A Gyermek IV. Bajnokságokra vonatkozó kiegészítő szabályok:


A mérkőzéseket, 25 méteres pályán, strandvízilabda kapukkal (2,5m x 0,8m), 4-es
vízilabdával kell megrendezni.
Amennyiben a fordulót rendező uszoda nem rendelkezik strandvízilabda kapukkal és a
rendező egyesületnek nem sikerül máshonnan ilyen méretű kaput szerezni, úgy a
2019/20-as szezonban a forduló rendezői türelmi időt kapnak. Ebben az esetben a
Gyermek III bajnokságban nagy kaput, a Gyermek IV. bajnokságban kis kaput kell
használni.



Játékosok száma: min. 12 fő



Vízben: 6+1 fő



Játékidő: 4x7 perc tiszta játékidő.



Kiállítási idő: 20 másodperc



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.



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 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.



A mérkőzések félidöjében mindkét csapat 10-10 játékosa a félpályáról üres kapura lő. Úgy
kell bedobni a labdát a kapuba, hogy az a gólvonal előtt nem pattanhat le. Az a csapat,
amelyik több gólt ér el, az plusz 1 gólt kap a mérkőzés állásához. Döntetlen esetén mindkét
csapat 1-1 plusz gólt kap az addigi eredményhez. A játékvezetőnek a gólvonallal egy
vonalban kell helyezkednie (innen látja a legjobban, hogy a labda a gólvonalhoz képest
hol pattan le), a játékos félpályán való helyezkedését a zsűri figyeli. A dobásra – a zsűri
jelzését megvárva – a játékvezető ad jelet.



Ha a találkozó folyamán a két csapat közötti gólkülönbség eléri a 15 gólt, a mérkőzés
hivatalos részét be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet a lezárni és a találkozót
edzőmérkőzésként kell folytatni, ugyanazon közreműködői stáb alkalmazása mellett. A
lezárást követően elkövetett minden, adott mérkőzésen túlmutató szankcióval járó
cselekményt (pl. brutalitás, tiszteletlenség, piroslap) úgy kell megítélni, mintha azt a
találkozó hivatalos része alatt követték volna el. Ezen szankcióval járó cselekményt a
jegyzőkönyvben is rögzíteni kell.

