogy mindkét csapat és a zsűri asztalnál 
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ülők is tudják, mely játékosokat állították ki, a támadási időt nem kell visszaállítani, és a 
játék szabaddobással folytatódik tovább annak a csapatnak a részéről, aki előzőleg a 
labdát birtokolta. Amennyiben a páros kiállítás megítélésének időpontjában egyik csapat 
sem birtokolta a labdát, úgy a támadási időt 30 mp-re kell visszaállítani, és a játék a 
felezővonalon végrehajtott semleges dobással folytatódik. 

 
6. Mi a helyzet akkor, ha egy játékos kiállításra kerül, vagy egyidejűleg a szembenálló 
csapatok egy-egy játékosa kiállításra kerül? Folytathatja-e a csapat a játékot vagy 
folytathatják-e a csapatok a játékot kapus nélkül azalatt az idő alatt, amíg kevesebb, mint 
7 játékossal játszanak? 

 
Egy csapatnak, amely 7 játékossal játszik kötelező, hogy legyen kapusa. Egy kiállított 
játékos vagy a cseréje e 7 játékos közé tartozónak minősül. Egy kiállított kapus cseréje 
csak egy másik kapus lehet. Egy kiállított mezőnyjátékos cseréje csak egy másik 
mezőnyjátékos lehet. 

 
7. Mi történik játékmegállás, sérülés, időkérés időtartama alatt, büntetődobás elvégzése 
előtt és gól után elkövetett brutalitás esetén? 

 
Amennyiben játékmegállás, sérülés, időkérés időtartama alatt, büntetődobás elvégzése 
előtt és gól után egy játékos ellen brutalitást ítél a játékvezető, a játékost ki kell zárni a 
mérkőzés hátralévő részéből, helyette cserejátékos 4 perc leteltével jöhet be. A játék 
normál módon folytatódik, büntetődobást nem kell ítélni, azonban abban az esetben, ha a 
brutalitás egy büntetődobás elvégzése előtt történt, azt a dobást fenn kell tartani. 

 
 8a. Mi történik, ha egy kapus a játék folyamán elköveti a brutalitás cselekedetét? 
 

Ha egy kapus a játék folyamán elköveti a brutalitás cselekedetét, ki kell zárni őt a 
mérkőzés hátralévő részéből, el kell hagynia a verseny területét, és büntetődobást kell 
ítélni az ellenfél javára. Egy játékos átveheti a kapus helyét, de a kapus előjogai és 
kötöttségei nélkül. A cselekedetet elkövető kapus 4 perc elteltével helyettesíthető; 
azonban cserekapus átveheti a kapus helyét a büntetődobás elvégzését követően, feltéve 
hogy a kiállítás hátralévő idejében a csapat egy játékossal kevesebbel játszik. 

 
 8b. Mi történik a játék folyamán elkövetett páros brutalitás esetén? 
 

Ha a játékvezető a játék folyamán páros brutalitást ítél, mindkét játékost ki kell zárni a 
mérkőzés hátralévő részéből, helyettük cserejátékos(ok) 4 perc leteltével jöhetnek be. Az 
addig támadó csapat végzi el az első büntetődobást, ezt követően a másik csapat is 
elvégzi a büntetődobását. A második büntetődobás elvégzése után az addig támadó 
csapat kezdi újra a játékot a felezővonalról vagy hátrébb elvégzett szabaddobással. 

 
 8c. Mi történik, ha a játékvezető páros brutalitást ítél a mérkőzés utolsó percében? 
 

Ha a játékvezető a mérkőzés utolsó percében páros brutalitást ítél, a WP 23.9 elve alapján 
kell eljárni: az addig támadó csapat edzője dönthet afelől, hogy mindkét csapat lelövi a 
büntetőt, vagy a labdabirtoklás jogát választja, amely esetben a támadási időt vissza kell 
állítani 30 mp-re. 

 
 9. Mi történik, ha egy védekező játékos szabálytalanul lép be a pályára? 
 

Ha egy védekező játékos szabálytalanul lép be a pályára, ki kell állítani 20 mp-re, és 
büntetődobást kell ítélni a támadó csapat javára. Azonban a jegyzőkönyvben csak egy 
személyi hibát kell regisztrálni a játékos neve mellett (kiállításos büntető). 
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 10. Mi történik, ha egy támadó játékos szabálytalanul lép be a pályára? 
 

Ha egy támadó játékos szabálytalanul lép be a pályára, ki kell állítani 20 mp-re, és 
szabaddobást kell ítélni az ellenfél csapata javára. A jegyzőkönyvben egy további 
személyi hiba kerül bejegyzésre a játékos neve mellé. 

 
11. Mi történik, ha egy csapat büntetődobáshoz jut a mérkőzés utolsó percében? 

 
Ha egy csapat büntetődobáshoz jut a mérkőzés utolsó percében, az edző dönthet úgy, 
hogy újabb labdabirtoklást választ a büntetődobás helyett. Az edzőnek azonnal mutatnia 
kell a játékvezető felé a döntését, a mellkasa előtt keresztbe tett karokkal jelezve a 
labdabirtoklást, 5 ujjának felmutatásával pedig a büntetődobást. Amennyiben egy csapat 
a labdabirtoklást választja, a játék szabaddobással indul újra a felezővonalról vagy 
hátrébbról, és a támadási időt vissza kell állítani 30 mp-re. 

 
12. Mi történik, ha egy játékos elköveti a rosszhiszemű játék cselekedetét vagy bármely 
egyéb, a WP 22.13 alatti szabálysértést negyedek közti szünetben, időkérés időtartama 
alatt vagy közvetlenül egy gól utáni újrakezdés előtt? 

 
A játékost ki kell zárni a mérkőzés hátralévő részéből, és a helyette bejövő cserejátékos 
azonnal bejöhet, még az újrakezdést megelőzően, mivel mindhárom szituáció 
játékmegállásnak minősül. 

 
Megjegyzés: ha a kiállítás negyedek közti szünetben történik, a játék ráúszással 
folytatódik; ha időkérés időtartama alatt, akkor a játék szabaddobással folytatódik az időt 
kérő csapat részéről; ha gól után történik, akkor a játék a gólt kapott csapat gól utáni 
újrakezdésével folytatódik. 
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