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2017. júliusában a FIBA Központi Bizottsága számos szabályváltoztatást fogadott el. Az 

alábbiakban egy összefoglalót közlünk. A szabályváltozások 2017. október 1-jétől érvényesek. 

 

Lépéshiba (25.2) 

Cél: Egy világszerte egységesen elfogadott lépéshibaszabály kialakítása, ami jobban 

tükrözi a játékosok mozgását. 

Új szövegezés: 

Amikor egy mozgásban lévő játékos megfogja a labdát, vagy befejezi a labdavezetést, 

és egy lába a talajon van, akkor ezt 0. lépésnek tekintjük. Az ezt követő lépést tekintjük 

1. lépésnek. Az első lépés során letett láb lesz a támaszláb. 

Sportszerűtlen hiba (37.1.1) 

Cél: Egyértelműbb szabályok a sportszerűtlen hiba megítélésére, illetve a játék 

lendületének megóvása gyors ellentámadások során. 

Új szövegezés: 

A sportszerűtlen hiba játékos általi érintkezéssel járó hiba, amely a játékvezető 
megítélése szerint: 

• a játékos által a labda megszerzésére irányuló kísérlet közben túlzott, kemény 
érintkezés az ellenféllel (durvaság); 

• védőjátékos által szükségtelen, nem közvetlenül a labda megjátszására irányuló 
érintkezés okozása annak érdekében, hogy megakadályozza az ellenfél 
gyorsindítását vagy ellentámadásának kifejlődését. Ez a dobómozdulat 
megkezdéséig érvényes.  

Csapathibák (B.8.3) 

Cél: Az, hogy minden kizáró hiba ugyanazt a büntetést vonja maga után: 2 
büntetődobást és labdabirtoklást. 

Változás: 

Amikor egy személy kizárását az edzőnek a padon ülő személyek miatt (B 
betűvel) kell bejegyezni, a büntetés ugyanúgy 2 büntetődobás, mint minden 
más kizáró hibánál. Az ilyen típusú hibát B2-ként kell a jegyzőkönyvbe vezetni.  

A fenti szabály minden kispadon helyet foglaló személy kizárásra érvényes, 
legyen szó segédedzőkről, cserékről, kipontozódott játékosokról, illetve 
verekedésszituációkról. 
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Az edzők kötelességei (7.1) 

Cél: Ne okozzon a mérkőzés kezdésében késést a jegyzőkönyv elkészítése. 

Új szövegezés: 

Legalább 40 perccel a mérkőzés kezdetének tervezett időpontja előtt mindkét 
edzőnek vagy képviselőjének írott listát kell átadnia a jegyző részére a mér-
kőzésre játékengedéllyel rendelkező játékosok nevéről és az általuk viselt szá-
mokról, valamint a csapatkapitány, az edző és a segédedző nevéről. 

Csapat fogalma (4.2.1 és 2.4.5) 

Cél: Alkalmazkodni a gyakorlati igényekhez. 

Változás: 7-re növeltük a csapatpadon helyet foglalható csapatkísérők számát, 
vagyis 16 ülőhelynek kell rendelkezésre állnia. Egy csapat maximális létszáma 
tehát 21 fő (12 játékos, 2 edző és 7 csapatkísérő). 

Jegyzőkönyv (B) 

Cél: Alkalmazkodni a gyakorlati igényekhez. 

Apróbb változtatások a jegyzőkönyv kitöltésében az alábbi esetekben: 

• A jegyzőnek elegendő 2 színt használnia; 

• Teendő, ha 12-nél kevesebb játékossal áll ki egy csapat; 

• Teendő játékosedző esetén; 

• A különböző félidőben megítélt személyi hibák közé vastag vonalat 
húzzon a jegyző; 

• Teendő, ha hibás bejegyzés történt az eredményben; 

• Az asztal személyeinek aláírása a mérkőzés befejeztével. 

Játékosok öltözőke (4.3) 

Cél: Részletesebb leírás. 

Változások: 

• A meghatározó színek tekintetében a felsőmeznek és a nadrágnak 
azonos színűnek kell lennie. 

• Ha rövidujjas a felsőmez, az ujjnak a könyök felett kell végződnie. Hosszú 
ujjú mez nem engedélyezett. 

• A zokninak láthatónak kell lennie. 

• A cipők bármilyen színkombinációból állhatnak, azonban a két cipőnek 
egyforma színűnek kell lennie. Fényvisszaverő, tükröződő, csillogó 
anyag vagy egyéb díszítés nem engedélyezett. 
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Egyéb felszerelések (4.4) 

  Cél: A ruházati kiegészítők részletesebb leírása. 

Változások: 

Az alábbi felszerelések (kiegészítők) megengedettek: 

• Kompressziós karszorítók fekete, fehér vagy a mez domináns színével 
megegyező színben, de minden játékosé egyforma színű kell legyen.* 

• Kompressziós sportszár fekete, fehér vagy a mez domináns színével 
megegyező színben, de minden játékosé egyforma színű kell legyen.* 

• Fejvédő fekete, fehér vagy a mezzel megegyező színben, de minden 
játékosé egyforma színű kell legyen. A fejvédő nem takarhatja az arc 
testrészeit sem teljesen, sem részlegesen (pl. szemek, orr, ajkak stb.), 
továbbá nem lehet veszélyes sem az azt viselő játékosra, sem a többi 
játékosra. A fejvédőnek nem lehet összeillesztési pontja az arc vagy a nyak 
területénél, és nem lehetnek kiálló részei.* 

• Textil csuklószorítók, legfeljebb 10 cm hosszúak, fekete, fehér vagy a mezzel 
megegyező színben, de minden játékosé egyforma színű kell legyen.* 

• Kar-, könyök-, térd- és egyéb tapaszok, fekete, fehér vagy a mezzel 
megegyező színben, de minden játékosé egyforma színű kell legyen. 

• Bokavédők átlátszó, fekete vagy fehér színben. Minden csapattagnak 
egyforma színben. 

• * A csapat minden játékosának minden kiegészítő felszerelése azonos színű 
kell, hogy legyen: vagy fekete, vagy fehér, vagy a mez domináns színével 
azonos. 

Új fogalom játékvezetői csapatban 

  Cél: Fogalomzavar elkerülése (angolul). 

  Változás: 

A játékvezetői csapat egyedi feladataival megbízott vezetőjét ezentúl angolul 
Crew Chief-nek, magyarul első játékvezetőnek nevezzük, és nem Referee-nek. 

A játékvezetői csapat a Crew Chief-ből, azaz az első játékvezetőből, illetve a 
második (Umpire 1), és, ha van, a harmadik játékvezetőből (Umpire 2) áll. 
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Játékos dobómozdulata (15.1.3) 

  Cél: A dobómozdulat fogalmának pontosítása. 

  Változás: 

Mikor egy játékost dobómozdulata közben faultolják, ám utána a játékos 
elpasszolja a labdát, azzal a játékos már nem tekintendő dobójátékosnak. 

Kizáró hiba (36.3.3 és 37.2.3) 

Cél: A kizáró hiba mostantól 1 sportszerűtlen és 1 technikai hiba után is jár.  

Változás: 

A játékost ki kell zárni a mérkőzés hátralévő részéből, ha elkövet 1 
sportszerűtlen és 1 technikai hibát. 

A játékosedzőt ki kell zárni a mérkőzés hátralévő részéből, ha 2 saját jogon 
szerzett technikai hibát vét, amik közül 1 játékosként elkövetett sportszerűtlen 
hiba is lehet. 

Személyi hiba eljátszása (Színészkedés) (33.16) 

Cél: Új fogalom és eljárás bevezetése a személyi hiba eljátszására. 

Változás: 

A személyi hiba eljátszásának (színészkedésnek) tekintünk minden olyan 
cselekedet, ahol a játékos eljátssza, őt faultolták, vagy, amikor 
teátrális/eltúlzott mozdulatokkal azt próbálja elhitetni, hogy faultolták, és 
ennek segítségével szeretne sportszerűtlen előnyhöz jutni. 

Védő és támadó egyaránt elkövetheti a szabályok ilyen jellegű megszegését. 

Új karjelzést és hozzátartozó eljárást vezettünk be erre a cselekedetre. 
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Játékvezetői karjelek (A) 

Cél: 2 új karjel bevezetése. 

Változás: 

1. Személyi hiba eljátszása: Az alkar megemelése kétszer, felülről indítva.  
2. Videóbíró kikérése: vízszintesen körözni mutatóujjal. 

 

 

Játékvezetés technikája 

Mérkőzés vagy negyed kezdete: figyelmeztető sípszó A labdás játékvezető 
használjon figyelmeztető sípszót a mérkőzés kezdetekor, mielőtt belép a 
kezdőkörbe elvégezni a feldobást. Ugyanígy fújjon a sípjába minden további 
negyed kezdetekor, mielőtt a félpályánál odaadja bedobáshoz a labdát. 

 

Mies, Svájc, 2017. augusztus 15. 


