A Baby Bajnokságokra vonatkozó szabályok:


A mérkőzéseket, 20x14m-es pályán, kis kapukkal (2m x 0,7m), 3-as vízilabdával kell
megrendezni.



Játékosok száma: min. 12 fő



Vízben: 5+1 fő



Játékidő: 4x8 perc futóóra
játékmegszakításnál áll az óra)



Támadóidő: Nincs



A center poszton álló játékos egy támadásnál egyszer kaphat labdát. Ha nem lőtt gólt,
vagy tovább passzolta, vagy szabaddobást harcolt ki, akkor újra már nem kaphat center
pozícióban labdát, másik pozícióba kell úsznia és másnak kell elfoglalnia a center posztot.



A félpályán túlról (a támadó csapat saját térfeléről) a centernek adni a labdát nem lehet.
Ilyen esetben a játékvezetőnek kontrafaultot kell ítélnie. Center pozíciónak számít a két
kapufa és a 4 méteres határolta terület.



Az edzőnek a játékosaiból kötelezően 2 külön sort kell csinálnia a mérkőzés előtt, az első
sornak 1-6ig kell sapkaszámot kapniuk, míg a második sornak 7-12ig. Az első sort az első
negyedben végig, a másodikat a második negyedben végig kell játszatnia. A harmadik,
illetve a negyedik negyedben játszó játékosokat az edző tetszőlegesen váltogathatja. A
kapust is kötelező cserélni a második negyedre. A mérkőzésre nevezett valamennyi
játékos ez által, garantáltan játszik, szerepel, az adott mérkőzésen. Nagyon fontos! A
második negyedre vonatkozó szabályt „Sorcsere”- nek nevezzük.



A mérkőzéseken tiltott a zónavédekezés. A zónavédekezést alkalmazó játékosokat a
bírónak ki kell állítania. Nem számít zónázásnak, ha a faultot elkövető játékos visszalép a
center elé vagy egy másik játékos elé, de a labda elpasszolása után a védőnek azonnal
vissza kell mennie az emberére (nem maradhat a center vagy a másik játékos előtt). A
kapuszónát (amikor a kapus jön ki és esetleg elviszi a labdát a center előtt) nem kell
büntetni, az engedélyezett.



A kiállított játékos a kijelölt büntetőzónába való kiúszás után, külön engedély nélkül,
egyből visszatérhet a játékba.



A hat méteren kívülről történő szabaddobásból nem szerezhető gól. Szabaddobás
elvégzése 1x bírói segédlettel. Gólt csak az után lehet szeretni, ha a játékos lepasszolta a
labdát.



A szabaddobást – az új FINA szabályt követve – a labda helyéről kell elvégezni.



Büntetődobás: 4 méterről



A versenyekre a 2m-es szabály vonatkozik. A két méter, bójával van kijelölve.



Eredmény számolása, így annak jegyzőkönyvbe vezetése és eredményjelzőn való közlése
szigorúan tilos. Ennek megfelelően a bajnokság végén helyezés sincs. Minden csapat
egyenértékű díjazásban részesül, mindent játékos névre szóló emlékplakettet kap az
utolsó fordulón.
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