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1 
1.1 

A JÁTÉKTERÜLET  
MÉRETEI 
 

 

 
 

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 talaj¬tól számítva legalább 12,5 
m magas kell legyen. 
 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken a kifutó az 
oldalvonalak mellett legalább 5 m széles, az 
alapvonalak mögött legalább 6,5 m széles kell 
legyen. A szabad légtér a talaj¬tól számítva 
legalább 12,5 m magas kell legyen. 
 

2 
 
2.5.1 

A HÁLÓ ÉS A HÁLÓTARTÓ OSZLOPOK 
 
Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken a 
hálótartó oszlopokat 1 m-re kell az 
oldalvonalakon kívül elhelyezni. 

 
 
Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken a hálótartó 
oszlopokat az oldalvonalakon kívül 1 m-re kell 
elhelyezni és borítással ellátni.  

4 
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. 
 
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. 

 
 
 
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 ők a 
jegyzőkönyvben rögzítve és az O-2(bis) űrlapon 
regisztrálva kell legyenek. 
A csapatvezető vagy a csapat újságírója nem ülhet a 
cserepadon vagy mögötte az Ellenőrző területen. 
Bármely orvos, vagy gyúró, aki FIVB, Világ- és 
Hivatalos versenyeken működik, a hivatalos 
csapatdelegáció tagja és az FIVB-nél előzetesen 
akkreditált kell legyen.  
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. 



Mindegyik esemény Hivatalos Versenyszabályzatát 
az adott verseny Kézikönyve rögzíti. 

4.3 
 
4.3.3. 

A FELSZERELÉS 
 
A játékosok mezét 1-től 20-ig kell számozni 

 
 
A játékosok mezét 1-től 20-ig kell számozni. 
 
A felnőtt FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken, 
ahol nagyobb létszámban nevezhetők játékosok, a 
mezek számozása kiterjeszthető. 

4.5.3 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. 

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. Fekete, fehér vagy 
semleges színek is megengedettek. 

5.2 
 
5.2.2 
 
 
5.2.3 
 
5.2.3.4 

AZ EDZŐ 
 
A MÉRKŐZÉS ELŐTT beírja vagy ellenőrzi a 
jegyzőkönyvben szereplő játékosainak nevét és 
számát, és a jegyzőkönyvet aláírja. 
A MÉRKŐZÉS ALATT az edző  
 
az edző és a többi csapattag utasításokat adhatnak 
a pályán lévő játékosoknak. Az edző ezeket az 
utasításokat adhatja úgy is, hogy a kifutóban a saját 
cserepadja előtt áll vagy a támadó vonal 
meghosszabbítása és a bemelegítő terület között 
mozog, anél¬kül, hogy megzavarná, vagy 
késleltetné a játékot. 
Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken az edző 
kizárólag az edzői határvonal mögött működhet. 

 
 
A MÉRKŐZÉS ELŐTT beírja vagy ellenőrzi a 
jegyzőkönyv csapatlistájában szereplő játékosainak 
nevét és számát, és a jegyzőkönyvet aláírja. 
 
 
az edző és a többi csapattag utasításokat adhatnak a 
pályán lévő játékosoknak. Az edző ezeket az 
utasításokat adhatja úgy is, hogy a kifutóban a saját 
cserepadja előtt áll vagy a támadó vonal 
meghosszabbítása és a bemelegítő terület között 
mozog, anél¬kül, hogy megzavarná, vagy késleltetné 
a játékot. 
Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken az edző a 
teljes mérkőzés alatt kizárólag az edzői határvonal 
mögött működhet. 

7.  

 

7.3. 

7.3.2 

 

 

 

 

A JÁTÉK SZERKEZETE 

 

A CSAPATOK KEZDŐ ÁLLÁSRENDJE 

Az edző minden játszma előtt köteles csapata 
kezdő állásrendjét állásrendi űrlapon megadni. Ezt 
az állásrendi űrlapot köteles kitöltve és aláírva 
átadni a második játékvezetőnek, vagy a 
jegyzőkönyvvezetőnek. 

 

A JÁTÉK SZERKEZETE 

 

A CSAPATOK KEZDŐ ÁLLÁSRENDJE 

Az edző minden játszma előtt köteles csapata kezdő 
állásrendjét állásrendi űrlapon (vagy elektronikus 
eszköz segítségével, ha a mérkőzésen használatban 
van) megadni. Ezt az állásrendi űrlapot köteles 
kitöltve és aláírva átadni a második játékvezetőnek, 
vagy a jegyzőkönyvvezetőnek – vagy elektronikus 
úton közvetlenül elküldeni az elektronikus 
jegyzőkönyv kezelőjének. 

7.5 

7.5.1 

ÁLLÁSRENDI HIBA 

A játékosok állásrendi hibát követnek el, ha abban 
a pillanatban, amikor a nyitójátékos végrehajtja a 
nyitóérintést, nincsenek a szabályos állásrendben. 
Ez magában foglalja azt is, amikor egy játékos 
szabálytalan csere során a pályára kerül. 

 

ÁLLÁSRENDI HIBA 

A játékosok állásrendi hibát követnek el, ha abban a 
pillanatban, amikor a nyitójátékos végrehajtja a 
nyitóérintést, nincsenek a szabályos állásrendben. 
Ha egy játékos szabálytalan csere során kerül a 
pályára és a játék folytatódik, akkor ezt állásrendi 
hibának kell tekinteni, a szabálytalan csere 
következményeivel. 

 

7.7 FORGÁSRENDI HIBA FORGÁSRENDI HIBA 



7.7.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.1.2 

 

az ellenfél pontot kap és nyit 

 

 

 

 

 

 

 

a játékosok szabályos forgásrendjét azonnal vissza 
kell állítani 

A jegyzőkönyvvezető a jelzőcsengőt megnyomva 
megállítja a játékot; az ellenfél kap egy pontot és 
elnyeri a következő nyitás jogát. 
Ha egy forgásrendi hibát csak közvetlenül a 
forgásrendi hibával kezdett labdamenet 
befejeződését követően fedeznek fel, akkor csak 
egyetlen pontot kap az ellenfél, függetlenül a 
labdamenet eredményétől. 

 
A hibás csapat forgásrendjét azonnal helyre kell 
állítani 
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8.4 

 

 

8.4.1 

 

JÁTÉKHELYZETEK 

A LABDA „KINT”  

A labda „kint” van, ha: 

 

a labdának az a része, amely érinti a talajt, teljesen 
kívül van a határoló vonalakon, 

JÁTÉKHELYZETEK 

A LABDA „KINT”  

A labda „kint” van, ha: 

 

a labda minden része, amely érinti a talajt, teljesen 
kívül van a határoló vonalakon 

9 A LABDA MEGJÁTSZÁSA 

 

Minden csapatnak saját játékmezejében és 
légterében kell játszani (kivétel a 10.1.2.sz.). A 
labda ugyanakkor a kifutón kívülről is 
visszajátszható. 

A LABDA MEGJÁTSZÁSA 

 

Minden csapatnak saját játékmezejében és 
légterében kell játszani (kivétel a 10.1.2.sz.). A labda 
ugyanakkor a saját kifutón kívülről is visszajátszható. 

11 

11.3 

11.3.1 

JÁTÉKOS A HÁLÓNÁL 

A HÁLÓ ÉRINTÉSE 

Egy játékos hibát követ el, ha a labda megjátszása 
közben az antennák között megérinti a hálót. 

A labda megjátszásához tartozik (többek között) az 
elrugaszkodás, a labdaérintés (vagy annak 
kísérlete) és a talajra érkezés. 

 

JÁTÉKOS A HÁLÓNÁL 

A HÁLÓ ÉRINTÉSE 

Egy játékos hibát követ el, ha a labda megjátszása 
közben az antennák között megérinti a hálót. 

A labda megjátszásához tartozik (többek között) az 
elrugaszkodás, a labdaérintés (vagy annak kísérlete) 
és a biztonságos talajra érkezés új akcióra készen. 

 

11.4 

 

11.4.4. 

JÁTÉKOSHIBÁK A HÁLÓNÁL 

 

A játékos befolyásolja a játékot, ha (többek között): 

........... 

 

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). 

JÁTÉKOSHIBÁK A HÁLÓNÁL 

 

A játékos befolyásolja a játékot, ha (többek között): 

........... 

 

Bármely játékost, aki közel van a labdához annak 
megjátszásakor, vagy ő maga próbálja megjátszani 
azt, a labda megjátszásában résztvevőnek kell 
tekinteni még akkor is, ha ténylegesen labdaérintés 
nem történik. A hálót az antennán kívül megérinteni 
nem számít hibának (kivéve a 9.1.3. pont esetét). 



12.5 

 

12.5.2 

TAKARÁS 

 

A nyitócsapat egy vagy több játékosa takarást hajt 
végre, ha a nyitás pillanatában mozgatja karjait, 
ugrál, vagy oldalt mozog, vagy csoportosan állva 
takarják a nyitó játékost és a labda röppályáját. 

TAKARÁS 

 

A nyitócsapat egy vagy több játékosa takarást 
hajt végre, ha a nyitás pillanatában mozgatja 
karjait, ugrál, vagy oldalt mozog, vagy 
csoportosan állva eltakarja a nyitójátékost és a 
labda röppályáját, amíg a labda el nem éri a 
háló függőleges síkját. 

 

15 

 

15.2 

 

15.2.3 

JÁTÉKMEGSZAKÍTÁSOK 

 

A SZABÁLYOS JÁTÉKMEGSZAKÍTÁSOK SORRENDJE 

 

Ugyanazon csapat két különböző játékoscsere-
kérése között legalább egy befejezett labdamenet 
kell legyen. 

JÁTÉKMEGSZAKÍTÁSOK 

 

A SZABÁLYOS JÁTÉKMEGSZAKÍTÁSOK SORRENDJE 

 

Ugyanazon csapat két különböző játékoscsere-
kérése között legalább egy befejezett labdamenet 
kell legyen. (Kivéve: a sérülés vagy kiállítás/kizárás 
miatti kényszerű csere esetét. (15.5.2, 15.7, 15.8)) 

15.4 

15.4.4 

PIHENŐIDŐK ÉS TECHNIKAI PIHENŐIDŐK 

Minden pihenőidő alatt a pályán lévő játékosoknak 
a kifutóba kell menni, közel a padjukhoz. 

PIHENŐIDŐK ÉS TECHNIKAI PIHENŐIDŐK 

Minden pihenőidő alatt (beleértve a Technikai 
Pihenőidőket is) a pályán lévő játékosoknak a 
kifutóba kell menni, közel a padjukhoz. 

15.10 

15.10.3c 

A JÁTÉKOSCSERE VÉGREHAJTÁSA 

A játékoscsere-kérést a jegyzőkönyvvezető vagy a 
II. játékvezető fogadja el és jelzőcsengővel/síppal 
jelzi. A játékoscsere engedélyezése a II. játékvezető 
feladata. 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken 
számozott táblákat kell használni a játékoscserék 
végrehajtásához. 

A JÁTÉKOSCSERE VÉGREHAJTÁSA 

A játékoscsere-kérést a jegyzőkönyvvezető vagy a II. 
játékvezető fogadja el és jelzőcsengővel/síppal jelzi. 
A játékoscsere engedélyezése a II. játékvezető 
feladata. 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken számozott 
táblákat kell használni a játékoscserék 
végrehajtásához (akkor is, ha a mérkőzésen 
elektronikus eszközök vannak használatban). 

15.11 

15.11.1.3 

MEGALAPOZATLAN KÉRÉSEK 

ugyanazon megszakításon belül egy csapat 
második játékos cseréje céljából, mielőtt a játék 
folytatódott volna, kivéve a sérülés/betegség miatt 
szükségessé váló játékoscsere esetét, 

 

MEGALAPOZATLAN KÉRÉSEK 

ugyanazon megszakításon belül (azaz a következő 
befejezett labdamenet vége előtt) egy csapat 
második játékos cseréje céljából, mielőtt a játék 
folytatódott volna, kivéve a sérülés/betegség miatt 
szükségessé váló játékoscsere esetét, 

23. 

23.3 

23.3.2.3 

ELSŐ JÁTÉKVEZETŐ 

FELADATAI 

Dönteni: 

ELSŐ JÁTÉKVEZETŐ 

FELADATAI 

Dönteni: 

.. 

h) a hálót részben vagy teljesen a szabályos 
áthaladási téren kívül keresztező és az ellentérfél 
felé tartó labdáról, vagy az antennát az ő oldalán 
érintő labdáról 

i) a nyitást vagy a csapat harmadik érintését 
követően az első játékvezető oldalán az antenna 
fölött vagy azon kívül haladó labdáról 

 



24 

24.3 

 

24.3.2    
             

24.3.2.7 
 
 

24.3.2.8 

A MÁSODIK JÁTÉKVEZETŐ 

FELADATAI 

 

A mérkőzés közben a második játékvezető dönt, 
sípol és karjellel jelzi a következő hibákat: 

A hálót az áthaladási téren részben vagy teljesen 
kívül keresztezően az ellentérfél felé repülő, vagy 
az antennát az ő oldalán érintő labdát. 

 

A MÁSODIK JÁTÉKVEZETŐ 

FELADATAI 

 

A mérkőzés közben a második játékvezető dönt, 
sípol és karjellel jelzi a következő hibákat: 

A háló síkját az áthaladási téren részben vagy 
teljesen kívül keresztezően az ellentérfél felé repülő, 
vagy az antennát az ő oldalán érintő labdát. 

Ha a nyitást vagy a csapat harmadik érintését 
követően a labda az antenna fölött vagy azon kívül 
keresztezi a hálót, a második játékvezető oldalán. 

25 

25.2 

 

 

25.2.1.2 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ  

FELADATAI 

 

 

az állásrendi lapról beírja a kezdő csapat 
állásrendeket 

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ  

FELADATAI 

 

 

az állásrendi lapról beírja a kezdő csapat 

állásrendeket (vagy ellenőrzi az elektronikusan 

továbított adatokat) 

26 

26.2 

 

26.2.3.2. 

SEGÉD JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ 

FELADATAI 

.. 

aláírja a jegyzőkönyvet. 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken 

elektronikus jegyzőkönyv használata esetén a 

segéd jegyzőkönyvvezető együttműködik a 

jegyzőkönyvvezetővel a játékos cserék közlésében 

és a Libero helyettesítések ellenőrzésében. 

 

SEGÉD JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ 

FELADATAI 

.. 

aláírja a jegyzőkönyvet. 

Az FIVB, Világ- és Hivatalos versenyeken 

elektronikus jegyzőkönyv használata esetén a 

segéd jegyzőkönyvvezető együttműködik a 

jegyzőkönyvvezetővel a játékos cserék közlésében 

és a Libero helyettesítések ellenőrzésében és jelzi a 

második játékvezetőnek, hogy melyik csapat kért 

játékmegszakítást. 

 

Meghatározások: 

Labdaszedők: 

A mérkőzés lebonyolítását elősegítő kiegészítő 
személyekhez tartoznak. A labdamenet végén a labdát 
összeszedik és a legközelebb nyitó játékosnak adják 
oda, ezzel csökkentik a holtidőt és biztosítják a játék 
folyamatosságát. 

 

Labdaszedők és pályatörlők: 

A mérkőzés lebonyolítását elősegítő kiegészítő 
személyekhez tartoznak. A labdamenet végén a labdát 
összeszedik és a legközelebb nyitó játékosnak adják 
oda, ezzel csökkentik a holtidőt és biztosítják a játék 
folyamatosságát. 

Pályatörlők: a kiegészítő személyzet tagjai, feladatuk 
a talaj tisztán és szárazon tartása. Fel kell törölniük a 
pályát a mérkőzés előtt, a játszmák között és ha 
szükséges, labdamenetek után.  

 

 

 



Módosított ábrák 



 

 



 



 11.ábra(19) 

 

A hálót egy játékos hi-

básan érintette; 

a nyitást követően a 

labda a hálót éri és a 

nyitó csapat térfelén 

marad 

 

 

11.4.4., 12.6.2.1.sz. 
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a hibázó csapat oldalán a hálót megérinteni a megfelelő karral 

 


