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4.5.3 
(új) 

TILTOTT TÁRGYAK   
Az izom melegítő/szorítók (sérülést megelőző 
eszközök) egészségügyi célokra való használata 
megengedett. 
A felnőtt FIVB Világ- és Hivatalos versenyeken ezek 
az eszközök azonos színűek legyenek, mint az 
egyenruha megfelelő része. 

6.1.3 Labdamenet és befejezett labdamenet 
A labdamenet a nyitóérintés és a labda játékon 
kívülre kerülése között történt játékakciók sorozata. 
A befejezett labdamenet játékakciók sorozata, amely 
pontot eredményez. 

 
A labdamenet a nyitóérintés és a labda játékon kívülre 
kerülése között történt játékakciók sorozata. 
A befejezett labdamenet játékakciók sorozata, amely 
pontot eredményez. Ebbe beletartozik a büntetőpont 
és ha a nyitást nem hajtják végre 5 másodpercen 
belül.  

11.3 

11.3.1 

A HÁLÓ ÉRINTÉSE 
A háló megérintése nem hiba, kivéve ha az érintés 
befolyásolja a játékot. 
 

 
Egy játékos hibát követ el, ha a labda megjátszása 
közben az antennák között megérinti a hálót.  
A labda megjátszáshoz tartozik (többek között) az 
elrugaszkodás, a labdaérintés (vagy annak kísérlete) és 
a talajra érkezés. 

11.4 

11.4.3 

JÁTÉKOSHIBÁK A HÁLÓNÁL 
A játékos befolyásolja a játékot, ha (többek között): 
- megérinti a háló felső szintszalagját vagy az 

antenna felső 80 cm részét a labda megjátszása 
közben, vagy 

- a labda megjátszásával egyidőben a háló 
segítségét igénybe veszi, vagy 

- előnyt szerez az ellenféllel szemben a háló 
megérintésével, vagy 

- akciójával megakadályozza, hogy az ellenfél 
szabályosan megjátssza a labdát 

 

 
A játékos befolyásolja a játékot, ha (többek között):  
 - megérinti a hálót az antennák között, vagy 

magukat az antennákat a labda megjátszása 
közben, vagy 

-  az antennák között a háló segítségét igénybe veszi, 
vagy megkapaszkodik benne  

- jogtalan előnyt szerez az ellenféllel szemben a háló 
megérintésével, vagy 

- akciójával megakadályozza, hogy az ellenfél 
szabályosan megjátssza a labdát 

-  megfogja  a hálót  
A labda megjátszásában résztvevőnek kell tekinteni 
azokat a játékosokat, akik a megjátszott vagy 
megjátszani próbált labdához közel vannak még akkor 
is, ha ténylegesen labdaérintés nem történik.  
Ugyanakkor a hálót az antennákon kívül megérinteni 
nem számít hibának (kivéve a 9.1.3.szabály esetét) 
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22.2 

 

22.2.3.1 
 

 

 

 

 

 

 

A JÁTÉKVEZETŐ TESTÜLET ÉS ELJÁRÁSOK 

 

ELJÁRÁSOK  

 

Ha a hibát az I.játékvezető jelezte síppal, akkor 
sorrendben jelzi:  

a) a nyitásra következő csapatot,  

b) a hiba természetét,  

c) a hibát elkövető játékost, (ha szükséges). 

A II. játékvezető megismétli az I. játékvezető 
karjelsorozatát. 

 

 

 

 

Ha a hibát az I.játékvezető jelezte síppal, akkor 
sorrendben jelzi: 

a) a nyitásra következő csapatot,  

b) a hiba természetét,  

c) a hibát elkövető játékost, (ha szükséges). 

A II. játékvezető megismétli az I. játékvezető 
karjelsorozatát. 

22.2.3.4. Kettős hiba esetén mindkét játékvezető jelzi 
sorrendben: 

a) a hiba természetét, 

b) a hibát elkövető játékost, (ha szükséges), 

c) a nyitásra következő csapatot az I. játékvezető 
döntése alapján. 

 

Kettős hiba esetén mindkét játékvezető jelzi 
sorrendben  

a) a hiba természetét, 

b) a hibát elkövető játékost, (ha szükséges), 

 

Ezután a nyitásra következő csapatot az I. játékvezető  
jelzi.  

 

 


	Egy játékos hibát követ el, ha a labda megjátszása közben az antennák között megérinti a hálót. 
	A labda megjátszáshoz tartozik (többek között) az elrugaszkodás, a labdaérintés (vagy annak kísérlete) és a talajra érkezés.

