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ELSŐ FEJEZET RÉSZTVEVŐK 

 
Tiltott tárgyak viselése 

1.1. Megengedett rögzítő kötést viselni a lá-
bon, vagy begipszelt kézzel játszani? 

 

Igen, feltéve hogy az eszköz nem okoz feles-
leges kockázatot sem a játékosnak, sem más 
pályán lévő játékosnak, vagy nem könnyíti 
meg pótlólagosan labda megjátszását.  
Ugyanakkor a szabályok megengedik sérülést 
megelőző eszközök használatát. FIVB, Világ és 
Hivatalos versenyeken ezek színe meg kell 
egyezzen a felszerelés megfelelő elemének 
színével, tehát például a könyökvédő, csukló-
védő a mez színével; a lábon lévő eszeközök a 
nadrág színével. 

4.5.1., 4.5.3.sz 

1.2. Megengedett sérülést okozó gyűrűt vi-
selni játék közben?  

A sérülésveszélyes gyűrűt le kell venni, vagy 
ha ez valóban nem lehetséges, akkor a gyűrűt 
le kell ragasztani.  

4.5.1.sz 
 

A kapitány 
 

1.3. Mi a helyes reakció az I. játékvezető ré-
széről, ha a játékkapitány rendszeresen 
kérdezi a játékvezetőt döntéseiről? 

Ha a viselkedés túllépi az 5.1.2. szabály korlá-
tozásait, szankció nélkül figyelmeztetnie kell a 
játékkapitányt a 21.1. szabályban meghatáro-
zottak szerint. Ha a viselkedés folytatódik, ak-
kor durva viselkedésért piros lapos büntetés-
sel kell szankcionálni a játékkapitányt (pont 
és nyitás az ellenfélnek) 

5.1.2.1, 20.1, 20.2., 21.2. 21.3.1.sz, 9.ábra 
 

1.4. Megengedhető a játékkapitánynak, hogy 
a csapatok állásrendjének ellenőrzését 
kérje? 

Igen. Ugyanakkor ezzel a jogával egyik csapat 
sem élhet vissza és részletes információkat 
csak a saját kapcsolatosan kérhet. Az ellenfél-
re vonatkozóan csak arról kaphat tájékozta-
tást, hogy az „szabályos-e”. 

5.1.2.2. sz 
 

1.5. Megengedhető a játékkapitánynak, hogy 
az I. játékvezetőtől az ellenfél állásrend-
jének ellenőrzését kérje? 

Igen, de az ellenfélre vonatkozóan csak arról 
kaphat tájékoztatást, hogy az „szabályos-e”. 
Semmiképpen nem adhat a játékvezető in-
formációt arról, hogy ki az első sor köteles, és 
ki a hátsósor köteles játékos. 

5.1.2.2. sz 
 

1.6. A játékkapitány milyen feltételek mellett 
kérheti szabályosan és udvariasan az I. 
játékvezetőtől, hogy kérdezze meg a 
vonalbírót, milyen hibát jelzett? 

A labdamenet végén a játékkapitány felemelt 
kézzel, udvariasan jelezheti az I. játékvezetőnél, 
hogy magyarázatot kér a döntést illetően. A já-
tékvezetőnek ezt a kérést el kell fogadnia. 

5.1.2.1., 20.2.1. sz 
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1.7. Véglegesnek kell tekinteni a játékvezető 

döntését? Módosíthatja döntését, ha a 
csapat tiltakozik? 

Igen.  
Másrészt viszont a csapatoknak nem megen-
gedett tiltakozni a normál játékvezetői dön-
tésekkel szemben.  

5.1.2.1., 23.2.4.sz 
 

Az edző 
 
1.8 Használhatnak az edzők kommunikációs 

eszközöket mérkőzés közben? 
 

Igen, az ilyen eszközök használata meg-
engedett.  

1.9. Megengedett az edzőknek a II. játékveze-
tőhöz beszélni egy ítéletével kapcsolato-
san, vagy tiltakozni nála?   

 

A 5.1.2. szabály értelmében csak a já-
tékkapitány, és nem az edző jogosult magya-
rázatot kérni a játékvezetők döntéseiről. 

5.1.2., 5.2.3.4., 21.1., 21.2., 21.3.sz 
 

1.10 Megengedett a másodedzőnek, vagy egy 
játékosnak, hogy megnyomja meg a jel-
ző csengőt a pihenő idő kérés jelzésé-
re? 

 

Igen. A hivatalos karjelet azonban az edző je-
lezze.  

5.2.1., 5.2.3.3., 5.3.1.sz 
 

1.11 Megengedett a másodedzőnek, vagy 
másoknak a cserepadon, hogy felállja-
nak vagy mozogjanak a kifutóban mér-
kőzés közben? 

 

A szabály csak az edzőnek teszi lehetővé, 
hogy szabadon mozogjon az oldalvonal mel-
lett a támadó vonal meghosszabbítása, és a 
melegítő zóna közötti szakaszon.  

5.2.3..2, 5.2.3.4., 5.3.1.sz 
 

1.12 Hol mozoghat egy edző a mérkőzés 
alatt? 

Az edzőnek és csak az edzőnek van joga a 
támadóvonal meghosszabbítása és a melegí-
tő terület között mozogni anélkül, hogy za-
varná a vonalbírók munkáját.  Az edzőnek 
nincs joga a pályára menni, hogy edzői fel-
adatát ellássa.  
Ha az edző megpróbálja átlépni ezeket a kor-
látozásokat, az I. játékvezető a játékkapitá-
nyon keresztül figyelmeztesse. 
 

5.2.3.4.sz 
 
1.13  Ha egy edző sérült, vagy mozgásában 

korlátozott, használhat-e mankót mér-
kőzésen feladatai ellátása közben? 

Az edző számára megengedett, hogy mankó-
val álljon vagy sétáljon. 
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MÁSODIK FEJEZET JÁTÉKFORMA 

 
A sorshúzás 

 
2.1 A sorsoláskor a sorsolást nyerő csapatka-

pitány milyen lehetőségek közül választ-
hat? 

 
 
 
 
 

A sorsolást nyerő az alábbiak közül választhat:  
1. nyitás, vagy 
2. nyitásfogadás,  
vagy 
3. térfél. 

Az ellenfél a megmaradó lehetőségek közül 
választhat. 

7.1.2.sz 
 

Állásrendi és forgásrendi hiba 
 
2.2 A fogadó csapat 1-es pozícióban lévő fel-

adója a nyitás előtt egyértelműen a 2-es 
pozícióban lévő előtt áll. A nyitóérintés 
pillanatában a levegőbe ugrik. Szabályos 
a csapat állásrendje? 

 

Hibás. Amikor a játékosok felugranak a talaj-
ról, megőrzik a felugrás előtti pozíciót. Ezért 
amikor a hátsó soros játékos a levegőben 
volt, megőrizte az elugrás pillanatában elfog-
lalt szabálytalan helyzetét. 

7.4., 7.4.2., 7.4.3. sz 
 

2.3. A nyitás pillanatában a hátsó középső já-
tékos mindkét lába az első középső játé-
kos lába mögött van, de egyik keze a ta-
lajon egyértelműen az első középső játé-
kos lába előtt van. Szabályos a csapat ál-
lásrendje? 

 

Szabályos. Csak a talajon lévő láb helyzetét 
kell figyelembe venni, amikor megítéljük az 
állásrendi hibát. 

7.4.3., 7.5. sz 

2.4 Hibának kell tekinteni, ha a nyitás pillana-
tában az egyik játékos lábának egy része 
érinti az ellentérfelet? 

 

Igen ez hiba, mert a nyitás pillanatában a nyi-
tó játékost kivéve minden játékosnak a saját 
térfelében (9 x 9 m) kell tartózkodnia. A kö-
zépvonalra ráléphetnek, de kizárólag úgy, 
hogy a lábuk nem érinti az ellentérfelet 

1.3.3.,7.4. sz 
 

2.5 A nyitás után a jegyzőkönyvvezető jelez-
te, hogy nem a megfelelő játékos nyitott. 
Mi a teendő ezt követően? 

 

A következő nyitás joga az ellenfélhez kerül; 
amelyik forog egyet; a hibázó csapat forgás-
rendjét helyre kell állítani. Ha megállapítható, 
minden a hibás forgásrenddel szerzett pontot 
törölni kell.   

7.7.1., 23.2.3. sz. 
 

2.6 Egy csapatot tévesen informált a jegyző-
könyvvezető arról, hogy melyik játékos 
következik nyitásra. A játék folytatódott. 
A téves információ a játszma egy későbbi 
szakaszában kiderült. Hogyan kell a játé-
kos folytatni? 

 

A csapatokat a lehető legjobban vissza kell ál-
lítani az eredeti állásrendbe. Az eredményt 
vissza kell állítani addig a pontig, amikor jegy-
zőkönyvvezető a téves információt adta.  
A szankciók és a technikai pihenő idők ér-
vényben maradnak, de törölni kell minden 
pihenő időt és játékos cserét, amelyek a té-
ves információt követő labdamenetek alatt 
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kértek a csapatok.  
Az ilyen esetet a jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell. 
 

2.7 (új) Egy csapat nem volt készen a játékra, 
mert csak 5 játékos (vagy 7 játékos) volt 
a pályán, amikor az I. játékvezető jelet 
készült adni a nyitásra. 
Mi a teendő ilyen esetben?  

 

Az I. játékvezető akkor jogosult a nyitásra jelt 
adni, amikor a csapatok játékra készen van-
nak és a labda a nyitó játékos birtokában van. 
Amennyiben az I. játékvezető még a sípszó 
előtt észleli a helyzetet, akkor játékkéslelte-
tésért szankcionálnia kell a csapatot A követ-
kező nyitó csapatot a szankció következmé-
nye határozza meg.  
Amennyiben az I. játékvezető mégis jelt adott 
a nyitásra és az egyik/mindkét csapatban 5 
vagy 7 játékos volt a pályán a nyitás pillana-
tában, azonnal meg kell állítsa a játékotz és a 
labdamenetet újra kell játszani. 

7.5, 7.7., 12.3., 12.4.3. sz. 
  

 

HARMADIK FEJEZET A JÁTÉK (AKCIÓK) 

 
A labda megjátszása 

 
3.1 A labda az antennán kívül az ellenfél kifu-

tója irányába repült.  
A feladó a labda után ment, és visszaját-
szotta, de a labda az ellenfél térfele és a 
háló felé tartott.   
Az I. játékvezető sípolt és OUT labdát 
ítélt. Mikor került a labda OUT-ra? 

 

A labda OUT-ra került, amikor teljes ter-
jedelmével elhagyta a kifutó feletti légteret, 
és az ellenfél játékmezeje fölé került, azaz 
oldalvonal síkját keresztezte.  
A labda akkor is OUT-ra került volna, amikor 
egy játékos a kifutóban megfogja, miközben 
egy játékosa sem kísérli meg a labdát vissza-
játszani. 

10.1.2., 10.1.2.2. sz. 
 

3.2 Szabályos, ha egy játékos a labdát fej fö-
lött, ököllel játssza meg? 

 
 

A labdaérintés szabályosságának megítélésé-
nél a labdaérintés minőségét kell megítélni, - 
azaz lágyan vagy keményen pattant el a kézről, 
vagy a labdát megfogták és/vagy dobták-e.  
A játékvezető ne legyen túl szigorú az ilyen 
labdakezelések megítélésénél, kivéve, ha azok 
során a labdát jól láthatóan megfogták vagy 
dobták. 

9.2.1,  9.2.2,  9.3.3, 9.3.4. sz. 
 

3.3 Egy játékos egy első csapatérintést alkar-
ral játszik meg. A labda egyik kézről a 
másikra, majd a mellére pattan anélkül, 
hogy azt megfogta vagy dobta volna. Az 
I. játékvezető a játékot tovább engedte, 
helyesen tette? 

 

A játékvezető helyesen ítélt.  
Az alábbi esetekben lehet első érintésről be-
szélni: 
1. nyitásfogadás 
2. támadóérintés fogadása, akár lágy, akár 

erős ütés után  
3. saját sáncról lepattanó labda 
4. ellenfél sáncáról visszapattanó labda  
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Ennek során megengedett többször egymás 
után érinteni a labdát. 

9.2.3.2., 14.2.sz. 
 

3.4. Sáncérintése után egy sáncoló a labdát 
alkaros érintéssel játszotta meg. A labda 
egy pillanatra érintette a sáncoló karját 
és testét. Szabályos volt az akció? 

 

Mivel az érintés első csapatérintés volt, a 
sáncoló játékosnak joga volt egy akció során 
többször is érinteni a labdát. Ugyanakkor el-
ső csapatérintés során sem megengedett egy 
akció során két jól elkülöníthető fázisban 
(először megfogni, majd dobni) megjátszani 
a labdát. 

9.2.2, 9.2.3.2., 14.2.sz. 
 

3.5 Egy sáncoló közép-játékosa kissé meg-
fogva ”visszairányítja” a labdát, amely az 
ellenfél térfelén talajt ér. Szabályos az 
akció? 

Attól függ, hogy a labda inkább „fogott”, 
és/vagy „dobott” volt-e, mint elpattanó. Sza-
bályos sáncolni és az ellenfél felé irányítani a 
labdát, ugyanakkor a sáncérintés során sem 
megengedett megfogni a labdát.  

9.2.2.sz. 
 

3.6 Egy játékos felugrik a levegőbe a nézőtér 
közelében, hogy megjátssza a labdát. 
Miután megérintette a labdát, a nézők 
közé esik anélkül, hogy a talajt érintette 
volna. Szabályos? 

 
 

Szabályos. A játékos megjátszhatja a labdát a 
saját kifutóján kívül még akkor is, ha segítsé-
get vett igénybe. Ez megengedett a saját cse-
repadról is, mivel az a kifutón kívül van. 

9., 9.1.3.sz. 
 

3.7 Egy játékos kezéről a labda a nézők közé 
pattant. Mielőtt egy kiszaladó játékos a 
labdát megjátszotta volna, egy néző azt 
megfogta. A csapat edzője a labdamenet 
újrajátszását kérte a külső beavatkozásra 
hivatkozva. A játékvezető ezt visszautasí-
totta. Helyesen tette ezt? 

 

Igen. A játékos megjátszhatja a labdát a saját 
oldalán a nézőtéren, vagy bárhol a játékté-
ren kívül, beleértve cserepadot is. Másrészt 
ahogy a játékos elsőbbséget élvez a játékté-
ren, úgy nem illeti meg ez az elsőbbség a já-
téktéren kívül. 

9., 9.1.3.sz. 
 

3.8 Kell-e az I. játékvezetőnek labdakezelési 
hibát ítélnie egy látványos mentés során?  

 

A játékvezető tartsa szem előtt a „keep the 
ball flying/röpítsd a labdát” elvét. Ez azt je-
lenti, ha egy játékos a labda megjátszása 
érdekében gyors mozgást, nagy erőfeszíté-
seket tesz és a labdaérintése során kicsit 
kettőzik, kevésbé legyen szigorú, mint nor-
mál helyzetben.  
 

3.9  Az „A” csapat sáncolójának fejéről a labda 
az antenna felett a „B” csapat kifutója felé 
repült. Az „A” csapat egy hátsó-soros játé-
kosa a labda után rohant, hogy azt a saját 
térfelére visszajátssza. Szabályos volt az ak-
ció? 

 

Igen. A labda az antenna felett részben a 
szabályos át-haladási téren kívül repült az el-
lenfél kifutója felé. Ezért az „A” csapat ezt a 
labdát visszajátszhatja, amennyiben a labda 
a szabályos áthaladási téren kívül a pálya 
ugyanazon oldalán repül vissza. A vonalbíró 
nem jelezhet addig, míg a labda játékban 
van. 

10.1.2.sz. 
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3.10.1 Egy 2. érintés után a labda a szabályos 
áthaladási téren kívül keresztezte a háló 
síkját és az ellenfél kifutója felé repült. 
Ilyen esetben szükséges-e a vonalbírónak 
jeleznie? 

 

Nem. Ez a labda szabályosan visszajátszható 
a 3. csapatérintésig (vagy egyéb hiba bekö-
vetkeztéig). Ezért játékban maradt. 

8.4.1, 8.4.2, 9.1, 10.1.2, 10.1.2.1, 10.1.2.2 sz. 

3.10.2 (3.10.3./2014) Az „A” csapat feladója 
egy bejátszást követően felugrik, és egy 
kézzel adja fel a labdát, miközben az ujjai 
az ellentérfélben vannak.  
A labda a feladótól a saját támadójáté-
kosa felé tart párhuzamosan a hálóval. 
A „B” csapat sánca az „A” csapat légte-
rében előbb ér a labdához, mint a táma-
dójátékos, így az utóbbi nem is tudja 
megjátszani azt. Mi a helyes döntés az I. 
játékvezető részéről? 

 

A 9. sz. értelmében mindkét csapatnak a sa-
ját térfelén és légterében kell játszania (kivé-
ve 10.1.2 sz.). 
Ezért a feladó hibát követett el, amikor az el-
lentérben érintette a labdát. A sáncoló játé-
kos szintén hibát követett el, mert az ellen-
térben sáncolt az ellenfél támadó érintése 
előtt.  
Ugyanakkor csak az első hibát kell büntetni.  
 

9.sz. 
 

ÁTHATOLÁS A HÁLÓ ALATT 
 
3.11 Egy ütés után az ütő játékos a talajra ér-

kezik úgy, hogy a sarka a középvonalon 
van, de lábának egy része az ellen-
térfélben az ellenfél sáncolójának lábán 
van, aki emiatt nem tud mozdulni a lab-
dáért. Lehet ezt akadályozásnak minősí-
teni?  
 

 

Igen. A 11.2.1. szabály szerint „A háló alatt át 
lehet hatolni az ellentérfélbe, feltéve, ha ez 
nem akadályozza az ellenfél játékát.” 
Akadályozás/zavarás azt jelenti, hogy egy já-
tékos akadályozza ellenfelét a mozgásban 
vagy a labda megjátszásában vagy zavarja, 
amikor az megjátssza a labdát. 

11.2.1., 11.2.2.1., 11.2.4. sz. 
 

3.12. Ellenfelek fizikai érintkezése minden 
esetben akadályozásnak minősül? 

 

Nem, sok esetben történik fizikai érintkezés 
ellenfelek között, de a II. játékvezetőnek sí-
polnia kell, ha egy ütőjátékos zavarja vagy 
akadályozza ellenfele játékát. 

11.2.1.sz. 
 

Játékos a hálónál, a háló érintése 
 

3.13. Egy feladó a labda megjátszása közben 
véletlenül gyengén a hálóba ér a felső 
szintszalag alatt a két antenna között. A 
II. játékvezető sípolt és hálós hibát jel-
zett. Helyesen tette? 

 

Igen. Az érvényben lévő szabályok szerint ez 
hálós hiba. 
Hiba a két antenna között a hálót megérin-
teni a labda megjátszása közben.  

11.3.1., 11.4.4. sz. 
 

3.14  A labda áthatol a háló függőleges sík-
ján, amikor a feladó átnyúl a háló felett 
és visszahozza úgy, hogy azt egy társa 
megütheti. Az I. játékvezető szabályta-
lannak ítélte. Helyesen tette? 

A játékvezető helyesen járt el. A háló fölött a 
játékos csak a saját légterében érintheti a 
labdát szabályosan (kivéve a sáncot). 
A háló alatt a hasonló szituációt ettől el-
térően kell elbírálni. Csak akkor szabálytalan 
az átnyúló játékos érintése, ha a labda teljes 
terjedelmével áthatolt a háló alatt. 

9, 10.1.3., 11.2.1. sz. 
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3.15. Két ellenfél egyidejűleg érinti a labdát a 
háló fölött. Az egyidejű érintés után a 
labda az „A” csapat térfelén, a pályán 
kívül ért talajt. Melyik csapatnak kell 
ítélni következő nyitást? 

Ha a labda az ellenfelek háló fölötti egyidejű 
érintése után a pályán kívül ér talajt, akkor a 
szemközti csapatot kell hibásnak tekinteni. A 
következő nyitás joga az „A” csapatot illeti.  
 

9.1.2.2., 9.1.2.3. sz. 
 

3.16. Egy ütés nyomán a labda úgy vágódik a 
hálóba, hogy a sáncoló kezéhez nyomja 
a hálót. Történt hiba? 

 

Ha a háló ér a játékoshoz, az nem számít hi-
bának. Ugyanakkor, ha a sáncoló játékos 
sánc közben megérinti a háló szintszalagját 
az antennák között, azt hibának kell tekinte-
ni. 

11.3.3., 11.4.4. sz. 
 

3.17. A sáncoló játékos a biztonságos talajra 
érkezését követően a vállával a szint-
szalag alatt véletlenül megérinti a hálót 
az antennák között. Hibának kell tekin-
teni a játékos hálóérintését? 

 

Nem. Mivel a játékos befejezte a labda meg-
játszási akcióját miután biztonságosan talajra 
érkezett, a háló érintését nem lehet hibának 
tekinteni. 

11.3.1., 11.4.4. sz. 
 

3.18. Az „A” csapat támadó játékosa a 4-es 
helyen üt, amikor az ellenfél sánca a 2-
es helyen megérinti a hálót (cseles tá-
madás) 
Ezt az esetet hibás hálóérintésnek kell 
tekinteni?  

 

Nem. A háló érintése csak akkor befolyásolja 
a játékot, ha a játékos a labda megjátszásá-
ban vesz részt. Mivel a sáncoló játékos nem 
volt a labda közelében, a háló érintése nem 
volt hiba, a labdamenetet nem kell megállí-
tani. 

11.3.1., 11.4.4. sz. 
3.19 Egy sáncoló a hálót megérinti, anélkül, 

hogy a hozzá közel lévő labdát érinte-
né.  Hibának kell az esetet tekinteni? 

 
 

Igen, A hálót megérintő sáncoló játékos a 
labda megjátszásában vett részt, függetlenül 
attól, hogy nem érte a labdát.  

11.3.1., 11.4.4. sz 

3.20 Egy középső sáncoló átnyúlt a háló fe-
lett és megérintette a háló felső szint-
szalagját az antennák között, miközben 
egy hozzá közeli kombinációs támadást 
akart megakadályozni. Hibának kell az 
esetet tekinteni? 

 

Igen, az antennák között a hálót érő középső 
sáncoló hálóérintését hibásnak kell tekinteni, 
mert a labdához közel volt.  

11.3.1., 11.4.4. sz 
 

3.21.1 (3.21/2014) Egy ütés után a talajra ér-
kező játékos elveszti az egyensúlyát, tesz 
két lépést, és kissé megérinti a hálót az 
antennán kívüli részén akkor, amikor a 
labda még játékban van. Hibának kell az 
esetet tekinteni? 

 

Nem, a játékos nem követett el hibát, mert 

 már befejezte a a labda megjátszás 
akcióját 

 nem vette igénybe a hálót az egyen-
súlyának megőrzésére 

 az érintés a háló antennán kívüli ré-
szén történt. 

11.3.1., 11.3.2., 11.4.4. sz. 
 

3.21.2 (új) Egy ütés után a talajra érkező játé-
kos elveszti az egyensúlyát, tesz két lé-
pést, és kissé megérinti a hálót az anten-
nán kívüli részén akkor, amikor a labda 
még játékban van. Ha nem fogja meg a 

Igen, mert a játékos vette igénybe a hálót az 
egyensúlyának megőrzésére, ezért a háló 
érintése hibának minősül. 
 

11.3.1., 11.4.4. sz. 
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játékos a hálót, akkor átesik az ellenfél 
térfelére. 
Hibának kell az esetet tekinteni? 

 

 

  
3.22 Miközben egy támadó játékos megüti a 

labdát, a térdével meglöki a feladóját, 
aki ennek következtében megérinti a 
hálót. Hibának kell az esetet tekinteni? 

 

Nem, mivel a feladó nem vett részt a labda 
megjátszásában és a háló érintésével nem 
befolyásolta a játékot. 

11.3.1., 11.4.4. sz. 
 

 
NYITÁS 

 
3.23 Abban a pillanatban, hogy a nyitó játé-

kos végrehajtotta nyitást, a jegyző-
könyvvezető szól a II. játékvezetőnek, 
„hibás nyitó játékos”, vagy „forgásrendi 
hiba”. A II. játékvezető megállította a 
játékot. Szabályos eljárás volt ez a jegy-
zőkönyvvezető részéről? 

 

A jegyzőkönyvvezető helyesen járt el. Amikor 
a hibás játékos készen áll a nyitásra, még 
várnia kell addig, amíg azt végre nem haj-
totta. A jegyzőkönyvvezető a hiba jelzésére 
használhat csengőt, vagy más jelzőeszközt, 
de sípot nem. 

7.7.1., 12.2.1., 12.7.1, 25.2.2.2. sz. 
 

3.24  Miután az I. játékvezető jelt adott a nyi-
tásra, a nyitó csapat észlelte, hogy nem 
a soron következő nyitó játékos készül 
nyitáshoz. Ezután a szabályos játékos 
ment a nyitó zónába. Nyithat a játé-
kos? 

 

Igen, feltéve, hogy a szabályos játékos a nyi-
tásra adott sípszót követő 8 másodpercen 
belül nyit. A nyitást csak egyszer kell engedé-
lyezni síppal és karjellel. 

12.4.4. sz. 
 
 

3.25 A nyitó játékos feldobja a labdát, majd 
földre ejti. Megfogja a visszapattanó 
labdát és nyit, mielőtt a 8 mp letelne. 
Szabályos? 

 

Az akció szabálytalan. A kézből feldobott, 
vagy elengedett labdát egy kézzel, vagy a kar 
bármelyik részével meg kell megütni. Bár-
mely akció során, amelynél az I. játékvezető 
úgy tekinti, hogy a játékos nyitásra dobta fel, 
vagy ejtette el a labdát, a nyitást végre kell 
hajtani. 

12.4.2.sz. 
 

3.26 A nyitást követően a labda a hálót és az 
antennát érinti, mielőtt a fogadó csa-
pat azt megjátszaná. Az I. játékvezető 
nyitás hibát jelez. Helyesen döntött?  

Helyesen döntött a játékvezető. Az antennát 
érintő labda „out”-tá válik. 

8.4.3, 27.2.1.3.sz. 
 
 

3.27 A nyitást követően a labda a hálóba ke-
rül úgy, hogy azt közvetlenül a szintsza-
lag alatt éri. Mikor kell a játékvezető-
nek sípolnia?  

Akkor, amikor a labda nem keresztezte a há-
ló síkját a szabályos áthaladási téren keresz-
tül Az I. játékvezető ne várjon addig, amíg a 
labda a talajra esik, vagy a nyitó csapat egy 
játékosát érinti.  

12.6.2.1.sz. 
 

3.28 lásd a 9.26. esetet   
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3.29 Az „A” csapat nyitását követően a labda 
a hálóba kerül és az  „A” csapat oldalán a 
talaj felé tart. A „B” csapat játékosa a há-
ló alatt átnyúlva megfogja a labdát, mie-
lőtt az földet érne. Megengedhető ez? 

 

Igen, az I. játékvezetőnek sípolnia kell akkor, 
amikor a labda nem keresztezte a háló síkját 
a szabályos áthaladási téren keresztül. Ebben 
a pillanatban „OUT”-ra kerül.  

12.6.2.1.sz. 

TÁMADÓ ÉRINTÉS 
 
3.30 Egy hátsó befutó feladó az első zónában 

felugrik és feladja a labdát úgy, hogy az 
érintés pillanatában az teljesen a háló 
szintszalagja fölött van. Mielőtt a lab-
dát egy játékostársa megjátszhatta 
volna, az átjutott a háló függőleges sík-
ján és ott lesáncolták. Az I. játékvezető 
tovább engedte a labdamenetet. Hibát 
követett el a támadó csapat? 

 

Igen. A hátsósor köteles játékos feladása 
szabálytalanná vált, amikor a sánc a labdá-
hoz ért. Ennek megfelelően a sáncoló csa-
patnak kellett volna a labdamenetet nyernie. 

13.1.3, sz. 
 

3.31 Egy hátsó soros feladó a támadó zóná-
ban felugorva úgy játssza meg a labdát, 
hogy az érintés pillanatában teljes ter-
jedelmével a szintszalag felett volt. A 
játékos feladás helyett a labdát az el-
lentérfél felé irányítja. Az ellenfél sán-
colhatja ez esetben a labdát átnyúlva ? 

 

Igen. A hátsó soros feladó támadó érintést 
hajtott végre. Amikor a sánc a labdát meg-
érinti, a támadás befejezetté, tehát szabály-
talanná vált. 
. 

13.1.1., 13.1.3., 13.2.2.,13.3.3 sz. 
 

3.32 Az „A” csapat második érintéseként egy 
játékos úgy játssza meg a labdát, hogy 
az az ellenfél felé tart. A játékvezető 
megítélése szerint az „A” csapat egy já-
tékosa sem volt olyan helyzetben, hogy 
elérje a labdát. A „B” csapat egyik játé-
kosa átnyúlt a háló felett és lesáncolta 
a labdát. Mi a helyes ítélet? 

 

Ha a labda az ellenfél felé tart, még ha az a 
második csapatérintés is volt, támadóérin-
tésnek kell tekinteni. 
Így, mivel az I. játékvezető megítélése szerint 
egy játékos sem volt képes a labdát harma-
dik érintésként megjátszani, a sánc szabályos 
volt. 

13.1.1., 14.3. sz. 

3.33. Egy hátsó sorköteles játékos a támadó 
zónában felugrik és megüti a labdát tel-
jes terjedelmével a szintszalag fölött a 
csapat második érintéseként. A labda a 
hálóról visszapattan a támadó csapat 
térfelére. Történt-e hiba az akció so-
rán? 

 

Nem. Mivel a támadást nem lehet befeje-
zettnek tekinteni (nem jutott át a hálón és az 
ellenfél sem érintette), ezért a labdamenet 
folytatódik.  

9.1., 13.1.3., 13.2.2, 13.3.3. sz. 
 

3.34. A nyitásból érkező labdát a fogadó csa-
pat egy játékosa a támadó vonal mögül 
felugorva megüti. Az érintés teljesen a 
szintszalag fölött, a támadó vonal mö-
gött történt. Tovább kell engedni a já-
tékot? 

 
 
 

Igen, mivel az érintés teljesen a támadó vo-
nal mögött történt.  
 

13.3.4., 19.3.1.3. sz. 
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SÁNC 
 
3.35. Az „A” csapat nyitásfogadása rosszul si-

került és a labda átkerült az ellenfél lég-
terébe. Ott az ellenfél sáncolta úgy, hogy 
visszakerült az ”A” csapat térfelére, ahol 
a hátsósor köteles feladó a háló felett 
érintette a labdát. A feladó kezéről a „B” 
csapat térfelére pattant. Melyik játékos 
követett el hibát? 

 

A hátsósor köteles feladó sánchibát vétett. Az 
ellentérfélből érkező labda útját állni a háló 
fölé nyúlva sáncnak minősül. 

14.1.1, 14.1.3, 14.6.2. sz. 

3.36. Szabályos a háló felett átnyúlva lesán-
colni az ellenfél feladását? 

 

A feladást tilos sáncolni. 
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az I. játékve-
zető megítélje a feladó akcióját. Tudnia kell 
hogy  
- a feladás párhuzamos volt-e a hálóval, vagy  
- a labda az ellentérfél felé irányult-e, azaz 

támadó érintés volt-e.  
14.1.1, 14.3 

 
3.37 Az „A” csapat játékosa sáncolta a ”B” 

csapat ütését. A ”B” csapat, középső 
sáncolója blokkolta az „A” csapat sán-
cát. Szabályos sáncolni a sáncot? 

 

Igen, sáncolás során az ellentérfélből érkező 
labdának a háló felső szintjénél magasabbra 
felnyúlva útját állják. Ebből következően a 
sáncot sáncolni szabályos. 

14.1.1.sz. 
 

3.38 Egy sáncot követően a labda az ellenfél 
térfelén ért talajt, de mielőtt lepattant 
volna, kicsit érintette az egyik sáncoló 
lábát, aki szabályosan átlépett az ellen-
fél térfelére. Az I. játékvezető sikeres 
sáncot ítélt. Helyesen? 

 

Helyes döntés volt. 
De ha a labda még a levegőben éri a sáncoló 
lábát, azt úgy kell tekinteni, hogy az áthato-
lás befolyásolta az ellenfél játékát. Az ilyen 
esetet a sáncoló hibájának kell tekinteni. 

11.2.1 sz. 
 

3.39 Egy labda a „B” csapat szabályosan át-
nyúló sáncolójáról felpattan a levegő-
be, a hálóval párhuzamosan repül, 
majd a sáncoló játékostársa még az el-
lentérfélben sáncoló mozdulattal meg-
érinti. Ezt követően a labda az „A” csa-
pat térfelén a talajra esik. A labda nem 
jutott volna vissza a „B” csapat térfelé-
re, ha a második sáncoló nem ér hozzá. 
Melyik csapaté a következő nyitás? 

 

Az „A” csapaté. A második sáncoló szabályta-
lan akciót hajtott végre, ugyanis akciója nem 
tekinthető sáncnak, hiszen a labda a sáncoló 
játékostársról érkezett. Gyakorlatilag támadó 
érintést hajtott végre az ellentérfélben köz-
vetlenül játékostársa sáncát követően és ez 
szabálytalan.  
 

11.1.2., 14.1.1., 14.2., 14.3.sz. 
 

3.40. Szabályos-e, ha egy nyitásfogadást az 
első sorköteles feladó két kezes sánco-
ló mozdulattal megjátssza a labdát az 
ellenfél felé irányítva?  

 

Szabályos, feltéve ha a feladó labdaérintése 
nem volt kettős érintés vagy fogott/dobott.  
Az érintést a saját légtérben kell végrehajta-
ni, nem az ellenfélében.  
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3.41. A labda a csoportos sáncban résztvevők 
kezére és fejére pattant. Ez megenge-
dett? 

 

Amennyiben az érintések egy, akció során 
történnek, akkor ezek egy sánc érintésnek 
tekintendők. Ezt követően a csapat 3 érintés-
sel rendelkezik. 

9.1., 14.2.1.,  14.4.1sz. 
 

3.42. Milyen hibát kell ítélni, ha egy szabály-
talanul támadó hátsósor köteles játé-
kos és egy szabálytalanul sáncoló játé-
kos egyidejűleg érinti a labdát? 

 

Ez kettős hiba és a labdamenetet újra kell 
játszani. 

13.3.1, 13.3.3, 14..1., 14.6.1, 14.6.2.sz. 
 

3.43 Egy hátsósor köteles játékost éri a lab-
da, amikor a kollektív sánctól egy kis 
távolságban volt és nem nyúlt a háló 
fölé. Kell-e az akciót szabálytalan sánc-
nak tekinteni? 

 

Nem. A játékos nem vett rész a kollektív 
sáncban és nem volt a háló szintszalagjánál 
magasabban, amikor a labda érintette. Ezért 
őt nem tekinthetjük sáncoló játékosnak. 

9.3.1, 14.1.1 sz 

3.44 A labda a sáncolót a szintszalag alatt éri, 
miközben a sáncoló két keze a háló fö-
lött volt. Sáncnak kell az akciót tekinte-
ni? 

 

Igen. Jóllehet a sáncérintés ténylegesen a 
szintszalag alatt történt, az akciót sáncnak 
kell minősíteni, hiszen a játékos testének egy 
része a szintszalag fölött volt az érintés pilla-
natában. A csapatnak még három érintésre 
van joga. 

9.1, 14.1.1., 14.4.1. sz 
 

3.45 Egy sáncoló érintette a labdát akkor, 
amikor a felugrásból már lefelé érke-
zett és nem volt testrésze a háló fölött. 
Amikor ezt követően ismét megjátszot-
ta a labdát, az I. játékvezető kettős 
érintést ítélt. Helyesen tette? 

 

A döntés helyes volt. Amikor a sáncoló játé-
kos a labdát megérintette, már egyik testré-
sze sem volt a szintszalagnál magasabban. 
Így az akciója nem tekinthető sáncnak, ezért 
a játékos újabb labdaérintésével „kettős 
érintés” hibát követett el.  

9.1, 14.1.1., 14.4.1. sz 
 

3.46 Egy hátsó sorköteles játékos támadó 
érintést hajtott végre a támadó zóná-
ban felugorva úgy, hogy a labda az 
érintés pillanatában teljesen a szintsza-
lag fölött volt. Vele szemben az ellenfél 
Liberoja sánckísérletet hajtott végre. 
Milyen hibát kell figyelembe venni? 

 

A támadás akkor válik befejezetté, azaz hiba 
következik be, amikor a labda a háló síkját 
keresztezi, vagy egy ellenfél érinti a labdát. 
Ugyanakkor a Libero sánckísérlet egy olyan 
akció, amely a támadás befejeződése előtt 
történt, ezért kell előbb bekövetkezettnek 
tekinteni..  

19.3.1.3. sz 
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NEGYEDIK FEJEZET JÁTÉKKÉSLELTETÉSEK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK 

 
JÁTÉKOS CSERE 

 
4.1 Három cserejátékos érkezett a cserezóná-

ba. Miután a kérést a jegyzőkönyvvezető 
észlelte és tudomásul vette, az edző úgy 
döntött, hogy csak két cserét hajt végre. 
Mi a helyes eljárás a II. játékvezető részé-
ről? 

 

Szabályos mindaddig, amíg ez nem okoz já-
tékkésleltetést. A II. játékvezető egyszerűen 
két cserét hajtat végre. 

15.10.2., 15.10.3a, 15.10.4, 16.1.sz. 
 

4.2 Egy cserejátékos érkezett a cserezónába, 
miközben a másik csak elindult a beme-
legítő zónából, próbálva a cserezónába 
lépni. Hány csere engedélyezhető az ér-
vényes szabályok alapján? 

 
 

Azt tekintjük a kérés pillanatának, amikor a 
cserejátékos(ok) a cserezónába lép(nek). 
Ebben az esetben a II. játékvezető csak an-
nak a játékosnak a cseréjét engedélyezheti, 
aki a cserezónában tartózkodott. A második 
cserekérést vissza kell utasítani, mint egy 
megalapozatlan kérést. 

15.10.3a., 15.10.3b., 15.11.1.3. sz. 
 

4.3 Egy csapat cserét „kért”, a csere játékost 
a cserezónába küldve. Mivel a játékos 
melegítő nadrágot viselve nem volt kész 
a cserére, csapata figyelmeztetésben ré-
szesült játékkésleltetésért, a cserekérés 
vissza lett utasítva. Miután a szankció a 
jegyzőkönyvbe bejegyzésre került, 
ugyanez a csapat ismét cserét kért. En-
gedélyezhető-e a második kérés?  

 

A cserekérés nem volt szabályos, tehát nem 
volt engedélyezhető. Mivel az első kérés 
vissza lett utasítva, ezért nem engedélyez-
hető a második cserekérés sem. Legalább 
egy befejezett labdamenetnek el kell telni 
az azonos csapat által kért két cserekérés 
között. 

15.3.2. sz. 
 

4.4 A cserejátékos rossz cseretáblával érkezik 
a cserezónába. Visszarohan a helyes táb-
láért. Az I. játékvezető játékkésleltetésért 
figyelmezteti a csapatot, de utána enge-
délyezi a csere végrehajtását. Helyesen 
járt-e el? 

Az I. játékvezető nem járt el helyesen. Az 
FIVB által rendezett versenyeken a csere já-
tékosnak a helyes cseretáblával kell a csere-
zónába lépnie. Ezért a csapat cserekérését 
el kell utasítani, a csapatot pedig játékkés-
leltetésért szankcionálni kell. 

15.10.3a., 16.1.1, 16.2 sz. 
 

4.5 Engedélyezheti-e a cserét a II. játékveze-
tő, ha egy cserejátékos a nyitásra jelt adó 
sípszó pillanatában lép be a cserezóná-
ba? 

Ez a megalapozatlan kérés tipikus esete. A cse-
rekérést el kell utasítani a játék megszakítása 
nélkül. 
Ugyanakkor, ha a játék a kérés miatt megáll 
(a lecserélendő játékos elindul a cserezóna 
felé vagy a csapatok a játékvezetők dönté-
sére várnak, stb.), akkor ez már játékkéslel-
tetésnek tekintendő. A csere nem engedé-
lyezhető és a csapatot játékkésleltetésért 
szankcionálni kell. 

15.10.3a., 16.2. sz. 
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4.6 Egy csapat cserét kért. A 8-as játékos ér-
kezett a csere zónába, kezében, a 10-es 
táblával. Az edző ragaszkodott a 9-es já-
tékos cseréjéhez. Rövid megbeszélést kö-
vetően a II. játékvezető elutasította a 
cserét és a csapat játékkésleltetésért 
szankciót kapott. Helyes volt a játékveze-
tők eljárása? 

 

A játékvezetők helyesen jártak el. A 8-as és a 
10-es játékosok cseréje szabályos lett volna. 
Ugyanakkor az edző ragaszkodott a 8-as – 9-
es cseréhez. Így miután a játékos „rossz” cse-
rekártyával érkezett a csere zónába a cserét 
el kellett utasítani, és mivel ez késleltette a 
játékot, a csapat szankcionálása játékkéslel-
tetésért helyes volt. A játékos cserét el kell 
utasítani. 

16.1.1., 16.2. sz. 
 

4.7 Egy játékos megsérült és kivételes cseré-
vel kellett lecserélni.  Ugyanebben a holt-
időben ugyanennek a csapatnak az edző-
je egy szabályos játékos cserét kért. A II. 
játékvezető ezt engedélyezte. Helyes volt 
a II. játékvezető eljárása? 

Igen a döntés helyes volt. A játékost kivé-
teles cserével, sérülés miatt volt kénytelen 
az edző lecserélni.   
Ennek megfelelően a holtidőben az edző-
nek nem volt csere kérése így joga volt 
cserét kérni.  

15.7. sz. 
4.8 Egy kezdő játékost lecseréltek, majd visz-

szacseréltek. Ezek után ez a játékos meg-
sérült és nem volt képes folytatni a játé-
kot. Melyik játékost lehet ilyen esetben 
becserélni a sérült játékos helyett? 

Mivel ezt a sérült játékost szabályosan már 
nem lehet lecserélni, ezért a csapatnak joga 
van kivételes játékos cserére. A sérült játékos 
lecserélhető bármely játékossal, aki a sérülés 
pillanatában nem volt a pályán, kivéve a 
Liberot, a második Liberot és azt, akit a Libero 
helyettesített. A kivételes játékos cserét rög-
zítjük a jegyzőkönyvben, de semmiképpen 
sem számítható be a 6 szabályos játékos cse-
re közé. 

15.7 sz. 
 

4.9 A mérkőzés előtti hivatalos bemelegítés 
során egy játékos, aki az állásrendi űrla-
pon kezdő játékosként szerepelt, megsé-
rült és nem tudott játszani. Lecserélhető 
ez a játékos a mérkőzés kezdete előtt? 

Igen ez a sérült játékos lecserélhető a mérkő-
zés megkezdése előtt, de a cserét formálisan 
le kell bonyolítani. A cserét az edzőnek kérnie 
kell a megfelelő karjellel, amelyet a II. játék-
vezető megismétel, hogy mindenki számára 
egyértelmű legyen és a szabályos cserét rög-
zíteni kell a jegyzőkönyvben. 

7.3.2., 7.3.4.sz. 
 

4.10 Az „A” csapat 7. sz. játékosa a pályán 
van, pedig a cserepadon kellene ülnie. A 
csapat már kihasználta a 6 cseréjét. Miu-
tán szabályos cserére nincs lehetősége, 
mi a helyes eljárás? 

Az „A” csapat állásrendje szabálytalan. Az el-
járás során a 15.9.2. szabályt kell követni.  
a. Pont és nyitás joga a „B” csapatnak. 
b. a cserét helyre kell állítani. A 7.sz. já-

tékos helyére az állásrend szerinti já-
tékost kell a pályára küldeni. Ez a csere 
nem számít szabályos cserének. 

c. Minden olyan pontot, amelyet az „A” 
csapat a hibás állásrenddel szerzett, tö-
rölni kell, de az ellenfél a pontjait meg-
tartja. 

d. további büntetés nincs az „A” csapat el-
len. 

15.9.2. sz. 
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4.11.Miután a „B” csapat 5 játékos cseréjét 

már kihasználta, a csapat edzője két játé-
kost küldött a cserezónába. Mi a helyes 
eljárás a II. játékvezető részéről? 

A II. játékvezető emlékeztesse az edzőt, hogy 
csak egy cserét hajthat végre és kérje az 
edzőt, jelölje meg, melyik az a csere.  
Amennyiben játékkésleltetés nem történik, a 
másik cserét minden szankció nélkül el kell 
utasítani, mint egy megalapozatlan kérést, 
amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

15.5., 15.6., 15.11., 16.1.sz. 
 

4.12 Az 5. számú játékost visszacserélték. Ké-
sőbb a játszmában a játékos megsérült 
és kivételes cserével le kellett cserélni.  
Ugyanakkor az edző a Libero által he-
lyettesített játékossal akarja lecserélni a 
sérült játékost. Engedélyezhető ez? 

 

Nem engedélyezhető. A Libero által he-
lyettesített játékost nem cserélheti be az 
5. számú sérült játékos helyére. 

15.7. sz. 

4.13 Az egyik csapat két cserét kért. A cserék 
ellenőrzése során a jegyzőkönyvvezető 
jelzi, hogy közülük az első szabályos, a 
második szabálytalan lenne. Mi a II. já-
tékvezető helyes eljárása? 

A II. játékvezető engedje végrehajtani a 
szabályos cserét. A szabálytalan csere ké-
rését el kell utasítani függetlenül attól, 
hogy sorrendben melyik lett volna.  
A szabálytalan csere kérését játék-
késleltetéssel kell szankcionálni. Amennyi-
ben ez az első a mérkőzésen, akkor Fi-
gyelmeztetés, minden további Büntetés. 

15.6, 16.1.3. sz. 
 

4.14 Egy csapat cserekérése elutasításra ke-
rült, mert a jegyzőkönyvvezető a jelző-
csengő másodszori megnyomásával jelez-
te, hogy a cserekérés szabálytalan. A II. já-
tékvezető ellenőrizte a jegyzőkönyvet és 
azt látta, hogy a cserekérés szabályos volt, 
majd engedélyezte a cserét. A szituáció 
nagyon kínos volt. Mi lett volna a helyes 
eljárás a II. játékvezető részéről? 

 

 A II. játékvezető eljárása helyes volt.  
Egy döntés módosítása mindig nagyon 
kedvezőtlen légkört teremt a mérkőzésen. 
 

4.15 Az egyik csapat  cserejátékosa a csere-
zónában tartózkodott és kész volt a pá-
lyára lépni. Ugyanakkor a pályán lévő le-
cserélendő játékos nem volt hajlandó le-
jönni a pályáról. Az eset játékkésleltetés-
nek tekintendő? El kell utasítani a cserét 
ebben az esetben? 

Igen, ez játékkésleltetés.  
A cserét ugyanakkor engedélyezni kell. Ha 
a cserejátékos nincs játékra készen és já-
tékkésleltetést okoz, a szabály helyes al-
kalmazása értelmében el kell utasítani a 
cserét és a megfelelő szankció jár a csa-
patnak. 
Ugyanakkor a pályán lévő játékos idézte 
elő ezt a speciális helyzetet és nem a cse-
rejátékos késleltette a játékot.  

16.1.1., 23.2.3.sz. 
 

4.16  Mi a teendője a II. játékvezetőnek, ha a 
játszma kezdetén a csapat állásrendje nem 
azonos az állásrendi lapon megadott állás-
renddel? 

A II. játékvezetőnek meg kell mutatnia az 
állásrendi lapot az edzőnek, és megkér-
dezni tőle, hogy melyik állásrenddel sze-
retné kezdeni a játszmát. Ha az edző ra-
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 gaszkodik a pályán lévő játékosokhoz, ak-
kor egy szabályos cserét kell végrehajtania 
a csapatnak 0:0 állásnál. 
Ez az a helyzet, amikor az edzőnek hasz-
nálnia kell a karjelet a félreértések meg-
előzésére. 
A II. játékvezetőnek formálisan le kell bo-
nyolítania a cserét, hogy mindenki számá-
ra egyértelmű legyen a szituáció. 

7.3.5.2, 7.3.5.3.sz. 
 

4.17. A 6.sz. játékos holt időben játékra készen a 
csere zónába lép. A jegyzőkönyvvezető a 
jelzőcsengőt megnyomva tudomásul veszi a 
cserekérést. Ebben a pillanatban edzője 
meggondolja magát és a játékost a bemele-
gítő területre visszarendeli.   
Végre kell-e hajtani a játékos cserét és mi 
a helyes eljárás ez esetben a játékvezetők 
részéről? 
 
 

 

A játékos csere kérése szabályos volt és a 
jegyzőkönyvvezető már tudomásul is vette 
a jelzőcsengő megnyomásával. A kérés kö-
vetkeztében a játék megállt. Nem kötelező 
végrehajtani a cserét, de miután játékkés-
leltetés történt, szankcionálni kell. 

15.10.3a., 15.10.3c., 16.1.1.sz. 
 

4.18 A nyitásra jelt adó sípszó után egy csere 
játékos a csere zónába lép. A jegyző-
könyvvezető nem veszi észre és a játék 
nem áll meg. A labdamenetet követően a 
II. játékvezető a jegyzőkönyvvezetőt uta-
sítja, hogy a megalapozatlan kérést rög-
zítse a jegyzőkönyv megfelelő rovatában. 
Helyesen járt el?   

 

A II. játékvezető helyesen járt el. Ez egy ti-
pikus esete volt a megalapozatlan kérés-
nek, amely a jegyzőkönyvben rögzítendő. 
Ha ez egy ismétlődő megalapozatlan kérés 
volt, akkor a megfelelő szankciót kell al-
kalmazni játékkésleltetésért.   

15.11.2., 16.1.1.sz. 
 

4.19 Lehet-e egy csapat megalapozatlan kéré-
seként tekinteni azt az esetet, amikor a 
jegyzőkönyvvezető tévesen nyomja meg 
a jelzőcsengőt (a nyitásra jelt adó sípszó 
után/ a játékos nem lép be a cserezóná-
ba)?   

Mivel az adott esetben a hibát a jegy-
zőkönyvvezető követi el, azzal hogy meg-
nyomja a csengőt tényleges kérés nélkül, 
ezért nem lehet a csapatot büntetni, sem 
megalapozatlan kéréssel, sem pedig játék-
késleltetéssel.   

15.10.3a,, 15.10.3c.sz. 
 

4.20 Mit tegyenek a játékvezetők abban az 
esetben, ha egy olyan játé-kos lép pályá-
ra a mérkőzésen, aki nem szerepel a 
jegyzőkönyv csapatlistájában (nem re-
gisztrált játékos)?  

Az edző és a csapatkapitány kötelessége, 
hogy ellenőrizze a beírtakat, és aláírásával 
megerősítse. Amennyiben egy nem re-
gisztrált játékos játszik a mérkőzésen, el 
kell hagynia a pályát amint a tény kiderül, 
a megfelelő játékosnak vissza kell térnie a 
pályára. Minden pontot törölni kell, amit a 
csapat az idő alatt szerzett, amíg a nem 
regisztrált játékos a pályán volt. Az ellenfél 
kap egy pontot, valamint a következő nyi-
tás jogát.  
Amennyiben a hibát a játszma befejezése 
után veszik észre, a csapat elveszíti a 
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játszmát. Ha a hiba csak a mérkőzés után 
derül ki, az egész mérkőzést elveszíti a 
csapat nem regisztrált játékos szerepelte-
tése miatt. 

4.1.3, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.2, 7.3.5.4., 15.9.2 sz. 

4.21 Egy játékmegszakítás során a fogadó „A” 
csapat játékos cserét kért. Ugyanezen já-
tékmegszakítás során a „B” csapat bünte-
tést kapott, amely az ’A” csapat forgását 
eredményezte. Ezt követően „A” csapat 
újabb játékos cserét kért. Szabályosan?  

 

 
Igen, szabályosan. Befejezett labdamenet 
a játékakciók sorozata, amely pontot 
eredményez. Ebbe beletartozik az az eset 
is, amikor az ellenfél büntetést kap, vagy 
amikor nem hajtják végre a nyitást az elő-
írt 8 másodpercen belül. Ezért a második 
csere kérése szabályos. 

15.2.2.sz. 

4.22. A mérkőzés előtti állásrend ellenőrzés 
során a II. játékvezető észrevette, hogy az 
állásrendi űrlapon a kezdő csapatban a 
Libero fel van tüntetve. Kérte az edzőt, 
hogy javítsa ki az állásrendi űrlapot és 
szólt erről a jegyzőkönyvvezetőnek. Ez-
után a mérkőzés elkezdődött. Helyes volt 
az eljárás? 

 

 
A Libero nem szerepelhet a csapat kezdő 
állásrendjében és el kell hagynia a pályát a 
helyzet rendezéséig. Normális esetben a 
leadott állásrendi űrlap nem javítható. 
Az adott esetben a II. játékvezető helyesen 
járt el, amikor kérte az edzőt új és helyes 
állásrendi űrlap kitöltésére. A változtatás 
kizárólag arra pozícióra történhet, ahol a 
Libero fel volt tüntetve. Miután a helyes 
állásrendi űrlap alapján a pályán a játéko-
sok állásrendjét ellenőrizte, a II. játékveze-
tő beengedheti a Liberot a pályára. 

7.3.5.2 
 

Pihenőidők és technikai pihenőidők 
 
4.23 Egy mérkőzésen a „B” csapat  forgásren-

di hibát vétett, amit a következő Technikai 
pihenő idő végén vettek észre. A megfelelő 
szankció alkalmazása után (a rossz forgás-
renddel szerzett pontok törlése, a helyes 
forgásrend helyreállítása, pont és nyitás az 
ellenfélnek) amikor a vezető csapat eléri 
ugyanazt az eredményt, akkor kell-e ismét 
Technikai pihenő időt elrendelni? 
 

Nem csak egyszer lehet Technikai pihenő 
időt elrendelni az első 4. játszmában, ami-
kor a vezető csapat eléri a 8. vagy a 16. 
pontot. 

15.4.1.sz. 

4.24 Melyik következik elsőként: az automati-
kus Technikai pihenő idő, vagy egy pihenő 
idő? 
 

A Technikai pihenő idő következik első-
ként, majd ezt követi a szabályos játék-
megszakítás. Amennyiben az edző a Tech-
nikai pihenő idő után fenntartja a pihenő 
időre vonatkozó kérését, ezt meg kell is-
mételnie.   

15.4.2.sz. 
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Megalapozatlan kérések 
 
4.25 Szabályos–e ugyanabban a játékmeg-

szakításban ugyanannak a csapatnak 
egy pihenő idő előtt és után is cserét 
kérni? 

Nem, míg ugyanaz a csapat kérhet két 
pihenő időt ugyanabban a játékmegsza-
kításban, addig két egymást követő cse-
rekérés ugyanabban a játékmeg-
szakításban ugyanattól a csapattól már 
nem megengedett és megalapozatlan ké-
résnek minősül. 

15.3.1, 15.3.2, 15.10.3a, 15.11.1.3, 

25.2.2.6 sz. 
 

4.26 Egy csapat edzője egy játszmán belül 
harmadszor is pihenő időt kért, amit a 
II. játékvezető engedélyezett. A jegyző-
könyvvezető ez után szólt a II. játékve-
zetőnek, hogy ez már a harmadik pihe-
nőideje a csapatnak. Mi a helyes el-
járás? 

A csapat harmadik pihenő idő kérése 
normál esetben megalapozatlan kérés 
(amit el kell utasítani), de ez esetben a 
játékot késleltette. Amint a hibát észlel-
ték, a pihenőidőt meg kell szakítani. Az I. 
játékvezetőnek közölnie kell a játékkapi-
tánnyal, hogy késleltették a játékot, 
ezért a csapatot játékkésleltetésért 
szankcionálja. 

15.11.1.4., 16.1.5., 25.2.2.6 sz. 
 

Sérülések 
 

4.27 Folytathatja-e a játékot egy játékos, 
akinek vérzik az orra? 

A játékvezetőnek óvatosan kell kezelni az 
ilyen nem várt eseteket, amikor egy játé-
kos egy sérülés miatt vérzik. Ha az azon-
nali orvosi segítség nem tudja elállítani a 
vérzést, akkor a vérző játékost le kell cse-
rélni, vagy helyettesíteni kell, amíg a vér-
zés el nem áll, és a vért el nem távolítják a 
játékos felszereléséről. A csere játékosnak 
megfelelő időt kell biztosítani, hogy a me-
legítőt levegye és pályára lépjen szankció 
nélkül.  

4.4, 15.5., 15.10.2, 15.10.3a.,17.1.1 sz. 
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4.28 Egy feladó védekezés közben a térdén 
megsérült. A pályán feküdt, amíg az or-
vos megvizsgálta sérülését. Két perces 
ápolás után a feladó jelezte, hogy játék-
ra kész. A játékvezető ezután jelt adott 
a játék folytatására a feladóval együtt. 
Helyes döntés volt az I. játékvezető ré-
széről? 

Az I. játékvezető helyesen döntött. A játékos 
biztonsága érdekében az I. játékvezetőnek 
meg kell állítani a játékot, amikor a sérülés 
történik és a csapatorvost és/vagy az orvosi 
személyzetet be kell engedni a pályára. Ha a 
sérülés láthatóan komoly és súlyos, akkor a 
játékost legalább egy labdamenetre le kell 
vinni a pályáról.  
Az I. játékvezető adjon elegendő időt a játé-
kosnak és/vagy a csapatorvosnak, hogy felis-
merjék a sérülés súlyosságát, még mielőtt a 
csere szükségessé válik. A sérült játékost sza-
bályos cserével kell lecserélni. Ha erre nincs le-
hetőség, akkor kivételes cserét kell alkalmazni. 

15.7., 17.1.2. sz. 

4.29.1 (4.29/2014) A csere lebonyolítása köz-
ben a cserejátékos olyan szerencsétle-
nül ütközik a lecserélendő csapattársá-
val, hogy elered az orra vére. Mi a he-
lyes eljárás ebben az esetben? 

 

Először is engedélyezni kell a játékos ápolá-
sát. Meg kell állítani a játékot. Ha a játékos 
nem épül fel, akkor egy szabályos cserét kell 
engedélyezni, még akkor is, ha ez a csapat 
második cserekérése ugyanabban a játék-
megszakításban. Ha szabályos cserére nincs 
lehetőség, akkor a játékost kivételes cserével 
kell lecserélni! 

15.11.1.3 sz. 

4.29.2 (új) A csapatkapitány a mérkőzés kez-
dése előtt megsérül. Mi a helyes eljárás 
ebben az esetben? 

 

Az eljárást a sérülés ideje határozza meg. Az 
általános elv a 4.1.3.szabálypont rögzíti. Miu-
tán a jegyzőkönyvet az edzők és a csapatka-
pitányok aláírták, azaz a sorsolást követően, 
a csapat összetételét nem lehet megváltoz-
tatni (kivéve, ha a Libero sérült meg, játékra 
képtelenné vált és az edző az eredeti csapat-
kapitányt akarja új Lieronak kijelölni). Ennek 
alapján ha a csapatkapitány a sorsolás előtt 
sérül meg, és nem tud játszani, az edző új 
csapatkapitányt jelöl ki. Mezére a megfelelő 
jelzést kell tenni és a számát a jegyzőkönyv-
ben be kell karikázni. Ez a csapatkapitány 
rendelkezik majd minden joggal és kötele-
zettséggel (pl. képviseli csapatát a sorsolás-
nál).  
Ha a csapatkapitány a sorsolás után sérül 
meg, az edzőnek nincs joga új csapatkapi-
tányt kijelölni. Ugyanakkor az edző ki kell je-
löljön egy olyan „általános játékkapitányt”, 
aki átveszi a jogokat és kötelezettségeket az 
eredeti csapatkapitánytól és a mérkőzés vé-
gén a jegyzőkönyvet alá fogja írni. 
Mindkét esetben a sérülést a jegyzőkönyv-
ben rögzíteni kell.   

4.1.3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 19.4.2.5, 25.2.2.7. sz. 
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JÁTÉKKÉSLELTETÉSEK 
 
4.30 Egy mérkőzés a 3. játszmája előtt az I. 

játékvezető sípjellel sürgeti a csapato-
kat, hogy lépjenek pályára. Az egyik 
csapat nem jelenik meg a pályán. Ami-
kor a csapat csak lassan reagál a felszó-
lításra, az I. játékvezető játékkéslelte-
tésért figyelmeztetést adott a csapat-
nak. Ezt követően a csapat megjelent a 
pályán. Helyes eljárás volt az I. játékve-
zető részéről?  

Igen, helyesen járt el. A csapatoknak a II. já-
tékvezető sípjelét követően azonnal el kell 
foglalni a helyüket. Ha ezt nem teszik, a csa-
patot játékkésleltetés szankcióval, első eset-
ben figyelmeztetés (sárga lappal a csuklóra 
mutatni), kell szankcionálni. Ezt a figyelmez-
tetést a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
Ha a csapat továbbra sem reagál, akkor bün-
tetés játékkésleltetésért a szankció, piros la-
pot felmutatva. Ha a csapat továbbra sem je-
lenik meg a pályán, játékmegtagadónak kell 
tekinteni és a mérkőzést félbe kell szakítani. 
Az eredményt 3:0 (75:0)-al az ellenfélnek kell 
igazolni. 
Ha csapat a pihenő időt követően viselkedik 
hasonló módon, az eljárás ugyanez. 

6.4.1., 16.1.sz. 
 

4.31 Kell a játékvezetőnek játékkésleltetésért 
szankcionálnia ha egy csapat a győztes 
labdamenetet követően összeáll, hogy 
megbeszélje a taktikát a következő 
labda¬menetre. 

 

A játékvezetőnek nem kell több időt engedé-
lyeznie annál, mint hogy a játékosok a he-
lyükre menjenek a következő labdamenetre. 
Elegendő időt kell hagynia arra, hogy a játé-
kosok biztassák egymást, vagy tapsoljanak, 
de nem engedheti meg a játékkésleltetést. 

16.1.2, 16.1.5. sz. 
 

4.32 Egy játékos nem hajlandó folytatni a já-
tékot egy nedves folt miatt, amely egy 
játékostársa labdamentése következ-
tében került a talajra. Mi az I. játékve-
zető helyes reakciója ebben az eset-
ben? 

 
 
 
 
 
 

Az I. játékvezető nem fogadhatja el a játéko-
sok törlés iránti kérését, mert ez a kérés já-
tékkésleltetésnek minősül. A gyorstörlők fel-
adata a nedves foltok feltörlése a talajon. 
Ugyanakkor a játékosok is használhatnak sa-
ját kis törlőrongyot a pálya törlésére. Amikor 
az I. játékvezető úgy gondolja, hogy szüksé-
ges a pálya törlése, kérheti a törlők munká-
ját. Ha nincs zsűri, a mérkőzés ellenőrzése 
mindig az I. játékvezető feladata. Az olyan 
mérkőzéseken, ahol zsűri működik, a zsűri 
elnök utasíthatja a II. játékvezetőt a törölte-
tésre, ha a nedves folt túl nagy, a terem hő-
mérséklete magasabb mint 25 C fok és a pá-
ratartalom 61% felett van.  
Ugyanakkor, ha a csapat megtagadja a játék 
folytatását, akkor a játékvezetőnek szankcio-
nálni kell játékkésleltetésért, vagy játékmeg-
tagadás miatt kizárható a csapat. 

1.5, 5.1.2.2, 6.4.1., 16.2.sz. 
 

4.33 Két játszma közötti szünetben az egész 
csapat bement az öltözőbe, és 5 perc 

Először is, a csapat nem hagyhatja el  a ver-
senyterületet a játékvezetők engedélye nélkül. 
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elteltével tértek vissza. Az I. játékveze-
tő játékkésleltetés szankciót adott a 
csapatnak, majd a játék folytatódott. 
Megfelelő eljárás volt ez a játékvezető 
részéről? 

Mindazonáltal 2 és fél perc elteltével a II. já-
tékvezetőnek a csapat után kell mennie, és 
emlékeztetni őket arra, hogy azonnal térjenek 
vissza a pályára annak érdekében, hogy ne 
nyilvánítsák őket „ki nem állónak”. Miután 
visszatértek a pályára, az I. játékvezetőnek já-
tékkésleltetés szankciót kell alkalmaznia. 

4.2, 6.4.1, 6.4.2, 18.1 sz. 
  

Külső beavatkozás 
 

4.34 Mi az I. játékvezető helyes reakciója ab-
ban az esetben, ha a nézők miatt meg 
kell szakítani a játékot? 

Az I. játékvezetőnek azonnal meg kell állítani 
a játékot és a rendezőket vagy a zsűrit fel 
kell, hogy kérje a rend helyreállítására. Ezt a 
megszakítást a jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell. 

17.2., 17.3.sz. 
 

4.35 Egy mérkőzésen, a TV kamera „boom” 
karja megütötte a nyitást éppen végre-
hajtó játékost, de az I. játékvezető nem 
állította meg a labdamenetet. A nyitó já-
tékos nem sérült meg és az eset nem za-
varta a nyitás végrehajtásában. A csapat 
sem tiltakozott. Jó döntés volt ez az I. já-
tékvezetőtől? 

 

Igen, mert látványos volt, nagy érdeklődést 
és lelkesedést váltott ki a közönségből.  
Ugyanakkor más helyzetben az I. játékveze-
tőnek gondolnia kell a labdamenet újraját-
szására. 

  

ÖTÖDIK FEJEZET   LIBERO 

 
5.1 Bemehet a pályára a Libero a játszma 

megkezdése előtt, az állásrendek ellen-
őrzése után a második játékvezető en-
gedélye nélkül? 

 

A kezdő játékosoknak a pályán kell tartózkod-
niuk az állásrend ellenőrzése során. Amint a II. 
játékvezető ellenőrizte az állásrendet, a Libero 
helyettesítheti a hátsó sorköteles játékost. A 
csapatnak nem szükséges Libero játékossal 
kezdenie. 

19.3.2.4., 19.3.2.8., 24.3.1. sz 
 

5.2 Egy csapat kihasználta az összes szabá-
lyos cserelehetőségét a játszma során, 
amikor egy pályán lévő játékost kiállíta-
nak és a Libero a cserepadon ül. Hogyan 
folytatódik a mérkőzés? 

A kiállított/kizárt játékost azonnal szabályos 
cserével le kell cserélni. Amennyiben ez nem 
lehetséges, a csapatot nem teljesnek kell nyil-
vánítani és elveszíti a játszmát. (Megjegyzés: 
kivételes csere ez esetben nem lehetséges) 

6.4.3., 15.7, 15.8. sz 
 

5.3 Megengedett a Libero számára, hogy 
szabályos csere keretében pályára lép-
jen egy sérült játékos helyett?  

Nem. A Libero semmilyen cserében nem vehet 
részt, legyen az szabályos vagy kivételes  
 

15.5, 15.7, 17.sz. 
 

5.4 A Libero a pályán volt az 5. számú játé-
kos helyett, amikor kiállították. Mi a he-

Amennyiben a csapat 2 Liberoval rendelkezik, 
az edző azonnal helyettesítheti az aktív Liberot 
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lyes eljárás a mérkőzés folytatására? a második  Liberoval.  
Ha a csapatnak csak 1 Libero áll rendelkezé-
sére, akkor választhatnak, hogy:  
-   visszaküldik a pályára az 5. számú játékost a 

Libero helyére, és a játszma hátralévő ré-
szében Libero nélkül játszanak, vagy  

-   az edző újra kijelöl egy új Liberot azon játé-
kosok közül, akik a kijelölés pillanatában 
nincsenek a pályán. Az új Libero azonnal, 
közvetlenül helyettesítheti a kiállított aktív 
Liberot (aki nem térhet vissza a pályára a 
mérkőzés hátralévő részében). 

6.4.3, 19.1.1, 19.3.2, 19.3.2.8, 19.4.  sz. 
 

5.5 Végrehajtható Libero helyettesítés 
egyidőben egy játékos cserével?  

 

Igen – mivel a helyettesítés nem “játékos cse-
re”, és fordítva. 

15.3.2, 19.3.2., 19.3.2.8. sz. 
 

5.6 A Libero helyettesítés a nyitásra jelt adó 
sípszót követően, de a nyitóérintés előtt 
történik. Mi a helyes eljárás az első já-
tékvezető részéről? 

Az I. játékvezető ne szakítsa meg a lab-
damenetet. Utána viszont az érintett csapat já-
tékkapitányát figyelmeztetnie kell a helyettesí-
tés korrekt végrehajtására. Minden további ké-
sőn végrehajtott Libero helyettesítés játékkés-
leltetésnek minősül, a megfelelő szankcióval 
büntetendő azonnal megszakítva a labdamene-
tet. Azonban a Libero helyettesítés érvényben 
marad. 
Ha a helyettesítés a nyitóérintést követően 
történik, a megfelelő játékvezetőnek állásren-
di hiba miatt sípolnia kell.  

19.3.2.5. sz. 
 

5.7 Egy csapat szabálytalan Libero helyette-
sítést hajt végre, de ezt még a nyitóérin-
tés végrehajtása előtt észrevették. Ho-
gyan kell ezt az esetet kezelni? 

Amennyiben azt a következő nyitás végrehaj-
tása előtt észlelik, a II. játékvezetőnek sípolnia 
kell, és vissza kell hívnia a játékost. A szabály-
talan helyettesítést törölni kell és a csapatot 
játékkésleltetés szankcióban kell részesíteni. 

19.3.2.1, 19.3.2.9, 23.2.3.sz. 
 

5.8 Öt játékos volt a pályán, mikor a játékve-
zető jelt adott a nyitásra, ezalatt a  
Libero a cserepadon ült és nyilvánvaló-
an elfelejtett  visszatérni a pályára az 
előző labdamenetet követően. Milyen 
eljárást kell követniük a játékvezetők-
nek?  

 

Az első játékvezető csak abban az esetben ad-
hat engedélyt a nyitásra, ha mindkét csapat já-
tékra kész és a labda a nyitó játékos birtoká-
ban van. Amennyiben a Libero késői pályára 
lépése jelentősen késlelteti a nyitást engedé-
lyező sípszót, a csapatot játékkésleltetésért 
szankcionálni kell. 
Ha az I. játékvezető mégis jelt adott a nyitásra, 
azonnal meg kell állítsa a játékot és a labda-
menetet újra kell játszani. 

7.5.1, 12.3, 19.3.2.3, 19.3.2.5.sz. 
 

5.9 Miközben a labda után futott, az egyet-
len Libero, aki a 4. számú játékost he-

Közvetlenül nem. Az edző újra kijelölhet egy 
Liberot azon játékosok közül, akik a kijelölés 
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lyettesítette, lábizma megsérült és nem 
tudott tovább játszani.  
Az edző úgy döntött, hogy a 4. számú já-
tékost akarja újra kijelölni Liberoként.  
Lehetséges ez? 

pillanatában nincsenek a pályán (kivéve a he-
lyettesített játékost). 
Ha az edző a 4. számú játékost akarja újra kije-
lölni Liberoként, akkor a játékosnak először 
vissza kell térnie a pályára, ezt követően sza-
bályosan le kell cserélni. Azután kijelölhető új 
Liberoként. 

19.1.3., 19.3.2.2, 19.3.2.8, 19.4.2. sz. 
 

5.10 Megengedett, hogy az edző egyidejűleg 
Libero is legyen 

 

Igen. A szabály azt rögzíti, hogy a Libero nem 
lehet csapat- vagy játékkapitány. A szabály 
nem tiltja, hogy a Libero edző legyen vagy irá-
nyítsa a csapatot az edzői határoló vonal mö-
gül. 
(Megjegyzés: a versenykiírás NB I-ben jelenleg 
nem teszi lehetővé játékosedző működését). 

5.2.3.4.sz. 
5.11. A Libero az 5-ös helyre forgott, amikor 

az általa helyettesített játékos azt gon-
dolva, hogy már a 4-es helyen van, visz-
szajött a pályára a Libero helyett. A nyi-
tó érintés előtt a két játékos észrevette, 
hogy hibáztak és gyorsan újra helyet 
cseréltek. Helyettesítésnek kell számí-
tani ezt az eseményt, amely még nem 
került rögzítésre a Libero ellenőrzési la-
pon? 

 
 

A 19.3.2.1 szabály kimondja, hogy két Libero 
helyettesítés között egy befejezett labdame-
netnek kell lenni. Ugyanakkor, ha ilyen nyil-
vánvalóan véletlen természetű a két helyette-
sítés, és ez nem késlelteti a játékot, akkor nem 
kell figyelembe venni és szankció nélkül kell 
folytatni a játékot.  

19.3.2.1., 19.3.2.2.sz 
 

5.12 Egy Libero elfelejtett lejönni a pályáról, 
amikor az első sorba a 4-es helyre for-
gott. Három ponttal később az I. játék-
vezető észrevette, hogy a Libero sza-
bálytalanul tartózkodik a pályán. Mi a 
helyes döntés a játékvezető részéről? 

A Libero a nyitás pillanatáig nem követ el állás-
rendi hibát.  
Amennyiben egy, a jegyzőkönyvben megfele-
lően rögzített játékos nem szabályosan tartóz-
kodik a pályán, csapatát az ellenfél javára írt 
ponttal kell büntetni és az ellenfél nyit, az ál-
lásrendet helyre kell állítani, a hibázó csapat 
pontjait, amit a hiba bekövetkezte után szer-
zett (ha ez meghatározható) törölni kell 

15.9., 19.3.1.1., 26.2.2.1., 26.2.2.2.sz. 
 

5.13 A hivatalos bemelegítés alatt a csapat 
egyetlen Liberoja megsérült. Ki lehet je-
lölni a csapatkapitányt az új Liberonak? 

Amennyiben a csapat két Liberoval rendelke-
zik, az edző azonnal helyettesítheti a sérült 
Liberot a második Liberoval. Ha a második 
Libero megsérül vagy a csapatnak csak egy 
Liberoja van, az edző újra kijelölhet egyet azok 
közül a játékosok közül, akik a kijelölés pillana-
tában nincsenek a pályán.   
Az igaz, hogy a Libero nem lehet csapat- vagy 
játékkapitány, de a csapatkapitány átruházhat-
ja másra a tisztségét, átadva minden jogát és 
kötelességét annak érdekében, hogy újra kije-
lölt Liberoként játszhasson. 

5, 19.2, 19.3.2.8, 19.4.2.5. sz. 
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5.14 A Libero helyettesítésre került és azon-

nal vissza is küldték a pályára (anélkül, 
hogy egy labdamenet eltelt volna a két 
helyettesítés között). Ez megengedett? 

Nem. Ez tipikus esete a szabálytalan Libero he-
lyettesítésnek. A második helyettesítés pilla-
natában a II. játékvezetőnek el kell utasítania 
azt, és az I. játékvezetőnek játékkésleltetés 
szankciót kell alkalmaznia. Amennyiben segéd-
jegyzőkönyvvezetőt alkalmaznak, az ő feladata 
ellenőrizni a Libero helyettesítéseket.  
Ebben az esetben szabálytalan helyettesítés 
pillanatában meg kell nyomnia a jelzőcsengőt, 
jelezvén, hogy hiba történt. 

19.3.2.1, 23.2.3. sz. 
 

5.15 Egy Libero helyettesítés utáni nyitást 
követően egy tartalék labda gurult a pá-
lyára, és a labdamenetet megállították. 
A megismételt labdamenetre jelt adó 
sípszó előtt a Libero megkísérelte he-
lyettesíteni a 6-os helyen lévő játékost. 
A II. játékvezető visszahívta őt. Helyes 
eljárás volt ez a II. játékvezető részéről? 

 

Igen. Ez egy tipikus esete a szabálytalan Libero 
helyettesítésnek, mert nem volt egy befejezett 
labdamenet két Libero helyettesítés között. A 
legutóbbi szabálymódosítás értelmében a má-
sodik  Libero helyettesítést a végrehajtás pilla-
natában a II. játékvezetőnek el kell utasítania és 
az I. játékvezető a csapatot játékkésleltetéssel 
kell szankcionálja.  

19.3.2.1. sz 
 

5.16 Egy Libero játék közben megsérült és a 
II. játékvezető az orvost az edzővel 
együtt a pályára engedte ellenőrizni a 
sérülés súlyosságát. Úgy döntöttek, 
hogy a Liberot lehozzák a pályáról és 
visszaküldik azt a játékost, akit helyette-
sített. Miután a Libero elhagyta a pályát, 
kijelentette, hogy felépült és vissza 
akart térni még a következő labdame-
net előtt. A játékvezetők ezt megenged-
ték és folytatták a mérkőzést. Helyesen 
tették? 

 

Nem, ez nem megengedhető. Jóllehet ez egy 
sérülés miatt történt, de a Libero helyettesítés 
szabályos volt. A Libero jogosult részt venni a 
mérkőzésen addig, amíg játékra alkalmatlanná 
nem nyilvánítják. (19.4.2. sz.) 
 
Ebből kifolyólag a két Libero helyettesítés be-
fejezett labdamenet nélkül szabálytalan volt. 
Ez egy tipikus esete a szabálytalan Libero he-
lyettesítésnek. A legutóbbi szabálymódosítás 
értelmében a második Libero helyettesítést a 
végrehajtás pillanatában a II. játékvezetőnek 
el kell utasítania és az I. játékvezető a csapatot 
játékkésleltetéssel kell szankcionálnia.  

19.3.2.1., 19.3.2.8. sz. 
 

5.17 „A” csapat Liberoja megsérül a karján 
és új Libero kerül kijelölésre. Az eredeti 
Libero a mérkőzés hátralévő részében a 
cserepadon ül. Megengedett ez? 

Igen. A játékos járóképes volt és nem jelentett 
sem akadályt, sem veszélyt a csapatok számá-
ra.  
Ez utóbbi a magyarázat lényeges pontja. A já-
tékos ülhet a cserepadon. Ugyanakkor a sérü-
lés súlyosságától függően ajánlatos, hogy a 
cserepad mögött vagy a Ellenőrző területen 
kívül, biztonságos részen foglaljon helyet, illet-
ve az esetleges kezelést ott végezzék. 

1.a ábra és Meghatározások, 19.3.2.8.sz. 
 

5.18 Mikor engedélyezett két Libero helyet-
tesítés ugyanabban a holtidőben? 

 

Normális esetben két egymást követő Libero 
helyettesítés között egy befejezett labdame-
net kell legyen. Ugyanakkor ha az ellenfél Bün-
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tetés szankciója következtében a Libero a 4-es 
pozícióba forog, a szabály előírja, hogy a 
Libero el kell hagyja a pályát. 

19.3.2.1. sz. 
 

5.19. A pályán lévő Libero rossz közérzetre 
panaszkodott. Ez esetben megengedhe-
tő, hogy új Liberot jelöljön ki a csapat? 

 

Ha a csapatnak két Liberoja van, a sérült vagy 
beteg aktív Liberot a második Libero helyette-
sítheti.  
Ha csak egy Libero áll rendelkezésre vagy a 
második Libero játékra alkalmatlanná válik, 
helyette új Libero jelölhető ki a szabály szerinti 
eljárás alkalmazásával. 

19.3.2.2., 19.3.2.8. .sz. 
  
5.20. Az egyik Libero 5-ös számú mezt visel, 

miközben a jegyzőkönyvvezető a csa-
patlistában 15-ös számmal jelöli. Az 
edző és a csapatkapitány aláírta a jegy-
zőkönyvet. Hogyan kell eljárni, ha felfe-
dezik a hibát? 

 

Ez egy adminisztratív hiba, nem lehet követ-
kezménye a csapatra nézve. A jegyzőkönyvve-
zető javítja a mezszámot a Megjegyzés rovat-
ban. 

19.1.2.sz. 
 
 

5.21. A mérkőzés I. játszmájában az „A” csa-
pat Liberoja a csapat többi játékosával 
azonos színű és mintázatú mezt viselt. A 
II. játszma kezdete előtt a „B” csapat 
edzője tiltakozott az eset miatt. Mi a he-
lyes döntés? 

 
 

Mivel a hibás mez nem volt befolyással a já-
tékra, az I. játszma eredményét nem kell tö-
rölni. A Libero a szabályoknak megfelelőre kell 
cserélje a mezét. 

19.2.sz. 

5.22 Két játékos a hálónál felugorva próbálja 
az ellenfél támadását sáncolni. Közöttük 
a Libero is felugrik, de nem nyúl fel a há-
ló szintje fölé. Ugyanakkor a II. játékve-
zető a Libero sánckísérlete miatt hibát 
fúj a sáncoló csapatnál.  Mi a helyes 
döntés? 

 

A döntés helytelen volt. Mivel a Libero nem 
nyúlt fel a háló felső szintszalagja fölé, felugrá-
sa nem tekinthető sánckísérletnek. 

14.1.1., 14.1.2., 14.1.3.sz. 

5.23 A Libero elhagyta pályát. A nyitó játé-
kos nyitáshibát követett el (késlekedett 
a nyitással 8 mp). Ezután pályára léphet 
a Libero, még mielőtt az ellenfél nyitott 
volna? 

 

A játék szellemében a Libero pályára léphet. A 
nyitáshiba befejezett labdamenetnek tekin-
tendő. 

6.1.3, 19.3.2.2, 19.3.2. sz. 
 

5.24 Az edző csapat egyetlen Liberoját játék-
ra alkalmatlannak nyilvánította, és új 
Liberot akart kijelölni. Melyik játékos je-
lölhető ki új Liberonak és mikor? 

Annak a játékosnak kivételével, akit a Libero 
helyettesített, bármely játékos kijelölhető új 
Liberonak, aki a kijelölés pillanatában nincs a 
pályán. Az eredeti Libero nem térhet vissza a 
mérkőzés hátralévő részében.  
Ha az edző a Libero által helyettesített játé-
kost szeretné új Liberonak kijelölni, előtte sza-
bályos cserével le kell cserélni. 

19.3.2.8, 19.4.2.1, 19.4.2.4 sz. 
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HATODIK FEJEZET A RÉSZTVEVŐK ÉS VISELKEDÉSE 

 

6.1 Az I. játékvezető enyhe sportszerűtlensé-
gért figyelmeztetett egy játékost, köz-
vetlenül a figyelmeztetés sportszerűt-
lenségért 2. fokozattal kezdve sárga la-
pot mutatott fel a játékosnak, amely a 
jegyzőkönyvbe beírásra került. Helyesen 
járt el az I. játékvezető? 

Igen, helyes eljárás az I. játékvezető részéről. 
Az ilyen enyhe sportszerűtlenséget az I. játék-
vezetőnek kontrolálnia kell. A sárga lapos fi-
gyelmeztetést a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
Az I. játékvezető adhat szóbeli figyelmeztetést 
a csapatnak a játékkapitányon keresztül (1. 
fokozat), ha a kisebb sportszerűtlenség általá-
nos természetű. Ugyanakkor a sportszerűtlen-
ség súlyosságától függően kezdheti azonnal a 
2. fokozattal, sárga lapot felmutatva az érin-
tett játékosnak, vagy a játékkapitányon ke-
resztül egy pályán nem lévő csapattagnak.  
Az I. játékvezetőnek joga van azonnal szankci-
onálni, ha a viselkedés súlyos természetű. 

21.1, 21.2.sz.  
 

6.2 A II. játékvezető észreveszi, hogy egy 
sáncoló szándékosan meghúzza a háló 
alját a játékvezetők megtévesztésére. 
Síppal jelzi a hibát és a labdamenetet a 
támadó csapat nyeri. Ezután az I. játék-
vezető figyelmeztetésben részesíti (sár-
ga lapot felmutatva) a játékost.  
Helyes volt az eljárás a szituációban? 

 

Az I. játékvezető nem járt el helyesen.  
A támadó csapatnak kell nyerni a labdamene-
tet a hálós hiba miatt, ugyanis az ellenfél há-
lóérintése befolyásolta a játékot. A sáncolót 
viszont Büntetéssel (piros lappal) kellett volna 
szankcionálni, ugyanis a játékvezetők szándé-
kos megtévesztését durva viselkedésnek kell 
tekinteni. 

21.2.1., 21.3. sz 
 

6.3 Az egyik edző a labdamenet végén felállt 
és a karjával hadonászva tiltakozott a já-
tékvezetői döntés ellen. Megengedett ez 
a cselekedet? 

 

Az edző normális reakciója megengedett. Ha az 
edző magatartását a játékvezetők a 2. fokozatot 
elérő enyhe sportszerűtlenségnek ítélik, akkor 
hivatalos figyelmeztetést kell alkalmazni ellene 
sárga lap felmutatásával. Ismétlődés esetén 
Büntetés (piros lap) a szankció. Ha a szankcioná-
landó viselkedés labdamenet közben történik, 
akkor a végén kell büntetni és a labdamenet 
eredményéhez kell hozzátenni. 

5.2., 21.1.,21.2., 21.3. sz. 
 

6.4 A két játszma közötti szünetben az „A” 
csapat egy játékosa durva viselkedésért 
büntetést (piros lap) kap. A következő 
játszmában az „A” csapat nyit. Mi a he-
lyes eljárás az I. játékvezető részéről? 

Két játszma közötti szankciókat a következő 
játszma megkezdése előtt kell érvényesíteni. 
Tehát, az első nyitás előtt az I. játékvezető jel-
zi a büntetést az „A” csapatnak. Nyitásváltás, 
a „B” csapat forog és pontot kap.  

21.5.sz.  
Abban az esetben, ha mindkét csapatot bün-
tetni kell, először a nyitó csapatot kell büntet-
ni, majd a fogadó csapatot. Az alábbi esetek 
fordulhatnak elő két játszma között: 
1. Játékos figyelmeztetése a nyitó csapatból 

(sárga lap)  nincs büntetés, de a jegyző-
könyvbe be kell írni, 
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2. Játékos figyelmeztetése a fogadó csapat-

ból (sárga lap)  nincs büntetés, de a 
jegyzőkönyvbe be kell írni, 

3. Játékos büntetése (piros lap) a nyitó csa-

patból  labdamenet vesztés a nyitó csa-
patnak, fogadó csapat pontot kap, forog 
és nyit. 

4. Játékos büntetése (piros lap) a fogadó 

csapatból  pont a nyitó csapat javára. 
5. Büntetés (piros lap) mindkét csapatnak, 

függetlenül a sorrendtől: 
a) pont a fogadó csapatnak 
b) A fogadó csapat egy pozíciót forog, majd 

pont ellenfelének. 
c) Az eredetileg nyitó csapat egy pozíciót fo-

rog, majd a nyitássorrendben második já-
tékos kezd nyitni. Az eredmény 1:1. 

d) Amennyiben 24:25-ös állásnál büntetik 
meg mindkét csapatot, a játszma nem ér-
het véget a büntetéssel 24:26-os ered-
ménnyel, hanem a kettős büntetés után 
az eredménynek 25:26-nak kell lennie.  

 
6.5 Egy labdamenetet követően a feladó 

meghúzta a háló alját. Büntetendő-e ez 
a cselekedet vagy sem? 

A 21.3. sz. szerint az I. játékvezető jogosult 
bármely csapattag viselkedését a súlyosságá-
nak megfelelően szankcionálni. A háló lehúzá-
sa gyakran egy csalódott játékos normál ér-
zelmi reakciója és a játékvezetés művészeté-
nek keretein belül kezelni lehet. Sok esetben a 
háló szándékos meghúzása durva viselkedés-
nek minősül és ennek megfelelően szankcio-
nálandó. Mivel az adott esetben nem a játék-
vezetők megtévesztését célozza, nem szüksé-
ges szankcionálni. 

21.2., 21.2.1, 21.3 sz. 
 

6.6 Egy játékos, miután sárga lappal figyel-
meztették, elindult az I. játékvezető felé 
erősen gesztikulálva és kiabálva.  
Hogyan kell kezelni ezt a viselkedést? 

Ezt támadó viselkedésnek kell minősíteni és já-
tékos „kiállítás” büntetéssel kell szankcionálni, 
a sárga és piros lapot egy kézben felmutatva.   

21.1., 21.2., 21.3.sz. 
 

6.7 Egy játékost minden előzetes figyelmez-
tetés nélkül kiállítottak.  
Mit kell az I. játékvezetőnek tennie, ha 
ugyanebből a csapatból valaki enyhe 
sportszerűtlenséget követ el? 

Az I. játékvezető meg kell előzze, hogy a csa-
patok a szankcionálandó szintet elérjék. Egy-
értelmű támadó viselkedés esetén a játékve-
zetőnek azonnal ki kell állítania a játékost elő-
zetes figyelmeztetés nélkül a sárga és piros 
lapot egy kézben felmutatva. 
Ezt követően az I. játékvezető adhat figyel-
meztetést más csapattagnak a kiállítás után, 
de egy csapatnak sárga lapos figyelmeztetést 
csak 1 alkalommal. 

21.sz. 
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6.8 A mérkőzés után az egyik csapat kapitá-
nya nagyon sportszerűtlenül viselkedett 
az I. játékvezetővel szemben.  
Mi a megfelelő eljárás a az I. játékvezető 
részéről? 

A játékos a mérkőzés után is szankcionálandó 
valamilyen módon.  
FIVB versenyeken, mivel a mérkőzés nem fe-
jeződik be az utolsó sípszóval, a csapatkapi-
tány viselkedését a mérkőzés zsűrijénél jelen-
teni kell és a sportszerűtlenség részleteit a 
jegyzőkönyv Megjegyzés rovatában rögzíteni 
kell. Az FIVB Control Committee széles körű 
büntetési lehetőséggel rendelkezik, beleértve 
a versenyről való kizárást is. 
 

6.9 A kezdő játékos, akit a Libero helyettesí-
tett, a cserepadon ült. Az I. játékvezető 
“büntetés” szankcióban részesítette. A 
játékos nem hagyta abba ezt a viselke-
dést és megtapsolta a játékvezetőt. Az I. 
játékvezető kiállítással szankcionálta. A 
kiállított játékos folytatta ezt a viselke-
dést, és kizárásban részesült. Mi a meg-
felelő eljárás? 

A kiállított vagy kizárt játékost azonnal szabá-
lyosan le kell cserélni.  
Az eljárás menete a következő: 

- a Libero le kell menjen a pályáról 
-  a cserejátékos belép a csere zónába a 

megfelelő cserekártyával és odaadja a II. já-
tékvezetőnek, miközben a szabályos cserét 
a jegyzőkönyvvezető rögzíti. 

A Libero egy befejezett labdamenetet követő-
en térhet vissza a pályára. 
A kiállítás vagy a kizárás pillanatában lévő 
eredményt kell rögzíteni a játékos cserénél. 

6.4.3., 15.8. sz. 
 
 

HETEDIK FEJEZET A JÁTÉKVEZETŐK ÉS FELADATUK 

 
7.1 A II. játékvezető szólt az edzőnek, hogy ne 

zavarja a jegyzőkönyvezetőt, járték köz-
ben ne beszéljen hozzá. Helyes eljárás 
volt ez a II. játékvezető részéről? 

A játékvezetés művészetéhez tartozik, hogy 
az ilyen eseteket a II. játékvezető minden 
formalitás nélkül meg tudja oldani.  

23.3.2.2.sz. 
 

7.2 Megengedett, hogy egy játékos a melegítő 
területen üljön, ahelyett hogy állna, vagy 
melegítene? 

 

A játékosnak nincs előírva, hogy álljon a me-
legítő területen, másrészt ebben a zónában 
nem ülhet se padon, se széken, sem bordás-
falon.  

4.2.1., 4.2.3, 24.2.4., 24.2.5. sz. 
 

7.3 Egy edző odamegy a jegyző-
könyvvezetőhöz megkérdezni, hogy hány 
pihenőidőt használt már fel az ellenfél. 

 

A jegyzőkönyvvezető ne válaszoljon az edző 
kérdésére.  
Általában az edzőnek nem megengedett in-
formációt kérnie a jegyzőkönyvvezetőtől.  
Ugyanakkor ahol elektromos eredményjelző 
működik, de a felhasznált játék-
megszakítások száma nem jelenik meg azon, 
akkor az edző megkérdezheti ezt a jegyző-
könyvvezetőtől, de a csak a saját csapatára 
vonatkozóan és csak akkor, amikor ezzel 
nem zavarja a jegyzőkönyvvezető munkáját, 
illetve nem késlelteti a mérkőzést.  

25.2.2. sz. 
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7.4 Megengedett-e egy kapitány számára a 
mérkőzést követően a jegyzőkönyvre tilta-
kozást rájegyezni, ha a mérkőzés során 
nem jelezte időben?  

 

Ha a tiltakozás alapját képező esetet követő-
en a játékkapitány nem jelzett tiltakozást, 
akkor nincs joga a mérkőzést követően a 
jegyzőkönyvre rájegyezni. 

5.1.2.1., 5.1.3.2., 23.2.4.sz. 
 

7.5 Van-e lehetőség egy játékvezetői döntés 
megváltoztatására a játszma befejezését 
követően? 

 

Igen. A következő játszma megkezdéséig a 
játékvezetők korrigálhatják a szabályok al-
kalmazására vonatkozó döntéseiket, ha 
azonnal kiderül, hogy tévedtek. 
Az eredményt a megfelelő módon kell mó-
dosítani. 
 

7.6  Miután a harmadik pihenő idő kérését 
visszautasították, egy edző cserét kért a 
csere játékost a csere zónába küldve. Ez 
megengedett? 

Amennyiben még nem hangzott el a követ-
kező nyitásra a sípjel, a cserekérés szabályos 
– csak a pihenő idő kérés volt megalapozat-
lan. A pihenő idő kérés miatti megalapozat-
lan kérést a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

15.1., 15.2.1, 15.11, 16.1, 16.2, 24.2.6., 
24.2.7.sz. 

 
7.7 Miután a II. játékvezető sürgette a csapa-

tokat, hogy menjenek a pályára, a „B” 
csapat edzője jól láthatóan figyelte az el-
lenfél játékosainak helyzetét a pályán és 
utána nyújtotta át állásrendi lapját a II. 
játékvezetőnek.  
Az I. játékvezető játékkésleltetéssel 
szankcionálta a „B” csapatot. Helyes volt 
döntés? 

 

Az I. játékvezető hibázott először az „A” csa-
pattal szemben, mikor a pályára hívta őket 
anélkül, hogy a „B” csapat edzője leadta vol-
na az állásrendjét.  
A „B” csapat késleltette a játékot és az edző-
jének viselkedését „durva viselkedésnek” 
kell minősíteni és megfelelően szankcionálni. 
 

7.8 Egy pihenőidő során egy edző a kifutó egy 
hátsó sarkába, közel a melegítő zóná-
hoz, ment csapatával és ott beszélt a já-
tékosokhoz. Megengedett ez az eljárás? 

 

A 15.4.4. szabály kimondja, hogy a csapat a 
pihenőidő során a cserepad közelében kell 
tartózkodjon.  
Ezért a II. játékvezető szóljon a csapatnak, 
hogy menjenek a cserepad közelébe. 

15.4.2 sz. 
 
 

7.9 Egy labdamenet végén a segédedző az ol-
dalvonalhoz ment és onnan segített a 
csapatának, hogy megtaláljanak egy ned-
ves foltot.  
Ekkor az I. játékvezető magához hívta a 
játékkapitányt és kérte, szóljon a segéd-
edzőnek, hogy maradjon a cserepadon. 
Helyesen járt el a játékvezető? 

 

Az I. játékvezető helyesen járt el. A se-
gédedző ülhet a cserepadon, de nem avat-
kozhat a mérkőzésbe. Csak az edző sétálhat 
az oldalvonal mentén vaz edzői vonal mö-
gött. 

5.2.3.4, 5.3.1.sz. 

7.10 Egy labdamenetet követően egy edző 
megkérdezi a II. játékvezetőt, hogy a 
megfelelő játékos nyitott-e csapatából? A 
játékvezető ellenőrzi a forgásrendet a 
jegyzőkönyvvezetővel, majd válaszol, 

Az eljárás nem volt helyes. Kizárólag a játék-
kapitány beszélhet a játékvezetőkkel. Így az 
edzőnek nincs joga a II. játékvezetővel be-
szélni. Az I. játékvezető hívja magához a já-
tékkapitányt és kérje, hogy emlékeztesse az 
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hogy igen. Az I. játékvezető folytatja a 
mérkőzést. Helyesen jártak el a játék-
vezetők? 

 

edzőt, nincs joga a játékvezetőkhöz beszél-
nie. 

5.1.2.sz. 

 
 

NYOLCADIK  FEJEZET    BŐVÍTETT ÉS SPECIÁLIS ESETEK 

 
8.1 A „B” csapat szándékosan lassítja a mér-

kőzés tempóját. Miként reagáljon erre a 
játékvezető? 

 
 
 
 

A játékvezető tartsa a játékot egységes tem-
póban a mérkőzés során. 
A játékvezető ne engedjen semmiféle beha-
tást a játék folyamatának késleltetésére és az 
egyik csapat jó teljesítményének lerontására. 
Ez is a játékvezetés művészetéhez tartozik. 
 

8.2 A „B” csapat egyik játékosának törlőron-
gya és az „A” csapat térfelére esett. Mi a 
játékvezetők teendője ilyen esetben? 

Amennyiben az I. játékvezető a szituációt ve-
szélyesnek ítéli, a labdamenetet meg kell ál-
lítsa és azt újra kell játszani. De ha a labda-
menet befejeződött és a leeső törlőrongy 
nincs hatással az eredményre, nem szüksé-
ges az újrajátszás.  

17.2.sz. 
 

8.3 A mérkőzés egy másik teremben folyta-
tódott, miután kialudt a világítás.  
Mi a helyes döntés egy kizárt játékossal 
kapcsolatban, ha újra kezdik a játszmát? 

 

A 17.3.2.2 szabály szerint a megszakított 
játszma eredményét törölni kell és újra kell 
játszani ugyanazokkal a csapattagokkal és 
ugyanazzal a kezdő állásrenddel (kivéve a ki-
állított és kizárt csapattagokat).  
Amikor ilyen játszmát újra játszanak sem a 
kizárt, sem a kiállított játékos nem játszhat. 
Olyan játékosnak kell helyette pályára lépni, 
aki nem szerepelt a csapat kezdő állásrend-
jében. 
Ezen túlmenően, minden olyan szankció, 
amely rögzítve volt a jegyzőkönyvben a mér-
kőzés félbeszakadásáig, érvényben marad az 
új játszmában.  

17.3.2.2.sz. 
 

8.4 Egy első érintés után a labda az antennán 
kívül haladt az ellenfél kifutója felé. Egy 
játékos a labda után rohant, és amikor a 
hálótartó oszlophoz ért, akkor megfogva 
azt, lendületet vett, hogy a labdát gyor-
sabban elérje. Ezt segített érintésnek kell 
tekinteni? 

 

Nem. Ha a labda megjátszásának pillanatá-
ban a játékos nem érinti az oszlopot, akkor 
játéka szabályos. 

9.1.3.sz. 
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8.5 Egy végrehajtott játékos csere után az I. 
játékvezető megváltoztatta döntését és a 
másik csapatnak ítélte a labdamenetet. 
Emiatt a cserét végrehajtó csapat edzője 
a csere törlését kérte.  
Szabályos a kérés? 

 

Mivel az I. játékvezető megváltoztatta ere-
deti döntését, amely a cseréje alapjául szol-
gált, a játék szellemének figyelembe vételé-
vel, az edző fenti kérése elfogadható. A cse-
rét nem végrehajtottnak kell tekinteni. 

9.1 (9.0/2014)Egy nyitásfogadás olyan rosszul 
sikerült, hogy a labda az ellentérfélbe ju-
tott volna, ha nem ér hozzá a fogadó 
csapat egy játékosa. A feladó olyan hely-
zetben volt, hogy képes lett volna meg-
játszani a labdát. A nyitó csapat sáncoló-
ja a háló felett átnyúlva lesáncolta a lab-
dát, mielőtt a feladó azt megjátszotta 
volna. Az I. játékvezető a sáncoló akció-
ját szabálytalannak ítélte. Helyesen tet-
te? 

 

Az I. játékvezető jól döntött. A sánc nem 
érintheti ellentérfélben a labdát, mielőtt a 
támadó érintést végrehajtották volna, kivé-
ve, ha nincs olyan játékos az ellenfélnél, aki 
azt meg tudja játszani. 

14.3.sz. 

9.2 (9.1/2014)Hátsó sorköteles játékos a tá-
madó zónán belül, a szintszalag fölött 
megüti a labdát. Az érintés pillanatában 
a sánc átnyúl a háló fölött és sáncolja az 
ütést. Mi az I. játékvezető helyes ítélete? 

A helyes ítélet kettős hiba.  
A támadás szabálytalan volt a hátsósor köte-
les részéről, de a támadó érintéssel egyidejű 
sánc is szabálytalan, mert az ellenfél légteré-
ben történt az egyidejű érintés. Ha a sánc-
érintés később lett volna, akkor csak a hátsó-
sor köteles feladó támadását kellene bün-
tetni. 
Ha az egyidejű érintés a háló fölött történt 
volna, ahol mindkét csapat jogosult megját-
szani a labdát, akkor csak a hátsósor köteles 
feladó támadását kellene büntetni. 

13.3.3., 14.3., 14.6.1., 7.ábra 
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9.3 (9.2/2014)  
Az „A” csapat feladója a labdát áttette az 
ellenfél légterébe, ahol egy hátsósor kö-
teles játékos felugrott és a háló fölé nyúl-
va sáncolta a labdát. Az „A” csapat egy já-
tékosa ugyancsak megérintette a labdát 
az ellentérfélben sáncoló mozdulattal, 
két kézzel. A két érintés egy időben tör-
tént. A játékvezető kettős hibát ítélt. He-
lyesen tette? 

 
 

A játékvezető helyesen döntött. 
Az „A” csapat játékosa, jóllehet sáncoló 
mozdulattal, de támadást hajtott végre és 
nem sáncot. A sánc egy olyan akció, amely-
nek során a játékos megakadályozza, hogy 
az ellentérfélből érkező labda a saját térfe-
lére jusson. Ez esetben a labda a saját fel-
adójától érkezett.(14.1.1) Miután a táma-
dóérintés az ellentérfélben történt, az sza-
bálytalan volt. (13.3.1. sz.) 
A hátsósor köteles játékos befejezett sáncot 
hajtott végre a háló szintszalagja fölött, te-
hát hibát követett el. (14.1.1. sz., 14.6.2. sz.) 
Mivel a két hiba egyidejűleg történt, a lab-
damenet kettős hibával fejeződött be és új-
ra kellett játszani. 
A háló fölötti bonyolult helyzetek során a 
játékvezetőnek nagyon kell figyelnie a játék 
menetét. Ha az „A” csapat játékosa először 
éri a labdát, az ő hibáját kell büntetni. Ha a 
”B” csapat játékosa éri először a labdát, az 
ő hibája számít egyedül. 

13.3.1, 14.1.1., 14.6.2.sz. 
 

9.4 (9.3/2014) A 6. sz. játékost kizárással bün-
tették. Helyére a 7. sz. játékos állt be a pá-
lyára. A csapatnak ez volt az első cseréje a 
játszmában és a cserepadon még három 
játékos ült. A következő labdamenetben a 
7. sz. játékos úgy megsérült, hogy nem tu-
dott tovább játszani. Az I. játékvezető ez-
után engedélyezte, hogy egy másik játé-
kos kivételes cserével a 7.sz. játékos he-
lyére álljon. Helyes volt a játékvezetők el-
járása?  

A 15.8. szabály kimondja, hogy „Egy 
KIÁLLÍTOTT, vagy KIZÁRT játékost szabá-
lyos cserével kell lecserélni. Ha ez nem le-
hetséges, a csapatot HIÁNYOS-nak kell 
nyilvánítani”. Az eset első részében a já-
tékvezetők pontosan követték a szabályt. 
A kizárt 6. számú játékost a 7-es játékos 
szabályosan lecserélte. A cserét követően 
a csapat minden pályán lévő játékosa jo-
gosult volt játszani. Azután megtörtént a 
sérülés és a 7. sz. játékos nem tudott to-
vább játszani. Miután szabályos cserével 
nem lehetett lecserélni a 7-es játékost, ki-
vételes cserét kellett alkalmazni.  

15.7., 15.8. sz. 
 

9.5. (9.4/2014)  A 2. és 5. számú játékosok vol-
tak az egyik csapat legjobb támadói. Az 
egyik játszmában az 5. számú játékost le-
cserélték, majd visszacserélték. Később a 
játszmában, mikor az 5. számú játékos a 
hálónál volt, megsérült és kivételes cse-
rével le kellett cserélni.  
Az edző látva az 5. számú játékost a pályán 
feküdni láthatólag súlyos sérüléssel, cserét 
kért és lecserélte a hátsó soros 2. számú já-
tékost egy védőjátékossal, így a 2. számú 
cserepadra került. Miután megállapítást 
nyert, hogy az 5. számú játékos nem tud 

Ez nem szabályos! A 2. számú játékos nem 
cserélheti le az 5. számú játékost, mivel a 
sérülés pillanatában a pályán volt. A sérült 
játékost először kivételes cserével le kell 
hozni a pályáról (bármely olyan játékossal, 
aki a sérülés pillanatában nincs a pályán 
kivéve a Liberot, vagy a Libero által helyet-
tesített játékost). 
Az edző bármely további lépése csak ezt 
követheti. 

15.7. sz. 
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tovább játszani az edző a cserepadon lévő 
most lecserélt 2. számú játékost vinné be 
az 5. számú helyére, kivételes játékos cse-
rével. Szabályos ez a cseresorrend?  

 
9.6. (9.5/2014) A második játszma előtti állás-

rendi lap ellenőrzésnél a II. játékvezető az 
eltérést vett észre az állásrendi lap és az „A” 
csapat tényleges állásrendje között. Az 1-es 
pozícióban az 5-ös számú játékos volt az ál-
lásrendi lapon szereplő 7-es számú játékos 
helyett. A II. játékvezető jelezte ezt az 
edzőnek, aki úgy döntött, hogy az 5-ös szá-
mú játékos maradjon a pályán. Tehát 0-0-
nál egy szabályos cserére került sor. A csere 
azonban nem volt végrehajtva, csak a jegy-
zőkönyvbe lett rögzítve. Időközben a Libero 
játékos a pályára lépett, helyettesítve az 5-
ös játékost. Három forgással később, ami-
kor a Libero a 4-es helyre forgott, a 7-es já-
tékos ment a helyére. Az edző cserét kért, 
az 5-ös helyett a 7-est kívánta cserélni. Miu-
tán a csere lebonyolításra került, az I. játék-
vezető észrevette, hogy hiba történt, hiszen 
ez a csere már 0-0-nál megtörtént. A játék-
kapitánnyal történt rövid megbeszélés 
után, az I. játékvezető érvénytelenítette a 
második „nem szükséges” cserét. A játék 
szankció nélkül folytatódott. Helyes eljárás 
volt-e ez? 

 

A játékvezető döntése helyes volt, amikor 
érvénytelenítette a második cserét. A 
probléma az volt, hogy a játszma kezdeté-
nél a csere nem volt ténylegesen lebonyo-
lítva, emiatt az edző és a játékosok hibáz-
tak, és megállították a játékot minden in-
dok nélkül. Mivel a játék néhány percig 
állt, ezért a csapatnak játékkésleltetést 
kellett volna adni. 
Ez az egyik helyzet, amikor az edzőnek 
használnia kell a karjelet a félreértések 
megelőzésére. 

9.7. (9.6/2014) Az I. játékvezető jelt ad a nyi-
tásra, amikor egy csere játékos a csere 
zónához közelít. A jegyzőkönyvvezető 
nem törődik az I. játékvezető sípjelével 
és tévesen megnyomja a jelzőcsengőt. A 
csere játékos észreveszi, hogy elkésett és 
visszamegy a cserepadhoz. A játék megáll 
és a pályán a lecserélendő játékos a cse-
re zónához megy. Mi a helyes eljárás ez 
esetben?    

Az I. játékvezető meg kell állítsa a játékot. 
Jóllehet tényleges kérés nem történt, de 
miután a pályán lévő lecserélendő játékos 
késleltette a játékot, így az érintett csapa-
tot szankcionálni kell játékkésleltetésért. A 
következő nyitó csapatot a szankció ered-
ménye határozza meg. 
Ha az I. játékvezető nem állítja meg a játé-
kot, a nyitás végrehajtása után a csapat 
valószínűleg állásrendi hibát követett vol-
na el. 
Az érvényben lévő csere lebonyolítási sza-
bállyal a jegyzőkönyvvezetőnek nagyon 
kell figyelnie a játékos cserekérésekre. Az 
adott esetben a jegyzőkönyvvezető hibá-
zott, amikor megnyomta a jelzőcsengőt 
tényleges kérés nélkül.   

15.11.2, 16.1.1.sz. 
 

9.8. (9.7/2014) Egy csere játékos a csere zónát 
megközelíti, de nem lép be. Az I. játékve-
zető jelt ad a nyitásra, de a jegyzőkönyv-

Miután a labdamenet nem állt meg és a 
hibát a jegyzőkönyvvezető követte el, az 
esetet nem lehet megalapozatlan kérés-
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vezető nem figyel a csere játékos tényle-
ges helyzetére és megnyomja a jelző 
csengőt. A csere játékos észreveszi, hogy 
késve kérné a cserét és visszamegy a cse-
repadhoz. A játék nem áll meg, A labda-
menetet követően a II. játékvezető a jegy-
zőkönyvvezetőt megkéri, hogy egy meg-
alapozatlan kérést rögzítsen a jegyzőkönyv 
megfelelő rovatában. Helyesen járt el? 

 

nek vagy játékkésleltetésnek minősíteni. 
Ezért a II. játékvezető nem járt el helyesen.   

15.10.3a, 15.10.3c.sz. 
 

9.9. (9.8/2014) Az „A” csapat cserét kért. A 
csere játékos éppen akkor belépett a cse-
re zónába játékra készen, csere kártyával 
a kezében, amikor az I. játékvezető ké-
szült a nyitásra jelt adni. Sem a jegyző-
könyvvezető, sem a I. játékvezető nem 
vette észre, hogy a csere játékos már az 
oldalvonalhoz közelített. A II. játékveze-
tő, amikor az esetet észrevette, karjellel 
próbálta visszaküldeni a csere padhoz. Az 
I. játékvezető jelt adott a nyitásra és a 
labdamenet lezajlott. 
Helyesen jártak el a játékvezetők? ,  

A szituáció összetett. Jóllehet a csere játé-
kos kissé későn lépett a csere zónába, de a 
kérés még holtidőben, a nyitásra jelt adó 
sípszót megelőzően történt. Ennek megfe-
lelően a csapat nem követett el hibát. 
Az I. játékvezető mielőtt jelt ad a nyitásra, 
meg kell győződjön arról, hogy a csapatok 
nem kérnek szabályos játékmegszakítást. 
Nem figyelt kellőképpen, így ezt a felada-
tát elmulasztotta.  
A jegyzőkönyvvezető sem volt elég figyel-
mes, nem vette észre a csere játékost és 
nem nyomta meg a jelzőcsengőt tudomá-
sul véve a játékos cserét, amely szabályos 
volt.  
A II. játékvezetőnek joga van sípolni játé-
kos cserénél, ha a jelzőcsengő nem műkö-
dik, vagy a jegyzőkönyvvezető figyelmet-
len. 
Az I. játékvezető jobb együttműködésével, 
illetve a II. játékvezető határozottabb ma-
gatartásával a hasonló esetek elkerülhe-
tők.  

 
9.10. (9.9/2014) A „B” csapat megnyerte a 

labdamenetet és a nyitás jogát. A csapat 7-
6-os vezetésénél az  5-ös számú játékos kö-
vetkezett nyitásra (hibásan, így forgásrendi 
hibát vétve). A labdamenetet a „B” csapat 
nyerte, tehát 8-6 volt a javukra. 
Technikai pihenő idő (TTO) következett, 
majd az 5-ös számú játékos folytatta a nyi-
tást a „B” csapat 10-6-os vezetéséig. E pilla-
natban a jegyzőkönyvvezető észlelte, hogy a 
a „B” csapat forgásrendi hibát követett el. 
Az I. játékvezető a megfelelő szankciót al-
kalmazta (labdamenet-vesztés, tehát pont 
és nyitás az ellenfélnek) és törölte azokat a 
pontokat, amelyeket a „B” csapat szerzett a 
hibás forgásrenddel. A játék folytatódott, 
miután a „B” csapat forgásrendjét helyreállí-
tották. Majd amikor a vezető csapat elérte 
8. pontot, TTO nélkül folytatódott a játék. 

Az I. játékvezető helyesen járt el. A TTO 
egy olyan lehetőség, amikor a TV-nek visz-
szajátszásra, elemzésre, kereskedelmi hir-
detésekre van lehetősége. Miután erre a 
8. pontnál már volt alkalma, a második 
esetben, amikor a 8. pontot elérték, már 
nincs szükség. A következő TTO a 16. 
pontnál esedékes. 

15.4.1.sz. 
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9.11. (9.10/2014) Az „A” csapat edzője cserét 
akart végrehajtani a játszma vége felé és 
hívta cserejátékosát a cserezónába. A já-
tékos azonban ezt nem hallotta és későn 
érkezett a cserezónába. A jegyzőkönyvve-
zető megnyomta a csengőt és a játék 
megállt - de ebben a pillanatban az I. já-
tékvezető jelt adott a nyitásra. Az I. játék-
vezető megállította a labdamenetet és já-
tékkésleltetésért figyelmeztetést adott 
majd nem engedélyezte a csere végrehaj-
tását (elküldte a játékost, aki ekkor már 
ott állt a cserezónában). A játékvezetőkkel 
való rövid vitát követően a „B” csapat ek-
kor pihenő időt, majd cserét kért. Az „A” 
csapat ekkor cserét kért, amely engedé-
lyezve lett. A játék folytatódott és a 
játszmát, majd a mérkőzést az „A” csapat 
nyerte. Helyesen járt el az I. játékvezető? 

 

Ez nem volt helyes döntés az I. játékveze-
tő részéről. Az első döntése, amikor visz-
szautasította cserét és játékkésleltetés 
szankciót adott helyes volt, mivel a csere-
kérés a nyitásra jelt adó sípszóval egyide-
jűleg történt, és a játék megállt. Ugyanak-
kor az „A” csapat ismételt cserekérése 
közvetlenül az ellenfél pihenő ideje és 
cseréje után már megalapozatlan kérés 
volt. Az újabb cserekérésig egy befejezett 
labdamenetet meg kellett volna várni.  
Az utolsó kérést a cserére vonatkozóan 
büntetés nélkül el kell utasítani, kivéve, 
ha már volt egy előző megalapozatlan ké-
rés, amely a jegyzőkönyvben szerepel. 

15.3.1, 15.3.2., 15.10.3., 15.11.1.3., 
16.1.1, 16.1.2, 25.2.2.6 sz. 

 

9.12. (9.11/2014) Egy cserejátékos azután ér-
kezett a cserezónába, miután az I. játék-
vezető engedélyezte a következő nyitást. 
A jegyzőkönyvvezető megnyomta a csen-
gőt, és a játék megállt. 
Az I. játékvezető észrevette a szituációt és 
enyhe karmozdulattal elutasította a ké-
rést. Ez alatt mind a be- mind a lecseré-
lendő játékos a csere zónába ment, ké-
szen a cserére.  
Az I. játékvezető sürgette a csapat nyitó-
játékosát a nyitásra. A nyitóérintés pilla-
natában a II. játékvezető állásrendi hibát 
fújt a nyitó csapatnál, mivel hét játékos 
volt a pályán. A két játékvezető közötti 
rövid megbeszélés után az I. játékvezető 
ismét jelt adott az „A” csapatnak a nyitás-
ra. Ez volt a helyes eljárás ? 

 

Ez tipikus esete a megalapozatlan kérés-
nek.  
A cserekérést vissza kellett volna utasíta-
ni, a csapatot játékkésleltetésért szankci-
onálni kellett volna a játékmegszakítás 
meghosszabbításáért. Ha ez a szankció 
nem Büntetés, akkor a csapatnak meg 
kellett volna ismételnie a nyitást. 

15.11.1.1.sz. 
A II. játékvezetőnek nincs joga és nem kö-
telessége elbírálni a nyitócsapat állás-
rendjét. Ha a II. játékvezető ilyen esetben 
sípol, meg kell ismételni a labdamenetet. 

15.11.1, 23.3.2.3.a., 24.3.2.2., 25.2.2.6 sz. 

9.13. (9.12/2014) A csere lebonyolítása köz-
ben az 5-ös csere játékos a 9-es kezdő já-
tékossal úgy ütközik össze, hogy elered az 
5-ös orra vére. A cserét már bejegyezték, 
amikor a vérzést észrevették.  
Mi a helyes lejárás?   

Mindenekelőtt a játékvezető kérje az orvost 
a pályára. Ha egy elfogadható időn belül si-
kerül a vérzést elállítani, a játék folytatódhat 
újabb csere nélkül.  
Ha a játékos nem épül fel, szabályos cserével 
le kell hozni a pályáról. Ha nincs lehetőség 
szabályos cserére, akkor sérülés miatt kivé-
teles cserét kell alkalmazni. 
Jóllehet a vérző 5-ös játékos lecserélése a 
második volt azonos játékmegszakításon be-
lül, a szabály ezt lehetővé teszi. 

15.11.1.3.sz. 
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9.14. (9.13/2014) A centert egy nyitó specia-
lista játékos cseréli. Nyitása után a 
Libero jön be a helyére. Amikor a Libero 
az első sorba forogna, a nyitó specialista 
játékos helyett a center helyettesíti a 
Liberot.  
Ebben a pillanatban a csapat edzője 
észreveszi, hogy a center játékos sza-
bálytalanul lépett a pályára, megnyomja 
a csengőt és cserét kér. Megpróbálja a a 
nyitó specialista játékost visszaküldeni a 
pályára a center helyére, hogy a cserét 
szabályosan végre lehessen hajtani. 
Mivel az I. játékvezető készülődött, 
hogy engedélyezze a nyitást, a II. játék-
vezető elutasította a megalapozatlan 
kérést. Az I. játékvezető észrevette, 
hogy jogosulatlan játékos tartózkodik a 
pályán, ezért engedélyezte a megfelelő 
cserét és játékkésleltetésért figyelmez-
tette a csapatot. 
Helyesen döntött a játékvezető? 
 

Igen, az I. játékvezető mestere a „játékvezetés 
művészetének”. Abban a szellemben, hogy a 
játékosok folytassák a játékot egy kis beavat-
kozással, az I. játékvezető helyesen döntött. 
Ha hasonló hiba előfordul a csapatnál, szank-
ciót kell alkalmazni. 

9.15 (9.14/2014) /lásd még 5.7.eset/ Amikor  
a „B” csapat középső sáncolója a nyitó 
helyre forgott, az edző egy nyitó speci-
alista játékost cserélt be a helyére. Ami-
kor a csapat elvesztette a nyitást, a nyi-
tó helyére a Libero lépett a pályára. Mi-
után a Libero előre forgott, a középső 
sáncoló jött be a 4-es helyre. Két lab-
damenettel később az ellenfél ész-
revette, hogy a helyettesítés nem volt 
szabályos, mivel a középső sáncoló nem 
cserélt vissza a nyitó specialista helyére. 
Az ellenfél tiltakozott az eljárás miatt. 
 
A tiltakozást követően zsűri konfe-
renciára került sor. A döntés értel-
mében a középső sáncoló visszajöhetett 
a pályára minden szankció nélkül. He-
lyes volt a döntés? 

A magyarázatot három részre kell bontani. 
– Miután a 4-es helyre forgott Liberot nem 

az általa helyettesített játékos (nyitó spe-
cialista) helyettesítette, ezért szabályta-
lan Libero helyettesítésnek kell tekinteni 
az esetet.  

– A hibát csak két labdamenettel később 
vették észre, ezért a „B” csapatot bün-
tetni kell a szabálytalan Libero 
helyettesítésvégrehajtása miatt az ellen-
fél javára írt ponttal és a nyitás joga az el-
lenfélé. A Libero ellenőrzési lapról meg 
kell állapítani, hogy mennyi pontot sze-
reztek a hibás állásrenddel. Ha ez megál-
lapítható, akkor azokat a pontokat el kell 
venni a „B” csapattól. Ha ez nem állapít-
ható meg, akkor nem lehet pontot elven-
ni. Ahhoz, hogy a középső sáncoló szabá-
lyosan visszatérhessen a játékba, a „B” 
csapatnak szabályos cserét kell kérnie. 

– A korrekt eljárás a következő lett volna. 
Amikor a Libero előre forog, a nyitó spe-
cialista kell pályára lépjen. A középső 
sáncoló kell lecserélje a nyitó specialistát. 
Ezen helyettesítés és játékos csere egy 
holtidőben kell lebonyolódjon. 

19.3.2.1, 23.2.3. sz. 
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9.16 (9.15/2014) Miután az I. játékvezető 

jelt adott a nyitásra, a nyitó játékos ész-
revette, hogy csapata Liberoja elhagyta 
a pályát, de helyére nem jött be a játé-
kos, akit helyettesített, tehát csak 5 já-
tékos volt a pályán.  
Késlekedett a nyitással, amíg szabályos-
nak gondolta, majd nyitott. A nyitás pil-
lanatában a hiányzó játékos az 1-es he-
lyen volt a szabályos 4-es helyett, egy-
értelműen állásrendi hibát elkövetve. A 
labdamenet folytatódott és a nyitó csa-
pat nyerte meg. 
Az ellenfél játékkapitánya az I. játékve-
zetőt megkérdezte döntéséről, hiszen 
úgy gondolta, a labdamenetet csapatá-
nak kellett volna nyerni, állásrendi hiba 
miatt. Az I. játékvezető visszautasította 
az érdeklődést, majd a labdamenetet 
érvényesnek tekintve folytatta a mérkő-
zést. Helyesen döntött? 
 

Három hiba történt a játékvezető részéről.  
Először: nem lett volna szabad jelt adni a nyi-
tásra, amíg a csapatok nincsenek a pályán já-
tékra készen és a labda nincs a nyitó játékos-
nál. Várnia kellett volna a sípjellel. Ha ez kés-
leltette volna a játékot, akkor a nyitó csapa-
tot játékkésleltetésért szankcionálni kellett 
volna.  
Másodszor: a Libero helyettesítést a sípszó 
előtt kell végrehajtani. Harmadszor: a nyitó 
csapat állásrendi hibát követett el. Ebből kö-
vetkezően a csapatot labdamenet vesztéssel 
kellett volna büntetni. Amennyiben a játékos 
a nyitóérintés előtt a négyes pozícióban lett 
volna, a labdamenetet le kellett volna játsza-
ni és a csapatot szankcionálni kellett volna a 
19.3.2.5. szabály szerint. 

7.5.1, 12.3, 19.3.2.3, 19.3.2.5.sz. 
 

9.17 (9.16/2014) /lásd 5.13/ Egy mérkőzés 
előtt a hivatalos bemelegítés alatt a 
Libero megsérült. Az edző a csapatkapi-
tányt szerette volna újra kijelölt 
Liberoként játszatni, aki az első játszma 
kezdő állásrendjében szerepelt, az állás-
rendi űrlapon rögzítve. Az I. játékvezető 
elutasította a kérést, mert a szabály tilt-
ja, hogy a Libero legyen a csapat-, illetve 
a játékkapitány. 

Az I. játékvezető nem járt el helyesen.  
Ha a csapatnak két Liberoja van, az edző 
azonnal felválthatja a sérült aktív Liberot a 
második Liberoval. Ha a második Libero meg-
sérül, az edző kijelölhet egyet új Liberoként 
az újra kijelölés pillanatában a pályán nem 
lévő játékosok közül.  
Ha a csapatnak csak 1 Libero áll rendelkezé-
sére, mint ez esetben, sérülése esetén az új-
ra kijelölésre van lehetőség. 
Az adott esetben az I. játékvezető nem járt el 
helyesen. Igaz ugyan, hogy a Libero nem le-
het sem csapat-, sem játékkapitány, kénysze-
rű körülmények esetén azonban a csapatka-
pitány átadhatja funkcióját és minden jogát 
és kötelességét annak érdekében, hogy újra 
kijelölt Liberoként játszhasson.  
Miután a kapitány az állásrendi űrlapon már 
rögzítve volt, a következők szerint kellett 
volna eljárni: 
1. A csapatkapitány le kell cserélni szabá-

lyos cserével mielőtt elkezdődne a 
mérkőzés. 

2. Az edző kérésére az eredeti csapatkapi-
tány helyett új csapatkapitányt kell kije-
lölni. 

3. Új Liberot kell kijelölni 
4. Az új Libero más mezt kell felvegyen, 

vagy a rendezők által biztosított speciá-
lis mellényt kell felvegye 
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5. A jegyzőkönyvvezető rögzítse: 

 hogy az eredeti csapatkapitány az új 
Libero 

 mely játékos az új csapatkapitány 

 fenti módosítások részleteit a Meg-
jegyzés rovatban  

5., 19.1.5., 19.2., 19.3.2.8.sz. 
 

9.18 (9.17/2014) /lásd 5.14./ Egy Libero já-
ték közben megsérült és a II. játékveze-
tő az orvost az edzővel együtt a pályára 
engedte ellenőrizni a sérülés súlyossá-
gát. Úgy döntöttek, hogy a Liberot le-
hozzák a pályáról és visszaküldik azt a 
játékost, akit helyettesített. Miután a 
Libero elhagyta a pályát, kijelentette, 
hogy felépült és vissza akart térni még a 
következő labdamenet előtt. A játékve-
zetők ezt megengedték és folytatták a 
mérkőzést. Helyesen tették? 

 

Nem, ez nem megengedhető. Jóllehet ez egy 
sérülés miatt történt, de a Libero helyettesí-
tés szabályos volt. A Libero jogosult részt 
venni a mérkőzésen addig, amíg játékra al-
kalmatlanná nem nyilvánítják. (19.4.2. sz.) 
 
Ebből kifolyólag a két Libero helyettesítés 
befejezett labdamenet nélkül szabálytalan 
volt. Ez egy tipikus esete a szabálytalan 
Libero helyettesítésnek. A legutóbbi sza-
bálymódosítás értelmében a második Libero 
helyettesítést a végrehajtás pillanatában a II. 
játékvezetőnek el kell utasítania és az I. já-
tékvezető a csapatot játékkésleltetéssel kell 
szankcionálnia.  

19.3.2.1., 19.3.2.8. sz. 
 

9.19 (9.18/2014) Az edző úgy döntött, hogy 
a 7-es aktív Libero helyett az 1-es má-
sodik Liberot akarja játszatni. A második 
Liberot a 7-es cserekártyával a csere 
zónába küldte, ahol a helyettesítést cse-
re módjára végrehajtották. A II. játékve-
zető kérte a jegyzőkönyvvezetőt, hogy 
jegyezze be a Megjegyzés rovatba. He-
lyesen járt el?  

 

A Libero helyettesítést a Libero helyettesítési 
zónában kell minden formalitás nélkül, azaz 
csere kártya nélkül, végrehajtani.  
Az egyik Libero szabadon helyettesítheti a 
másik Liberot, feltéve, hogy egy labdamenet 
eltelt a két helyettesítés között.   

19.3.2.1., 19.3.2.2., 19.3.2.7., 19.3.2.8. sz. 

9.20 (9.19/2014) Egy Libero a támadó zóná-
ban kosárérintéssel játssza meg a labdát 
úgy, hogy azt a háló fölé irányítja. A 
labdát a háló fölött szinte egyszerre 
érinti a saját játékostársa és az ellenfél 
sáncolója. Mit vegyen figyelembe az I. 
játékvezető döntésénél?  

 

A Libero kosárérintéssel megjátszhatja a labdát 
a támadó zónában és támadó érintést is végre-
hajthat. Ugyanakkor hiba, ha egy játékostársa 
ezen a labdán befejezett támadó érintést hajt 
végre, ha érintése pillanatában a labda teljes 
terjedelmével a háló szintszalag felett van. A 
támadó érintés akkor válik befejezetté, ha átha-
lad a háló síkján vagy az ellenfél sánca megérin-
ti. 
Az adott szituációban 3 lehetőséget kell vizsgál-
ni: 
- a támadó játékos éri először a labdát: a 

támadás befejezetté válik, ezért az ellenfél 
nyeri a labdamenetet 

- a támadó játékos és a sáncoló egyszerre éri 
a labdát: miután az egyidejű érintés a háló 
felett, „semleges” területen történt, ahol 
mindkét csapat jogosult a labdát megját-
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szani, a sánc szabályos volt. Ugyanakkor a 
támadó játékos támadása befejezetté vált 
a sáncérintés pillanatában, ezért a támadó 
játékos hibát követett el. Ezért a sáncoló 
csapata nyeri a labdamenetet 

- a sáncoló éri először a labdát: miután a 
sáncoló egy Libero szabályos támadását 
sáncolja, ezért nem történik hiba, a játék 
folytatódik. 

   
19.3.1.4. sz. 

 
9.21 (9.20/2014) A „B” csapat edzője pihenő 

időt kért. A II. játékvezető sípjába fújva 
engedélyezte az időkérést.  
Az I. játékvezető nem hallotta a II. játék-
vezető sípját és ezért engedélyezte a nyi-
tást az „A” csapatnak. 
A II. játékvezető ismét sípolt és engedé-
lyezte a „B” csapatnak az időt. A zűrza-
varban az I. játékvezető játékkéslelteté-
sért figyelmeztette a „B” csapatot.  
Később ugyanebben a játszmában a „B” 
csapat nyitó játékosát szankcionálták já-
tékkésleltetésért. Mivel ez a csapat má-
sodik játékkésleltetése volt így büntetést 
kaptak és az „A” csapat kapott egy pon-
tot. Ez az „A” csapat 24. pontja volt, így 
mérkőzés labdához jutottak, amit meg is 
nyertek.  
A „B” csapat hevesen tiltakozott a játék-
késleltetés szankcióért. Indokolt volt a til-
takozásuk? 
 
 

A „B” csapatnak jó oka volt tiltakozni. Ha a 
játékvezetők félreértik egymást, a csapatot 
nem lehet büntetni. Ezért az első szankció 
vélhetőleg nem volt indokolt a „B” csapat-
nak. 
Ebben az esetben csak a második alkalom-
mal kapott volna a „B” csapat figyelmezte-
tést és nem tiltakoztak volna.  
Másrészt a „B” csapatnak az első figyelmez-
tetésnél kellett volna bejelenteniük a tilta-
kozásukat. Azzal, hogy ezt elmulasztották, 
lemondtak a tiltakozási jogukról. 

5.1.2.1.sz. 

9.22 (9.21/2014) A második játszma alatt a 
nézők számára felállított eredményjelzőn 
az eredmény nem volt helyes. Az „A” csa-
pat túlfűtött edzője azonnal kérdőre von-
ta a jegyzőkönyvvezetőt, a játékvezetőt és 
a zsűrit. Csapatvezetője is támogatta, aki 
eljött a csapatvezetőknek kijelölt helytől 
és megjelent a zsűri asztalánál. 
Az I. játékvezető magához hívta az „A” 
csapat játékkapitányát és elmagyarázta, 
hogy durva viselkedésért piros lapos bün-
tetéssel szankcionálja az edzőt. Bár a ka-
pitány köteles lett volna ezt közölni az 
edzőjével, ő ezt nem tette meg. Ráadásul 
a teljes zűrzavarban a II. játékvezető nem 
vette észre a szankciót és azt, hogy a 
jegyzőkönyvvezető nem írta be a bünte-
tést a jegyzőkönyvbe. 

Az eredeti hiba a jegyzőkönyvvezetőé volt. 
25.2.2.1.sz. 

A második az eredményjelzőt kezelőé, a 
harmadik a tartalék jegyzőkönyvvezetőé 
volt, aki nem ellenőrizte a hivatalos jegyző-
könyvvezetővel, hogy az eredmény a jegyző-
könyvben megegyezik-e az eredményjelző 
által mutatottal. 

26.2.2.5.sz. 
Az I. játékvezetőnek, a II. játékvezető révén 
meg kellett volna győződnie, hogy a bünte-
tés rögzítve volt-e a jegyzőkönyvben.  

25.2.2.6.sz  
A játékkapitánynak közölnie kellett volna a 
büntetést az edzőjével. Amikor ezt nem tette 
meg, szankcionálni kellett volna. 21.sz 
 
A zsűri nem járt el helyesen, amikor megen-
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Ezt követően a zsűri tag anélkül, hogy 
zsűrikonferenciát hívott volna össze, el-
döntötte, hogy az eredményjelző nem a 
helyes eredményt mutatja. Emellett a 
jegyzőkönyvvezető sem járt el helyesen, 
de a tartalék jegyzőkönyvvezető igazat 
adott az edzőnek és a csapatvezetőnek. 
Az eredményt módosították és a játék 
folytatódott anélkül, hogy az esetet felje-
gyezték volna a jegyzőkönyvbe. Hogyan 
kellett volna ez esetben eljárni? 

 

gedte, hogy a csapatvezető megközelítse a 
zsűri asztalát. A zsűrinek meg kellett volna 
állítani a mérkőzést, és a II. játékvezetővel, 
valamint a jegyzőkönyvvezetővel való kon-
zultáció után döntenie kellett volna, hogy a 
mérkőzés hogyan folytatódik. 
 

Játékvezetői irányelvek és instrukciók 
25.2.2.6., 25.2.2.7.sz. 

 

9.23 (9.22/2014) A IV. játszma kezdetekor az 
“A” csapat 11-es játékosa volt a 6. pozíció-
ban a 15-ös játékos helyett, aki az állásrendi 
lapon szerepelt. A II. játékvezető ezt az elté-
rést a állásrend ellenőrzése során nem vette 
észre. Az állásrend ellenőrzése után a 11-es 
játékost azonnal helyettesítette a Libero. Ké-
sőbb megtörtént a visszahelyettesítés. Az 1. 
technikai pihenőidőre az “A” csapat 8:5-ös 
vezetésénél került sor. A technikai pihenőidő 
után a 11-es játékos készült a nyitásra. Ekkor 
a II. játékvezető jelezte, hogy rossz játékos 
van a pályán és elkezdte magyarázni a hibát 
a játékkapitánynak és az edzőnek. Ez egy 
hosszú beszélgetés volt, az I. játékvezető is 
lejött az emelvényről. A Libero jegyzőkönyv 
ellenőrzése után nyilvánvalóvá vált, hogy a 
11-es játékos a játszma kezdetétől játékban 
volt. Az I. játékvezető döntése alapján az “A” 
csapat összes pontját törölték. A “B” csapat 
pontjai megmaradtak, és ők kapták a nyitás 
jogát, az eredmény 5:0 a javukra. Néhány 
labdamenettel később, mikor a “B” csapat 
8:5-re vezetett, ismét technikai pihenőidő 
volt. Helyes volt az eljárás a játékvezetők ré-
széről? 

 

Ez egy nagyon összetett eset, amelyben több 
hiba történt.  
Az első hiba a játszma kezdetekor következett 
be. Az “A” csapat állásrendje nem az állásren-
di lapnak megfelelő volt. A II. játékvezető nem 
észlelte ezt az eltérést.  
A második hiba a technikai pihenőidő után kö-
vetkezett be. A “B” csapatnak kapnia kellett 
volna egy pontot az állásrendi hiba következ-
ményeként. Tehát az eredménynek 6:0-nak 
kellett volna lenni, a “B” csapat javára.  
A harmadik hiba akkor következett be, amikor 
a “B” csapat elérte a 8. pontot, és másodszor 
is sor került a technikai pihenőidőre.  
Ha lett volna a mérkőzésen zsűri, a zsűri el-
nöknek is ellenőrizni kellett volna az állásren-
det és közbe kellett volna avatkoznia, majd 
korrigálnia a helyzetet.  
 

9.24 (9.23/2014) Az I. játékvezető döntése 
alapján a „B” csapat nyerte a következő 
nyitás jogát. A „B” csapat cserét hajtott 
végre: az 1-es helyett a 9-es lépett a pályá-
ra. Eközben az I. játékvezető a vonalbíró 
jelzése alapján megváltoztatta döntését és 
az „A” csapatnak ítélte a labdamenetet. A 
helyzetet felismerve a „B” csapat edzője a 
végrehajtott cseréje törlését és a korábbi 
állásrend visszaállítását kérte. A II. játékve-
zető ezt megengedte és a „B” csapat a ko-
rábbi állásrenddel folytatta a játékot. He-
lyes volt az eljárás a játékvezetők részéről? 

 

Mivel az I. játékvezető megváltoztatta eredeti 
döntését, amely a „B” csapat cseréjének alap-
jául szolgált, a játék szellemének figyelembe 
vételével, az edző fenti kérése elfogadható. A 
cserét nem végrehajtottnak kell tekinteni. 
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9.25 (9.24/2014) /lásd 4.27.eset/ A labdamenet 
alatt egy játékos úgy sérül meg, hogy vé-
rezni kezd. A labdamenet befejeztével az 
I. játékvezető magához rendeli és utasítja 
őt, hogy azonnal kérjen orvosi segítséget, 
mert vérző játékosnak tilos játszani. A ke-
zelés kb. egy percig tartott. Miután a vér-
zés elállt, a játék folytatódott. Helyes volt-
e az I. játékvezető eljárása?             

Vérző játékos nem lehet a pályán, függetlenül 
a sérülés súlyosságától. A játékvezetőknek rög-
tön meg kell állítani a játékot, amikor a sérü-
lést érzékelik és utasítani kell a játékost, hogy 
kérjen orvosi beavatkozást. A csapatnak nem 
kötelessége lecserélni a játékost. Tehát ez egy 
elfogadható döntés volt az I. játékvezető részé-
ről, amikor nem adott sem játékkéseltetésért 
szankciót, és nem szólította fel a csapatot já-
tékmegszakítás kérésére. 

Az FIVB Orvosi Bizottságának  döntése 
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