
   

Bírók figyelmébe 
Mérkőzések játékvezető nélkül 

Ez a dokumentum annak érdekében készült, hogy minden játékvezető nélküli mérkőzés során 
ugyanazok az elvek legyenek meghatározva és betartva, illetve az egyes mérkőzések ugyanolyan 
módon legyenek kezelve. 

A játékosok figyelmébe ajánlott játékvezető nélküli mérkőzésekről szóló dokumentum leír és 
elmagyaráz néhány követendő elvet. Amikor versenybíróként dolgozol egy olyan versenyen, ahol 
játékvezető nélküli mérkőzésekre is sor kerül, akkor függeszd ki ezt a dokumentumot a helyszínen. 

„Out”/nem „out” viták (nem salakpályás mérkőzéseken) 

Ha a pályára bírót hívnak, hogy eldöntse hogy a labda bent volt vagy kint volt, de a bíró nem azt a 
mérkőzést nézte, akkor meg kell kérdeznie az „out”-ot (a saját térfelén) bemondó játékost, hogy biztos-
e az ítéletben. Ha a játékos biztos az „out”-ban, akkor az érvényben marad. 

Ha úgy néz ki, hogy előnyös lenne bíráskodni a mérkőzésen, akkor a versenybírónak találnia kell egy 
játékvezetőt, aki levezeti a mérkőzést. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. megfelelő tapasztalattal 
rendelkező játékvezető nem elérhető, nincs játékvezetői szék stb.), akkor a versenybíró is ott maradhat 
a pályán és figyelheti a mérkőzést. A bírónak ekkor tájékoztatnia kell a játékosokat, hogy minden 
egyértelműen téves döntést ki fog javítani és így a téves ítéletet hozó játékos el fogja veszíteni a pontot. 

Labdanyom viták (csak salakpályás mérkőzéseken) 

Ha bírót hívnak a pályára, hogy eldöntsön egy labdanyom vitát, akkor a bírónak először meg kell 
győződnie, hogy a játékosok megegyeztek-e, hogy melyik a helyes nyom. 

Ha a játékosok egyetértenek a kérdéses nyomban, de nem tudják eldönteni, hogy az bent van vagy kint 
van, akkor a bírónak kell ezt eldöntenie. Amennyiben a nyom olvashatatlan, akkor az eredeti ítélet 
marad érvényben. 

Ha a játékosok nem egyeztek meg abban, hogy melyik a helyes labdanyom, akkor a bírónak ki kell 
derítenie a játékosoktól, hogy milyen típusú ütés volt és az melyik irányból érkezett. Ez segíthet 
eldönteni, hogy melyik a helyes nyom. Amennyiben ez sem segít, akkor annak a játékosnak az ítélete 
marad érvényben, akinek a térfelén található a labdanyom. 

Ha a játékos „out”-ot mondott, de nem tudja megmutatni a labdanyomot az ellenfelének, akkor a 
bírónak kell kiderítenie a játékosoktól, hogy milyen típusú ütés volt és az melyik irányból érkezett. Ez 
segíthet eldönteni, hogy melyik a helyes nyom. Amennyiben ezek az információk sem segítenek 
megtalálni a helyes nyomot, akkor az eredeti „out” ítélet marad érvényben. A bírónak pedig 
emlékeztetni kell a játékost, hogy, normál körülmények között, meg kell tudnia mutatni a 
labdanyomot, amikor „out”-ot mond. Ilyen esetekben tanácsos lehet a pályáról követni a mérkőzést 
egészen a befejezésig. 

Egyéb ítéletek 

Amikor a vita tárgya akadályozás (pl. labda begurul a pályára), hálót érintő adogatás, „kettős pattanás” 
vagy hibás ütés, akkor a bírónak meg kell próbálnia kideríteni a játékosoktól, hogy pontosan mi történt 
és belátása szerint döntést kell hoznia. A jóhiszeműséget minden esetben meg kell adni a labdamenet 
folytatása érdekében, tehát egy játékos csak akkor állítsa meg a labdamenetet, például külső 
akadályozás miatt, ha abban 100%-osan biztos. 
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Kirívóan helytelen ítéletek 

Ha a bíró a pályán kívülről néz egy mérkőzést, amikor egy játékos egy kirívóan helytelen ítéletet hoz, 
akkor pályára menve szóljon a játékosnak, hogy ez a kirívóan hibás ítélet most egy nem szándékos 
akadályozásnak minősül, ezért újra kell játszani a pontot, kivéve, ha ez egy pontbefejező ütés volt, 
ekkor a pontot az ellenfélnek kell ítélni. Ezután a bírónak el kell mondania a játékosnak, hogy innentől 
kezdve minden tisztán hibás ítélet szándékos akadályozásnak fog minősülni, ezért ilyenkor el fogja 
veszíteni a pontot. Továbbá, ha a bíró szükségesnek látja, akkor a játékost Sportszerűtlen 
magatartásért lehet büntetni. 

A bíróknak viszont figyelniük kell, hogy túlságosan ne avatkozzanak be a mérkőzés menetébe, ha nem 
szükséges vagy nem kérték, illetve ne használják az Akadályozás szabályát esetleg hibás közeli 
ítéleteknél. Gyakorlatilag a bírónak teljes mértékben biztosnak kell lennie, hogy egy nagyon rossz ítélet 
született, mielőtt az Akadályozás szabályát érvényesítené. 

Eredmény viták 

Ha bírót hívnak a pályára egy eredmény vitához, a bíró pedig nézte a mérkőzést és tudja az eredményt, 
akkor mondja meg a játékosoknak a helyes eredményt és onnan folytassák a mérkőzést. 

Ha bírót hívnak a pályára egy eredmény vitához, de a bíró nem azt a mérkőzést nézte, akkor a bírónak 
át kell beszélnie a kérdéses pontokat/játékokat a játékosokkal, hogy kiderítse, mely 
pontokban/játékokban egyeznek meg a játékosok. Minden pont/játék, melyben a játékosok 
egyetértenek, érvényben marad, csak azokat a pontokat/játékokat kell újra játszani, melyek vitásak. 

Példa: „A” játékos szerint az eredmény 40-30, ellenfele („B” játékos) szerint 30-40. Minden pontot 
átbeszélsz a játékosokkal és kiderül, hogy csak az első pont nyertesében nem egyeznek meg. A helyes 
döntés az, hogy az eredmény 30-30 és innen folytatják a mérkőzést, mivel mind a két játékos 
egyetértett azzal, hogy fejenként kettő pontot nyertek. 

Ha a játékosok a játékokban nem értenek egyet, akkor is ugyanezeket az alapelveket kell követni. 
Például: „A” játékos azt állítja, hogy 4-3 van neki, ellenfele („B” játékos) pedig azt, hogy 4-3 van neki. 
Miután átbeszéltétek a játékokat, rájössz, hogy mind a két játékos úgy gondolja, hogy ő nyerte az első 
játékot. A helyes döntés, hogy az állás 3-3 és innen folytatják a mérkőzést, mivel mindkét játékos 
egyetért azzal, hogy fejenként három játékot nyertek. A következő játékot az a játékos fogja adogatni, 
aki az utolsó játékban fogadott. 

Miután megoldódott az eredményvita, nagyon fontos, hogy a bíró emlékeztesse a játékosokat, hogy 
az adogatónak minden első adogatás előtt be kell mondania az eredményt, olyan hangosan, hogy az 
ellenfele is hallja. 

Egyéb esetek 

Lábhibát csak és kizárólag a bíró mondhat be, a fogadó játékos nem. Azonban, ilyen esetekben a 
bírónak a pályán kell állnia. Pályán kívülről a lábhiba bemondása nem megengedett. 

Tanácsadás, csak úgy, mint egyéb fegyelmi szabálysértések, vagy késlekedés csak a bíró által 
büntethetők. Ezért nagyon fontos, hogy bírók figyeljék a játékosok és edzők magatartását. Amikor a 
bíró büntetést ad, akkor szabálysértés után amilyen gyorsan csak tud pályára kell mennie és röviden 
elmondani a játékosoknak, hogy büntetést szabott ki. 

A versenybíró döntése végleges. 

A fenti eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a Játékvezető és Versenybíró Bizottság várja a 
megkereséseket. 


