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ÁLLÁSFOGLALÁS 

Mivel a FINA szabály egyértelműen rendelkezik a kiállított játékos SZÁNDÉKOS 

játékba avatkozásáról és azt büntetővel szankcionálja, ámde nem rendelkezik a VÉTLEN 

beavatkozásáról, az MVLSZ játékvezetői Bizottsága a következő állásfoglalását hozza: 

 
WP 22.2 A kiállított játékosnak a saját gólvonalához közelebbi visszatérési területre kell mennie 

anélkül, hogy a vizet elhagyná. Azt a kiállított játékost, aki elhagyja a vizet (eltekintve attól az esettől, 

ha a cserejátékos bejövetelét követően teszi), a WP 22.13 (fegyelmezetlenség) alatti szabálytalanság 

miatt vétkesnek kell tekinteni. 

[Megjegyzés: A kiállított játékosnak (beleértve azt a játékost is, akit a szabályok alapján a hátralévő 

játékidőre állítottak ki) a vízben kell maradnia és a saját gólvonalához közelebbi visszatérési területre 

kell mennie (víz alatti úszás is megengedett), anélkül, hogy a játékot megzavarná. 

 

WP 23.4 Egy kiállított játékosnak szándékosan megzavarni a játékot, beleértve a kapu helyzetének 

megváltoztatását. 

 

E két szabálypont a kiállított játékos szándékos labdaérintését és az ítélet 

meghozatalától a pálya elhagyásáig tart mozgását szabályozza, de nem tér ki a nem szándékos 

labdaérintésére. 

 

A JB állásfoglalása szerint, ha a nem szándékos labdaérintés egy valószínűsíthető gólt 

akadályoz meg, közvetlen kapura lövés esetén, az ítélet büntetődobás és a kiállított játékos 

részére még egy személyi hibát kell bejegyezni. (Mint szándékos labdaérintés esetén). 

 

 

Amennyiben a nem szándékos labdaérintés nem közvetlen gólhelyzetet akadályoz meg 

(visszapattanó labdába ér bele), az ítélet a támadó csapat részére szabaddobás, a támadóidő 20 

másodpercről indul újra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Magyarázat: A nem szándékos labdaérintés nem hozhatja hátrányba a támadó 

csapatot, amennyiben valószínű gólt akadályoz meg (WP.23.2.)büntetődobást kell ítélni. 
Amennyiben nem ez az eset áll fenn, sem kerülhet hátrányba a támadó csapat a kiállított 

játékos vétlen labdaérintése okán. 
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