
AZ FIVB 2014.ÉVI KONGRESSZUSA ÁLTAL ELFOGADOTT SZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK KIVONATA  

Szabálypont Szabálykönyv 2013-16 Szabálykönyv 2015-16 

1.1. MÉRETEI  
 A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább 3 

m széles kifutó vesz körül minden oldalon.  

A szabad légtér az a játékterület feletti légtér, amely minden 

akadálytól mentes. A szabad légtér a játékterület felszínétől számítva 

legalább 7 m magas kell legyen. 

Az FIVB Világ- és Hivatalos versenyein a kifutó az oldalvonalak 

mellett legalább 5 m-es, az alapvonalak mögött legalább 8 m-es kell 

legyen. A szabad légtér a talajtól számítva legalább 12,5 m magas 

kell legyen. 

A játékpálya négyszög alakú 18x9 m-es terület, melyet egy legalább 3 m 

széles kifutó vesz körül minden oldalon.  

A szabad légtér az a játékterület feletti légtér, amely minden akadálytól 

mentes. A szabad légtér a játékterület felszínétől számítva legalább 7 m 

magas kell legyen. 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken a kifutó az oldalvonalak 

mellett legalább 5 m-es, az alapvonalak mögött legalább 6,5 m-es kell 

legyen. A szabad légtér a talajtól számítva legalább 12,5 m magas kell 

legyen. 
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2.2 
 

A HÁLÓ ÉS A HÁLÓTARTÓ OSZLOPOK  

 

FELÉPITÉSE 

A háló 1 m széles és 9,50 - 10,00 m hosszú (az oldalszalagokon kívül 

25-50 cm-es túlnyúlással), fekete színű, négyzet alakú, 10 cm 

oldalmagasságú szemekből kell készíteni.  

 

 

 

 

 

A háló 1 m széles és 9,50 - 10,00 m hosszú (az oldalszalagokon kívül 25-

50 cm-es túlnyúlással), fekete színű, négyzet alakú, 10 cm 

oldalmagasságú szemekből kell készíteni.  

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken, az adott verseny speciális 

szabályaival összhangban, a hálószemek módosulhatnak annak 

érdekében, hogy a reklámszerződésnek megfelelő hirdetések 

elhelyezhetők legyenek. 
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3.3 

 

 

 

A LABDA 

A HÁROM LABDÁS  RENDSZER 

Az FIVB Világ- és Hivatalos versenyein 3 labdát kell használni 6 

labdaszedővel. Ezek közül 1-1 a kifutó sarkaiban, 1-1 pedig a 

játékvezetők mögött helyezkedik el.  

 

AZ ÖT LABDÁS  RENDSZER 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken 5 labdát kell használni 6 

labdaszedővel. Utóbbiak közül 1-1 a kifutó sarkaiban, 1-1 pedig a 

játékvezetők mögött helyezkedik el.  
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4.1 

4.1.1. 

 

CSAPATOK 

 A CSAPAT ÖSSZETÉTELE 

A mérkőzésen egy csapat legfeljebb 12 játékosból, valamint az  

edzői személyzet tagjaiból: 1 edző, legfeljebb 2 segédedző, és az 

orvosi személyzet tagjaiból 1 gyúróból és 1 orvosból állhat. 

Csak a jegyzőkönyvben rögzített személyek léphetnek az Ellenőrző 

területre, vehetnek részt a hivatalos bemelegítésben és a mérkőzésen. 

Az FIVB Világ- és Hivatalos versenyein az orvos és a gyúró előzetesen 

akkreditálva kell legyen az FIVB-nél.  

 

 

A mérkőzésen egy csapat legfeljebb 12 játékosból, valamint az  

edzői személyzet tagjaiból: 1 edző, legfeljebb 2 segédedző, és az orvosi 

személyzet tagjaiból 1 gyúróból és 1 orvosból állhat. 

Csak a jegyzőkönyvben rögzített személyek léphetnek az Ellenőrző 

területre, vehetnek részt a hivatalos bemelegítésben és a mérkőzésen. 

A felnőtt FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken legfeljebb 14 játékos 

lehet beírva a jegyzőkönyvbe és játszhat a mérkőzésen. Az edzőt is 

beleszámítva legfeljebb 5 fő ülhet a cserepadon, akiket az edző maga 

jelöl ki de a jegyzőkönyvben rögzítve és az O-2(bis) űrlapon 

regisztrálva kell legyenek. 

  Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken az orvos és a gyúró a 

delegáció tagja lehet és előzetesen akkreditálható az FIVB-nél. 

Ugyanakkor, a felnőtt FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken, 

amennyiben nem tagjai a cserepadon ülő 5 főnek, akkor az Ellenőrző 

területet határoló palánkok mellett kell üljenek és csak akkor 

avatkozhatnak közbe, ha a játékosok sürgősségi orvosi ellátására a 

játékvezetők erre felkérik őket. A gyúró a hivatalos bemelegítés 

megkezdéséig segítheti csapatát a pályán még akkor is, ha nem ül a 

cserepadon. 

4.2 

4.2.4 

A CSAPAT  ELHELYEZKEDÉSE 

A játszmák közötti szünetekben a játékosok a saját kifutójukban 

labdával melegíthetnek. 

 

 

 

A játszmák közötti szünetekben a játékosok a saját kifutójukban 

labdával melegíthetnek. Amennyiben a 2. és 3. játszma közötti szünet 

meghosszabbításra került, a játékosok a saját pályájukat is 

használhatják.  

4.5 

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 8 másodpercen belül.  

7.2 

7.2.1 

HIVATALOS BEMELEGÍTÉS 

A mérkőzés előtt a két csapat a hálónál 6 perces közös melegítésre 

jogosult, ha előző¬leg már más játékpályán melegíthetett. Ha erre 

nem volt lehetősége, akkor 10 per¬ces melegítésre jogosult 

 

A mérkőzés előtt a két csapat a hálónál 6 perces közös melegítésre 

jogosult, ha előző¬leg már más, kizárólag rendelkezésére álló 

játékpályán melegíthetett. Ha erre nem volt lehetősége, akkor 10 

perces melegítésre jogosult.  

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken a csapatok a hálónál 10 

perces közös bemelegítésre jogosultak. 

7.7 

7.7.1 

FORGÁSRENDI HIBA 

Forgásrendi hibát jelent, ha a NYITÁST nem a forgásrendnek 

megfelelően végezték. A forgásrendi hiba következményei 

 

Forgásrendi hibát jelent, ha a NYITÁST nem a forgásrendnek 

megfelelően végezték. A forgásrendi hiba következményei sorrendben 

a következők: 

8.3 A LABDA „BENT" 

A labda "bent" van, ha a játékpálya talaját érinti, beleértve a határoló 

vonalakat is. 

 

 

A labda "bent" van, ha a talajjal való érintkezése során bármely része 

a játékpálya talaját érinti, beleértve a határoló vonalakat is.  

 

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 

11.4.4 

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, 

 

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 



vagy 

- előnyt szerez az ellenféllel szemben a háló megérintésével, vagy 

- akciójával megakadályozza, hogy az ellenfél szabályosan 

megjátssza a labdát 

 

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.  

A hálót az antennán kívül megérinteni nem számít hibának (kivéve a 

9.1.3.pont esetét). 

15.1 A  SZABÁLYOS  JÁTÉKMEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA 

Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb két pihenőidőt és hat 

játékoscserét kérhet. 

 

 

Játszmánként mindegyik csapat legfeljebb két pihenőidőt és hat 

játékoscserét kérhet. 

A felnőtt FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken, marketing és 

televíziós szerződés alapján az FIVB csökkentheti eggyel a csapat 

és/vagy a Technikai pihenő idők számát.  
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19.1 

19.1.1. 

A LIBERO JÁTÉKOS 

A LIBERO JÁTÉKOS KIJELÖLÉSE 

Minden csapatnak lehetősége van a jegyzőkönyvben rögzített 

játékosok közül két (2) speciális védekező játékost (Libero) kijelölni.  

 

 

 

Minden csapatnak lehetősége van a jegyzőkönyvben rögzített játékosok 

közül két (2) speciális védekező játékost (Libero) kijelölni.  

A felnőtt FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken, ha egy csapatban 12-

nél több játékos szerepel a jegyzőkönyvben, 2 Libero kötelező a 

játékoslistában. 

 

 

 

 



22 

 

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.  

 

 


