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Magyar Röplabda Szövetség 
Zsűrikonferencia 

 
  
A Zsűrikonferencia célja  a strandröplabda mérkőzéseken felmerülő problémák azonnali 
megoldása az FIVB szabályokkal, szabályzatokkal, előírásokkal összhangban, ily módon az 
esetleges mérkőzés utáni óvások megelőzése. 
 
1. Zsűrikonferencia összehívását kezdeményezheti a mérkőzésen résztvevő csapatok 

kapitánya, illetve a mérkőzés I. Játékvezetője. 
Jelzendő esetek: 
1.1 Játékvezető helytelen döntése, melynek során nem alkalmazta helyesen a 

szabályokat, előírásokat, vagy nem biztosította döntésének következményeit. 
1.2 Jegyzőkönyvvezető helytelen működése, melynek során a 

jegyzőkönyvvezetésben hibát követ el. 
 

A vitás esetet azonnal, a szituációt követő holtidőben, illetve a Jegyzőkönyvvezető 
hibás működése esetén a tévedés felfedezése utáni holtidőben kell az I. 
Játékvezetőnél jelezni, kérve a Zsűrikonferencia összehívását. 
A Zsűrikonferencia összehívására csak a Csapatkapitánynak van joga, a 
sportszerűség keretein belüli módon. Ezt követően az I. Játékvezetőnek azonnal meg 
kell szakítani a játékot. 
 

2. Tiltakozás elfogadása: 
 A Főbíró illetve az arra kijelölt személy, (továbbiakban Főbíró) megvizsgálja a 
tiltakozást és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben 
elfogadja a tiltakozást, összehívja a Zsűrikonferenciát. 
 

3. Zsűrikonferencia összetétele:  
3.1 A Játékvezetővel kapcsolatos tiltakozás esetén a Főbíró a mérkőzés I. 

Játékvezetőjét és a két Csapatkapitányt kéri fel a konferencián való 
részvételre. 

3.2 A Jegyzőkönyvvezető működésével kapcsolatos tiltakozás esetén a Főbíró az I. 
és a II. Játékvezetőt kéri fel a konferencián való részvételre és jelentést kér a 
Jegyzőkönyvvezetőtől. A Jegyzőkönyvvezető nem tagja a Zsűrikonferenciának. 

3.3 Más személy nem vehet részt a Zsűrikonferencián. Ugyanakkor a Főbíró 
minden szükséges információt összegyűjthet. 
 

4. A Játék megszakítása: 
Miután a Főbíró elfogadta a tiltakozást, a játékot meg kell szakítani. 
4.1 A Zsűrikonferencia ideje alatt a csapatok a részükre kijelölt pihenőhelyen kell, 

hogy tartózkodjanak. 
4.2  A játéktér elhagyása nem megengedett. 
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5. A Zsűrikonferencia döntése: 
 A Főbíró, miután a szükséges információkat összegyűjtötte, az érvényben lévő 
 szabályokkal összhangban döntést hoz, mellyel: 
5.1  vagy elutasítja a tiltakozást 
5.2 vagy elfogadja a tiltakozást és felülbírálja a Játékvezető döntését 
5.3 a Jegyzőkönyvvezető munkájával kapcsolatos tiltakozás megalapozottsága 

esetén a Jegyzőkönyvet javítani, és szükség esetén az eredményt módosítani 
kell. 

Ha az adott esetre nincs előírt szabályozás, a Főbíró saját hatáskörében, a játék 
szellemének megfelelő döntést hoz. 

 
6. A játék folytatása: 

6.1 A döntést közölni kell a Játékvezetőkkel, a Jegyzőkönyvvezetővel, a 
Csapatkapitányokkal és tájékoztatni kell a közönséget. 

6.2 Amennyiben a tiltakozás elutasításra kerül, a mérkőzést az eredeti 
Játékvezetői döntésnek megfelelően kell folytatni, ugyanazzal az állásrenddel 
és eredménnyel. 
 Elutasított tiltakozásnál az első esetben minden szankció nélkül folytatódik a 
játék. Ismételt és minden további elutasított tiltakozás  esetén a csapat 
viselkedését játékkésleltetésnek kell minősíteni és ennek megfelelően 
szankcionálni. 

6.3 Amennyiben a tiltakozás elfogadást nyert, a Játékvezetői döntést felül kell 
bírálni. A játék a Zsűrikonferencia döntésének megfelelően, esetlegesen 
módosított eredménnyel folytatódik. 

  
 
 
 


