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 Császár György 

A 2013-2017 között érvényes FINA szabályváltozások, a mai állapot szerint!  
 

WP 5 Csapatok és cserék 
 
WP 5.1 Minden csapat áll, maximum 13 játékos lehet, amiből tizenegy mezőnyjátékos és 
két kapus van. Egy csapat nem több mint 7 játékossal kezdi a mérkőzést, akikből az egyik a 
kapus, akinek kapus sapkát kell viselnie. Öt (5) játékos tartalékolt, akik csereként 
használhatóak és egy a tartalék kapus, aki csak cserekapusként használható. Annak a 
csapatnak, amelyik kevesebb, mint hét játékossal játszik nem kell, hogy kapusa legyen. 
(Vagyis, a cserekapus, csak kapusként játszhat! megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
WP 5.6 Bármikor a mérkőzés folyamán, egy játékos lecserélhető a játéktér saját gólvonalához 
közelebbi visszatérési területről, amikor a játékos láthatóan felemelkedett a víz színére a 
visszatérési területen belül. Abban az esetben, amikor a kapus lecserélése, ezen szabálypont 
alapján történik, és a csapat 7 játékosból áll, akkor csak a cserekapus állhat be a helyére. 
Ha a csapatnak kevesebb, mint 7 játékosa van, a csapatnak nem szükséges kapusnak 
játszatnia. Nem lehet ezen szabálypont szerint cserélni azon idő alatt, amely a játékvezetői 
büntetődobás megítélése és annak elvégzése között történik, kivéve, ha ekkor időkérésre kerül 
sor. 
 (Megjegyzés: Abban az esetben, ha a kapus és a cserekapus nem jogosult vagy nem 
képes részt venni (játszani), a csapat, aki 7 játékossal játszik kénytelen egy alternatív 
kapussal játszani, akinek viselnie kell a kapus sapkát. ) 
 
WP 5.9 A kapus, akit lecseréltek a cserekapusra, nem játszhat semmilyen más 
pozícióban csak kapusként.  
 
WP 5.10 Ha a kapust orvosi okok miatt kell lecserélni, a cserekapus azonnal beállhat a 
helyére.  
 
WP 7 Játékvezetők 
 
WP 7.3 A játékvezetőknek mérlegelniük kell, hogy megítélnek (vagy nem ítélnek meg) 
bármilyen kiállítást vagy ötméterest, attól függően, hogy vajon a döntés támogatja-e a 
támadó csapatot. Úgy kell vezetniük hogy támogassák a támadó csapatot  azzal hogy 
megítélnek egy faultot vagy visszatartja magát a fault megítélésétől, ha a véleményük 
szerint, a fault megadása a vétkes játékos csapatát támogatná.   
(Megjegyzés: A játékvezetőknek ezt az alapelvet teljes terjedelemben használniuk 
kellene.)  
A játékvezetőknek el kell tekinteniük a szabálytalanság megítélésétől, ha véleményük szerint, 
annak megítélése, a szabálytalanságot elkövető játékos csapatának jelentene előnyt. 
 
WP 11 A mérkőzés időtartama 
WP 11.3 Egy olyan mérkőzés estén, ahol győztes megállapítása szükséges és a teljes 
játékidő végén az eredmény döntetlen, úgy az végső eredményt 5 m-es lövésekkel kell 
eldönteni. 
Wp 5.2, Wp 5.7, Wp 9.1, Wp 9.2 és Wp 12.1 ennek konzekvens figyelembevételével 
módosul. 
(Az ötméteresek lövésének eljárása változatlan! megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
WP 12 Időkérések 
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WP 12.1 Minden csapat kérhet, maximum egy időt minden negyedben.  
 
WP 19 Szabaddobások 
 
WP 19.1  
Törölve: Egy szabaddobást, amelyet rossz helyről végeztek el újra el kell végezni.  
(Fontos, jelentős változás! megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
WP 19.2 A játékos, akinek szabaddobást ítéltek meg azonnal játékba kell, hogy hozza a 
labdát passzolással, vagy lövéssel, ha a szabályok engedik (a lövést). 
A védőjátékos, aki szabálytalanságot követett el, el kell távolodnia, a szabaddobást dobó 
játékostól mielőtt feltenné a (egy) kezét, hogy blokkolja a passzolást vagy lövést. egy 
játékos, aki nem teszi meg, ki kell állítani „beavatkozás” miatt a WP 21.5 szerint 
 
WP 20 Egyszerű hibák 
 
WP 20.9 átkerült a WP 21.8-ba a kiállítási hibákhoz 
 
WP 20.16 Időhúzás (teljesen új pont, számozása nem végleges) 
(Megjegyzés: A játékvezetők által, ezen, szabály szerint, mindig adható egy fault mielőtt 
a 30 másodperces támadóidő lejárna.  
Ha csak a kapus tartózkodik a labdát birtokló csapat térfelén és a másik térfélről a 
kapus csapatának egy játékosa, a labdát visszapasszolják a kapusnak, akkor az mindig 
időhúzásnak számit.  
Az utolsó percen belül a játékvezetőknek mindig biztosnak kell lennie, hogy szándékos 
időhúzásról van szó, mielőtt ezt a szabályt alkalmazzák.) 
 
WP 20.17 A lefaultolás (egyszerű hiba elkövetésének) eljátszása (színészkedés) (teljesen új 
pont,  megjegyzés: Cs. Gy.) 
(Megjegyzés: a színészkedés azt jelenti, hogy egy játékos szánt szándékkal próbál meg 
egy faultot jogtalanul kiharcolni a játékvezetőtől az ellenfél játékosával szemben. A 
játékvezető ezért sárga lapot adhat a csapatnak és alkalmazhatja a WP 21.13 szabályt. 
(WP 21,13 Engedetlenség, nem megfelelő viselkedés…, megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
 
WP 21 Kiállítási hibák  
 
 (Teljesen új pont, WP 20.9 átdolgozott változata került át ide, megjegyzés: Cs. Gy.)  
WP 21.8 Akadályozni vagy egyébként nem engedni a szabad mozgást egy olyan 
játékosnak, aki nem birtokolja a labdát, beleértve az ellenfél hátán, vállán vagy lábán 
való úszás. ”Birtoklás, ha valaki felemeli, viszi vagy érinti a labdát, de a labdával való 
úszás nem tartozik bele. (A kontra ítélet után, a teljes pályán, az első támadás alatt 
megjegyzés: Cs. Gy.) 
 (Megjegyzés: Ez a szabály használható a támadó csapat megsegítésére is. Ha egy 
kontratámadás van folyamatban (történik) és egy olyan faultot követnek el, ami 
akadályozza, a támadást akkor a szabálytalanságot elkövető játékost ki kell állítani.  
Az első dolog, amit a játékvezetőnek meg kell állapítania, hogy az ellenfél birtokolja-e a 
labdát, vagy sem mert ha igen, akkor nem büntethető akadályozás miatt.   
Egyértelmű hogy egy játékos birtokolja a labdát, ha a víz felett tartja azt (9-es ábra).  
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A játékos akkor is birtokolja a labdát, ha úszik, miközben a kezében tartja vagy a vízen 
lévő labdával kapcsolatban van (10-es ábra).  
A labdával való úszás nem számít labdabirtoklásnak (11-es ábra). (Ez első sorban a 
semleges területen lévő labda első elérésére értendő. Megjegyzés: Cs. Gy.) 
Egy gyakori formája az akadályozásnak, ha egy játékos átúszik az ellenfél lábán, ezáltal 
csökkenti a játékos sebességét és akadályozza a normális lábmunkában (12-es ábra).  
Egy másik formája az ellenfél vállán való úszás.  
Arra is emlékezni kell, hogy az akadályozást a labdát birtokló játékos is elkövetheti. 
Például a labdát birtokló játékos az egyik kezében a labdát tartja, amíg a másikkal meg 
az ellenfelet próbálja ellökni, hogy nagyobb teret biztosítson magának (13-as ábra). (Ez 
most kiállítás, megjegyzés: Cs. Gy.) 
A 14-es ábrán az látszik, hogy a labdát birtokló játékos akadályozza az ellenfelet azzal, 
hogy a fejével próbálja meg visszatolni. (Ez most kiállítás, megjegyzés: Cs. Gy.) 
A 13-as és 14-es, ábrák félreérthetőek mert bármilyen erőszakos mozdulat a labdát 
birtokló játékos által már ütést vagy brutalitást képezhet, az ábrák akadályozást 
ábrázolnak bármilyen erőszakos mozdulat nélkül.  
Egy játékos akkor is elkövethet akadályozást, amikor nem érinti vagy nincs birtokában 
a labda. A 15-ös ábra azt mutatja, hogy egy játékos szándékosan blokkolja az ellenfelet a 
testével és széttárt karjával, ezáltal a labdához jutást ellehetetleníti. Ez a szabálytalanság 
legtöbbször a pálya szélén fordul elő.)     
  
WP 21.10 Két kezet használni, hogy megfogjon egy ellenfelet bárhol a pályán 

 
WP 21.11 Labda birtoklás cserénél, egy védőjátékosnak egy faultot elkövetni bármely 
játékoson a labdát birtokló (támadást vezető, megjegyzés: Cs. Gy.)) csapatból, bárhol a 
támadó csapat térfelén belül. (félpályáiig, megjegyzés: Cs. Gy.) 
(Megjegyzés: Ez a szabály arra vonatkozik, hogy labdavesztés után a labdát elveszítő 
csapat megpróbálja akadályozni az ellenfél támadását azzal, hogy lefaultolja, még 
mielőtt, a támadó játékos átérne a pálya felét (közepét) jelző vonalon.)  
 
 
WP 21.15 Abban az esetben, ha szembenálló csapatokból egyidejű kiállítás történik a játék 
folyamán, mindkét játékos kiállításra kerül 20 másodpercre. A 30 másodperces 
labdabirtoklást jelző óra nem lesz nullázva, és a játékot az a csapat indítja újra, amely a 
labdát előzőleg birtokolta. Ha az egyidejű kiállítás megítélésekor egyik csapat sem birtokolta 
a labdát, a játékot semleges dobással kell újraindítani. (És az óra nullázásra kerül, vagy 
eleve nullázva volt! megjegyzés: Cs. Gy.) 
(Megjegyzés: Ezen szabálypont által kiállított mindkét játékos, a WP 21.3 pontban 
hivatkozott következő legkorábbi esetben, vagy a következő labdabirtoklás váltáskor lesz 
jogosult a visszatérésre. 
Amennyiben, ezen, szabálypont alapján két játékos került kiállításra, és jogosultak lesznek a 
visszatérésre, a védekező játékvezető beintheti a játékost amint az készen áll a visszatérésre. 
A játékvezető nem kell, hogy megvárja, amíg mindkét játékos készen áll a visszatérésre.) 
  
WP 21.18 Törölve: kimarad az egész pont! (Ez volt a hosszabbítás. megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
WP 22 Büntető hibák  
 
WP 22.3 Egy védekező játékosnak 5 méteres vonalon belül megrúgni vagy megütni egy 
ellenfelet vagy a brutalitás cselekedetét elkövetni. Brutalitás cselekedete estén, a 
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büntetődobáson túlmenően az elkövető játékost ki kell zárni a mérkőzés hátralevő részéből és 
a cserejátékos négy (4) perc tiszta játékidő letelte után jöhet be a játéktérre. Ha a 
szabálytalanságot a kapus követi el, akkor a cserekapust, le lehet cserélni egy másik 
játékosra, a WP 5.6 szerint. (És egy játékos kiáll! De a büntetőpontot, a kapus kapja! 
megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
WP 22.7 Egy edző, vagy bármelyik hivatalos csapatvezető, akinek csapata nem birtokolja a 
labdát, időkérést jelezni, ezen, vétség esetén személyi hiba nem kerül bejegyzésre. 
 
WP 22.8 Ha az edző vagy bármelyik hivatalos csapatvezető, megpróbál megakadályozni 
egy lehetséges gólt, vagy késleltetni a meccset, ezen, vétség esetén személyi hiba nem kerül 
bejegyzésre. (A régi WP 22.7 ketté lett bontva! Késleltetés például: a túl lassú cserélés, nem 
áll fel a csapat a time out után időben stb. megjegyzés: Cs. Gy.) 
 
 
 
 
 
 
 


