


• a háton lévők legalább 20 helyett 16 cm magasak;

• az elől lévők legalább 10 helyett 8 cm magasak;

• bármilyen hirdetés vagy embléma (logó) legalább 5 
helyett 4 cm-re legyen a számoktól.
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A jegyzőasztaltól a pálya felé nézve, a hazai (elől álló) 
csapat:

• padja az asztaltól balra helyezkedik el.

• a mérkőzés kezdetén a csapatpadja előtti térfélen 
melegít.

Azonban, ha megegyeznek ezek bármelyike 
felcserélhető.
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Ok:

• A csapatok szívesebben melegítenek a 
csapatpadjuk előtt a meccs kezdetén, mint a 
félidőben.

• A második félidőben, így a mérkőzés végén is, a 
padjuk előtti térfélen védekeznek. Így ha gólt 
kapnak, és az edző időt kér, akkor az 
asztalszemélyzet is az edző irányába néz.
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Az a csapat jogosult az első váltakozó labdabirtoklással 
járó bedobásra, amelyik a feldobás után nem szerez 
labdabirtoklást a pályán. 

Ok:

A pályán megkötést törölték, hogy egyszerűsítsék a 
szabályt. Így, ha a feldobásból azonnal határvonalon kívülre 
kerül a labda, akkor a bedobásnál megtörténik az első 
labdabirtoklás, így a bedobást követően a másik csapat 
lesz jogosult az első váltakozó labdabirtoklással járó 
bedobásra.
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Egy játékos által okozott szabálytalan érintkezés az 
ellenfele ellen hátulról vagy oldalról, aki az ellenfél kosara 
felé halad, és nincs másik ellenfél a haladó játékos és a 
kosár között, és

• a kosár felé haladó játékos birtokolja a labdát

• a kosár felé haladó játékos megpróbálja birtokba 
venni a labdát

• a labdát a kosár felé haladó játékos felé passzolták.

Ez a támadójátékos dobómozdulatának megkezdéséig 
alkalmazandó.
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Bedobás közben elkövetett hiba a játéktéren egy védőjátékos 
által okozott normál személyi hiba ellenfelével szemben, amikor 
a 4. negyed vagy bármely hosszabbítás végén a mérkőzésóra 
2:00-t vagy kevesebbet mutat, és a labda egy bedobásnál 
határvonalon kívül a játékvezető kezében van, vagy a bedobást 
végző játékos rendelkezésére áll.
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Büntetése: 1 büntetődobást kell ítélni annak a játékosnak a 
javára, aki ellen a hibát elkövették, majd a mérkőzés a vétlen 
csapat bedobásával folytatódik a hiba elkövetéséhez 
legközelebbi ponttól, akkor is ha már bónuszban van a 
védekező csapat.

Támadóóra: ha a fault a támadótérfélen történik, akkor 
változatlan marad, kivéve, ha kevesebb, mint 14 mp-et mutat, 
akkor 14 mp lesz. Ha a védőtérfélen történt a fault, akkor 24 
mp-re kell visszaállítani.
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• A 2020-as szabályváltozási szövegből kimaradt, hogy a 
jegyző helyett az időmérőnek kell jeleznie, hogy ha egy 
játékos elkövette az 5. hibáját.

• A jegyzőtől átkerült az a feladat is az időmérőhöz, hogy 
neki kell értesítenie a játékvezetőket, ha egy edző időt 
kért.

• Viszont a jegyző új feladatává válik (az új 
szabályváltozás nyomán), hogy a jegyzőkönyvbe beírja, 
ha egy edző hivatalosan videóbírózást kér. És arról is 
neki kell értesítenie a játékvezetőket, ha az edző 
tévedésből a második ilyen lehetőségét kéri ki.
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• Amikor a mérkőzésóra vagy a támadóóra a negyed vagy 
a támadóidő lejártát jelzi, és ezzel közel egyidejűleg 
kosár esik vagy faultot követnek el, akkor a 
játékvezetőknek el kell dönteniük (akár a videóbíró 
igénybevételével), hogy a kosár vagy a hiba a dudaszó 
előtt vagy után történt-e. Ha a dudaszó előtt történt, 
akkor valamennyi időnek kell maradnia az órán, és ez 
legalább 0,1 másodperc kell legyen. 

• Az nem lehetséges azután, hogy pl. egy fault a 
dudaszóval egyidejűleg történt, és a büntetődobásokat 
ugró játékosok nélkül hajtják végre
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A legtöbb esetben az adott szituáció videón történő 
visszanézése rögtön megtörténik, mert a labda holttá válik és a 
mérkőzésórát megállítják. Ellenben, léteznek olyan 
visszanézhető játékhelyzetek, amikor a mérkőzésóra nem 
feltétlenül áll meg azonnali sípszóra. Ezek döntések arról, hogy:

• a kosár 2 vagy 3 pontot ér.

• az adott kosárra dobás a támadóidő lejárta előtt történt-e.

A fenti esetekben lehetőséget teremtett a FIBA arra, hogy a 
játékvezetők a kosár születése után azonnal megállíthassák a 
játékot.
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Ha a videobíró használata után a játékvezetők úgy döntenek, 
hogy az adott labda- vagy kosárakadályozás szabálysértést 
tévesen ítélték meg, akkor a játékot az alábbiak szerint kell 
folytatni, ha az ítélet után:

• Ha érvényes kosár született, a kosár érvényes, és a (korábbi) 
védekező csapat alapvonali bedobással folytathatja a játékot.

• Ha bármely csapat játékosa azonnali és egyértelmű 
labdabirtoklást szerzett, akkor az a csapat lesz jogosult 
bedobásra attól a ponttól, ahol a labda volt, amikor az ítélet 
megszületett. 

• Ha egyik csapat sem szerzett azonnali és egyértelmű 
labdabirtoklást, akkor feldobáshelyzetet kell ítélni.
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• A vezetőedző minden videobíró-rendszerrel (IRS) felszerelt 
mérkőzésen kérheti az adott eset visszanézését, vagyis: 
megkérheti az első játékvezetőt arra, hogy ellenőrizze 
döntését a videobíró segítségével. 

• A vezetőedző mérkőzésenként összesen egyszer kérheti a 
videobíró használatát, függetlenül attól, hogy végül igaza lett-e 
vagy sem.

• A videobíró használata kizárólag az „F” melléklet F.3. 
pontjában rögzített esetekben kérhető.
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• A vezetőedző hangosan mondja azt, hogy „videobíró” 
(nemzetközi mérkőzésen angolul, hogy „challenge”), illetve 
ezzel egyidőben mutassa a megfelelő karjelet. (56. számú 
hivatalos karjel: „TV-képernyő alakú téglalap rajzolása a 
levegőbe”). A döntése ezzel végleges és visszavonhatatlan. 

• A vezetőedző legkésőbb akkor kérheti a videobíró használatát, 
illetve a játékvezetőknek legkésőbb akkor kell visszanézniük 
az esetet, amikor a kérdéses döntés után először állítják meg 
a játékot. 
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• Ha a játék megállás nélkül folytatódik a kérdéses döntés (néma 
síp) után, akkor a játékvezetők azonnal megállíthatják a játékot, 
miután tudomásukra jutott a vezetőedző videobíró-kérése, 
feltéve, hogy ezzel egyik csapatot sem hozzák hátrányba.  

• A vezetőedzőnek közölnie kell a legközelebbi játékvezetővel, 
hogy mit szeretne visszanézetni.

• A játékvezetőnek jóvá kell hagynia a kérés jogszerűségét.

• A játékvezetőnek tájékoztatnia kell a jegyzőt a vezetőedző 
kérésének jóváhagyásról. 

• A videobíró használata közben a játékosoknak a pályán kell 
maradniuk.
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