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ELŐSZÓ 
 

A SQUASH RÖVIDÍTETT SZABÁLYAI 
 
Az egyéni squash szabályainak rövidített változata, a játék alapszabályait hivatott 
megismertetni a játékosokkal. Minden játékosnak ismernie kell a játék teljes (bővített) 
szabályrendszerét is. A zárójelben lévő számok –a teljes szabálykönyv pontjaira utalnak. Ez 
a módosított változat 2009. április 1-től lépett érvénybe.  

 
 
PONTOZÁS (2. szabály) 
 
A mérkőzés 2 vagy 3 nyert játszmából áll („best of” 3 vagy 5). 
 
Minden játszmát 11 pont eléréséig játsszák. Az a játékos nyer, aki előbb eléri a 11 pontot, 
kivéve ha mindkét játékosnak 10 pontja van. Ebben az esetben, a játék addig folytatódik, 
amíg az egyik játékos 2 ponttal meg nem nyeri azt. 
 
Mindkét játékos szerezhet pontot a labdamenet megnyerésével. (PAR – Point-a-Rally). Ha 
az adogató nyer egy labdamenetet, pontot nyer és folytatja az adogatást. Ha a fogadó nyeri 
a labdamenetet, pontot nyer és átveszi az adogatást. 
 

 
BEMELEGÍTÉS (3. szabály) 
 
A játék kezdete előtt, a játékosoknak 5 perc áll rendelkezésre (2 ½ perc oldalanként), hogy 
bemelegítsenek, valamint bemelegítsék a játékra szánt labdát. 
 
Amikor a labdát lecserélik a játék közben, vagy ha szünet után folytatják a játékot, a 
játékosok bemelegítik a labdát, hogy az megfeleljen a játék feltételeinek. 
 
A labdát, a mérkőzés bármely szünetében, a játékosok bármelyike melegítheti. 

 
 
AZ ADOGATÁS (4. szabály) 
 
A játék az adogatással kezdődik. Az ütő megpörgetésével döntik el az első adogatás jogát. 
Ezután, az adogató addig adogat, amíg labdamenetet nem veszíti. Ilyenkor az ellenfél válik 
adogatóvá („hand out”). Az a játékos adogat a következő játszmában, aki az előzőt 
megnyerte. 
 
Minden játék elején, valamint amikor az adogatás átkerül egyik játékostól a másikhoz, az 
adogató választhat melyik oldalról adogat először. Miután a adogató megnyerte a 
labdamenetet felváltva köteles szerválni a két oldalról. 
 
Az adogatáshoz a játékosnak legalább a lábának egy részével az adogató négyzeten belül 
kell állnia úgy, hogy a cipője egyáltalán nem érintheti a felfestett határvonalakat. Ahhoz, hogy 
a szerva jó legyen, egyenesen a főfalra kell szerválni, az adogató vonal fölött és a felső 
határvonal („out line”) alatt, úgy hogy a visszapattanó labda az ellenkező oldali fogadó 
negyedben pattanjon. (a szerva érheti az oldalfalat és/vagy a a hátsó üveget, de ezután be 
kell pattannia a fogadó negyedbe)  
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A SZABÁLYOS ÜTÉS (6. szabály) 
 
Akkor szabályos az ütés/adogatás-fogadás, amennyiben a játékos előbb játssza meg a 
labdát minthogy az a padlón kétszer pattant volna és visszajuttatja azt a főfalra, a lemez (tin) 
fölötti és a felső határvonal közti részben. („out line”) A labda érintheti az oldalfalakat és/vagy 
hátsó falat mielőtt eléri a főfalat. 
 
A labda megjátszása szabálytalan, ha 
-  a labda az ütés előtt egynél többször pattan a földön, ha helytelen vagy dupla érintéses 

az ütés. („NOT UP”); 
- a labda az ütés után, még a főfal előtt eltalálja padlót, vagy eltalálja a lemezt („LENT” – 

„DOWN”) 
- a labda eltalálja a vonalat vagy kimegy a játéktéren kívülre („KINT”-„OUT”) 

 
 
LABDAMENET (8. szabály) 
 
Az adogatás után addig folytatódik a labdamenet, amíg az egyik játékos el nem veszti azt. 
 
A menet az adogatásból, valamint a visszaütésekből tevődik össze. A játékos akkor nyeri 
meg a menetet, ha az ellenfél helytelenül adogatott, vagy nem sikerült szabályosan 
visszaütnie a labdát, vagy abban az esetben, ha a játékos megkísérli megütni a labdát és 
előtte a labda érinti az ellenfelet (beleértve az ütőt és ruházatot). 
 
MEGJEGYZÉS: Menet közben a játékos nem ütheti meg a labdát ha fennáll annak a 
veszélye, hogy az ütőjével vagy a labdával megüti az ellenfelet. Ebben az esetben leállítják a 
játékot és a labdamenetet vagy újrajátsszák („LET”), vagy az ellenfelet megbüntetik. (a 
megzavart játékosnak ítélik a labdamenetet). 

 
 
ELLENFELET ÉRINTŐ LABDA (9. szabály) 
 
Ha játékos megüti a labdát, amelyik még mielőtt eléri a főfalat érinti az ellenfelet, vagy annak 
ütőjét, vagy ruháját, a játékot leállítják.  
 

 Ha a visszaütés szabályos és a labda az oldalsó falak érintése nélkül érte volna el a 
főfalat, a fogadó játékos megnyeri a labdamenet, kivéve ha az ütés nem első szándékból 
történt. (akkor „LET”) 

 Ha a labda az oldalfal irányába repült, de elérte volna a főfalat amennyiben nem érinti az 
ellenfelet és a visszaütés különben szabályos lett volna, a labdamenetet újrajátsszák 
(„LET”). 

 Ha a visszaütés nem szabályos a fogadó játékos elveszíti a labdamenetet 

 
 
MEGFORDULÁS (9. szabály) 
 
Ha a fogadó játékos ütése előtt, vagy követve a labdát körbefordult, vagy hagyta, hogy a 
labda őt megkerülje (a labda a játékos teste mellett jobboldalon elhaladva a játékos 
baloldalán visszatérve került megjátszásra vagy fordítva) - a fogadó játékos megfordult 
(„TURNED”- „MEGFORDULÁS”) 
 
Amennyiben megfordulás után játékos megüti a labdájával az ellenfelet, akkor elveszti a 
labdamenetet. (a bírónak ilyen esetben még figyelmeztetnie is kell az ütő játékost!) 
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Ha a játékos, miközben fordul, megállítja a játékot, hogy ne üsse/érintse meg ellenfelét a 
labdamenetet újrajátsszák („LET”).  
Ez minden olyan esetben javasolt eljárás, amikor a fordulás miatt az ellenfél időlegesen 
kiesik a látótérből és ütő játékos nem lehet biztos ellenfele pozíciójában. 

 
 
TÖBBSZÖRÖS KÍSÉRLET A LABDA MEGÜTÉSÉRE (10. szabály) 
 
Egy játékos, miután megkísérli megütni a labdát és elvéti, további kísérleteket tehet a labda 
visszaütésére. 

 Ha a többszöri kísérlet jó visszaütést eredményezne, de a labda eltalálja az ellenfelet, a 
labdamenetet újrajátsszák („LET”). (második szándéknak minősülő eset) 

 Ha a visszaütés nem lett volna eredménye, a fogadó játékos elveszti a labdamenetet. 

 
 
ZAVARÁS (12. szabály) 
 
Az ütésre következő játékosnak joga, hogy a labdát szabadon, az ellenfél bármilyen 
zavarása nélkül játszhassa meg. 
 
A zavarás elkerülése érdekében, az ellenfélnek meg kell próbálni biztosítani a játékos 
részére a labda akadálymentes, direkt megközelítését, a labda megfelelő láthatóságát, 
helyet a labda megütéséhez és lehetőséget a labda a főfal bármelyik részére történő 
közvetlen megjátszására. 
 
Amikor a játék zavarás eredményeképpen áll le, az eljárás a következő: 

 Ha a játékos meg tudta volna játszani a labdát és az ellenfél megtett minden tőle telhetőt 
a zavarás elkerülésére, a labdamenetet újrajátsszák („LET”). 

 A játékos nem jogosult a labdamenet újrajátszására ( elveszíti a labdamenetet), ha nem 
tudta volna visszaütni a labdát, vagy figyelmen kívül hagyja a zavarást és tovább játszik, 
vagy a zavarás annyira minimális volt, hogy a játékosra, aki hozzáfért és megütötte a 
labdát, de nem volt hatással. („minimal interference”) 

 A játékos megnyeri a labdamenetet („STROKE”), ha az ellenfél nem tett meg minden tőle 
telhetőt a zavarás elkerülése érdekében; vagy ha a játékosnak nyerő ütése lett volna, 
vagy ha a játékos eltalálta volna az ellenfelet labdával, amely egyenesen a főfal felé 
tartott. 

 
A LET (13. szabály) 
 
A LET egy eldöntetlen labdamenet. A labdamenet megismétlik, adogató újból adogat 
ugyanarról az oldalról. 
 
A labdamenetet újrajátszásának engedélyezése („LET”) indokolt a fentiekben jelzett 
szabályokban, más körülményeknél is. 
 
Például, a labdamenetet újrajátsszák („LET”), ha a labda bármilyen idegen, a földön heverő 
tárgyat eltalál, vagy ha a fogadó játékos tartózkodik a labda megjátszásától, mert sérülést 
okozhat az ellenfélnek. 
 
A labdamenetet újrajátsszák („LET”), ha a fogadó nem állt készen az adogatás fogadására 
és azt meg sem kísérelte, valamint ha a labda, játék közben tönkremegy. 
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A JÁTÉK FOLYTATÁSA (7. szabály) 
 
Ahogy a játékos elkezdett szerválni, onnantól a játék folyamatos kell, hogy legyen. A 
labdamenetek között nem lehet szünet.  
 
Minden játszma között 90 másodperces szünet engedélyezett. (PSA és WSA versenyeken 
120 másodperc) 
 
A játékosok ruhát cserélhetnek vagy a felszerelésüket ha szükséges.(bírói engedéllyel 
hagyhatják el játszma közben a pályát) 

 
 
VÉRZÉS, SÉRÜLÉS, BETEGSÉG (16. szabály) 
 
Ha a sérülés vérzéssel jár, a vérzést a játék megkezdése előtt meg kell állítani. A játékos 
elegendő időt kap arra, hogy ellássa a vérző sebet.  
 
Ha a vérzést kizárólag az ellenfél tevékenysége okozta, a sebesült játékos megnyeri a 
játékot.  
 
Ha a vérzés kiújul több szünet nem megengedhető, kivétel ha a játékos a 90 másodperces 
szüneteket használja,a játékok között, a seb/vérzés ellátására. Ha képtelen az elállítani fel 
kell adnia a mérkőzést.  
 
Ha a sérülés nem okozott vérzést, eldöntendő, hogy az ellenfél okozott sérülést, a játékos 
maga okozta a sérülését vagy mindkét játékos okolható a sérülés létrejöttében.  
 

 Ha az ellenfél okozta a sérülést, a sérült fél megnyeri a játékot. 

 Ha a játékos saját maga okozta a sérülést, 3 percet kap a felépülésre, utána folytatnia 
kell a játékot, vagy a 90 másodperces szüneteket használja,a játékok között, a 
felépülésre. 

 Ha mindkét játékos miatt történt a sérülés, a sérült játékos 1 órát kap a felépülésre. 
 
Ha a játékos rosszul érzi magát, folytatnia kell a játékot vagy fel kell adnia az adott játszmát 
és a 90 másodperces szüneteket használhatja ki a felépülésre. Görcsös fájdalom, szédülés 
és nehéz lélegzetvétel (asztmát is beleértve) is ebbe a kategóriába tartozó állapot.  
Ha a játékos hány a pályán, az ellenfél megnyeri a mérkőzést. 

 
 
JÁTÉKOSOK KÖTELEZETTSÉGEI (15. szabály) 
 
A 15. szabály útmutatókat tartalmaz a játékosok részére. Például: 15.6 pont kimondja, hogy 
a szándékos figyelemelterelés nem megengedett. Az értelmezéshez a játékosoknak ezt a 
Szabályt teljes egészében el kell olvasni. 
 
Néhány részlet azokat a helyzeteket mutatja be, amikor a játék a hivatalos ellenőrzés alatt 
zajlik (bíró/jegyző). Az adott rövidített változat nem tartalmazza ezeket az eseteket. 
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VISELKEDÉS A PÁLYÁN (17. szabály) 
 
Sértő, megfélemlítő viselkedés a squash játékban nem elfogadható. 
 
Ebbe a kategóriába sorolható: hallható és látható illetlenség, szóbeli és testi durva 
szabálytalanság, nézeteltérés, az ütő, pálya vagy labda szabálytalan használata, 
szükségtelen testi érintkezés, ütő túlságosan magas lendülete, nem fair bemelegítés, 
időhúzás, pályára visszatérés késéssel, szándékos vagy veszélyes játék. 

 
 



8 

 

AZ EGYÉNI SQUASH JÁTÉKSZABÁLYAI 2009. 
 
 
 
MEGJEGYZÉS 
 
Jelen szabályokban, nem mindenhol sikerült pontosan leírni a játékosok cselekedeteit a 
különböző játékszituációkban. Ezért, van, ahol megengedett a szabály önkényes 
értelmezése. Viszont, ha a szövegben a „köteles” szót használtuk, az azt jelenti, hogy a 
játékos köteles a szabályban leírtak szerint cselekedni. Ha a „lehet” szót használtuk, akkor 
választhat cselekedetek sorozatából. 

 
 
1. A JÁTÉK 

 
Az egyéni squash-t két játékos, ütő és labda használatával egy pályán játsszák, 
amely három összetevő meg kell, hogy feleljen a WSF előírásainak (ld. 5. melléklet). 
 
PAR (Point-a-Rally) pontozás 11 pontig 
 
11 pontig tartó PAR típusú számolás hivatalos és elfogadott minden játékszintnél 
2009 április 1-je óta. 
 
A 2. szabály, amely mostanáig leírta a számolás rendszerét a következőre lett 
módosítva. 

 
 

2. A PONTOZÁS RENDSZERE (alternatív pontozási rendszer ld. 7. melléklet) 

 
2.1 A játékosok bármelyike nyerhet pontot. Ha a szerváló nyerte a labdamenetet, 

tovább szervál, ha a fogadó nyerte a labdamenetet, akkor ő kapja a pontot és 
szerválhat. 

 
2.2 A szervezők döntése alapján, a játék 2 vagy 3 nyert játszmáig tarthat. 
 
2.3 Minden játszma 11 pontig tart. Az a játékos, aki először éri el 11 pontot, nyer, 

kivéve, ha az eredmény 10-10. Ebben az esetben a játék addig folytatódik, 
amíg az eredmény nem tér el 2 ponttal. Az a játékos a győztes, akinek 2 pont 
előnye van. 

 
2.4 Minden alkalomkor, amikor a játék eredménye 10-10, a Jegyzőnek a 

következő bejelentést kell tennie: „Az eredmény 10-10, a játékot 2 ponttal kell 
nyerni.” („10-all, a player must win by 2 points”). 

 
2.5 Abban az esetben, ha a meccs vagy játszma megnyeréséhez a játékosnak 

egy pont hiányzik, a Jegyzőnek a következő bejelentést kell tennie: 
„Játszmalabda” (Game ball) vagy „Meccslabda” (Match ball). A Jegyző 
függetlenül attól, hogy a szerváló vagy a fogadó nyerte a labdamenetet, meg 
kell tennie a bejelentést. (Pl.: ha 10-6-os eredménynél a játszma (vagy meccs) 
labda megjátszásának eredménye szervaváltás, a Jegyző bejelentése: 
„Csere, 7-10, játszma (meccs) labda”. 
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3. A BEMELEGÍTÉS 
 
3.1 Közvetlenül a meccs megkezdése előtt, a játékosok 5 percig közösen 

bemelegíthetnek a pályán. 2.5 perc után a Bíró kötelező bejelentése „Félidő” 
és a játékosok a pályán helyet cserélnek, hogy folytathassák a bemelegítést. 
Amikor lejár az idő a Bíró bejelentése „Idő”. 

 
3.2 Bemelegítés közben mindkét játékosnak egyforma lehetőséget kell biztosítani 

a labda megütésére. Ha a játékosok egyike a bemelegítésre szánt időben 
nem ad elég lehetőséget a másiknak a labda megütésére, sportszerűtlenséget 
követ el. A Bíró döntése, hogy az esetet sportszerűtlen magatartásnak 
minősíti és alkalmazza a 17. szabályt. 

 
3.3 A játékosoknak engedélyezve van a szünet idejében „bemelegíteni” a labdát. 
 
3.4 A Bíró saját belátása szerint megengedheti, hogy egy esetleges szünet 

befejezése után a játékosok „melegítsék” a labdát. 

 
 

4. AZ ADOGATÁS 
 
4.1. Az első adogatás jogát az ütő megpörgetésével kell eldönteni. Ezután az 

adogató addig adogat, amíg labdamenetet nem veszt, ekkor az ellenfél válik 
adogatóvá és így folytatódik tovább a játék. A második és a további 
szettekben az előző szett nyertese kezdi az adogatást.  

 
4.2 Minden egyes szett és minden egyes szervacsere alkalmával az adogató 

szabadon választhatja meg, hogy melyik oldalról kíván adogatni. Az első 
adogatás után, a labdamenet megnyerése esetén, azonban felváltva köteles 
szerválni a két oldalról. Amennyiben a labdamenet LET-tel végződött, 
ugyanarról az oldalról köteles adogatni, ahonnan utoljára adogatott. 
 
Amennyiben a játékos nem a megfelelő oldalról szándékozik adogatni vagy 
bármelyik játékos bizonytalan, a Jegyző kötelessége a megfelelő oldalra 
utasítani a játékost. Amennyiben a jegyző hibásan utasít, vagy további vitára 
kerül sor, a bírónak kell döntenie. 

 
4.3. Az adogató kézzel vagy az ütőjével ejtheti vagy dobhatja fel a labdát az 

adogatáshoz. Ha a játékos nem tesz kísérletet az ejtett vagy feldobott labda 
megütésére, megismételheti az adogatás. 

 
 
4.4. Az adogatás szabályos, ha a 4.4.1-4.4.5. szabályok betartásra kerültek.  

 
4.4.1 A szerváló egyik talpa részben vagy egészben érinti a padlót a 

szervaboxon belül úgy, hogy az nem érintheti szervaboxot határoló 
vonalat (a vonal fölött lehet, de nem érintheti azt) az ütés 
pillanatában. 

 
4.4.2 A szerváló játékos szabályosan megütötte a labdát, még mielőtt a 

labda érintette volna a padlót, a falak egyikét, vagy a szerváló 
játékost.  

 
4.4.3 A szerváló játékos által megütött labda közvetlenül eltalálta a főfalat a 

szervavonal és a felső szegélyvonal között. 
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4.4.4 A fogadó által ütött röptét kivéve, a főfalról visszatérő adogatott labda 

az adogatóval szembeni, a rövid vonal és a félpálya vonal által bezárt 
negyeden (fogadó négyzeten) belülre esik anélkül, hogy a felfestett 
vonalakat érinti. 

 
4.4.5 Az adogató nem üti a játéktéren kívülre a labdát. 

 
 
4.5. Amennyiben az adogatás nem a 4.4.1-4.4.5 szabályoknak megfelelően 

történik, a Jegyző bejelentése a következő lehet: 
 

 „láb hiba” – 4.4.1 feltétel megsértése 

 „not up” – 4.4.2 feltétel megsértése 

 „hiba” – 4.4.3 feltétel megsértése, ha a labda először az oldalsó falat, 
vagy a szervavonal és a TIN 
közötti főfalrészt érinti. 

 „lenn” – 4.4.3 feltétel megsértése, ha a labda érinti a TIN-t, vagy a padlót. 

 „hiba” – 4.4.4 feltétel megsértése 

 „kinn” – 4.4.5 feltétel megsértése 
 

Amennyiben adogatást követően a labda a főfal és az oldalfal találkozásánál 
lévő sarkot találja el, az adogatás rossz és a bejelentés „hiba”. 

 
4.6 Az adogató nem szerválhat mielőtt a Jegyző be nem fejezi az eredmény 

bemondását. A Jegyzőnek a pontállást időhúzás nélkül be kell jelenteni. 
Amennyiben az adogató megkísérli a labdát játékba hozni mielőtt a jegyző az 
eredmény bemondását befejezte volna, a Bíró kötelessége a játékot 
megállítani és a játékost felszólítani, várjon, amíg a jegyző az eredmény 
bemondását befejezi.  

 
 

5. A LABDAMENET 
 
A szabályoknak megfelelő adogatás után addig folytatódik a labdamenet, amíg az 
egyik játékosnak nem sikerül szabályosan visszaütni a labdát vagy a szabályokban 
leírt egyéb okok miatt a labda játékon kívül kerül, valamelyik játékos újrajátszást kér 
(LET), vagy a Jegyző vagy a Bíró egyike megszakítja a játékot. 

 
 

6. A SZABÁLYOS ÜTÉS 
 
Abban az esetben számít az ütés szabályosnak, ha az a 6.1-6.3 szabályoknak 
megfelelően történik: 
 
6.1 A játékos helyszabályosan üti vissza a labdát, még mielőtt az kétszer érintené 

a padlót. 
 
6.2 A labda az alsó vonal (TIN) felett éri a főfalat – vagy direkt vagy az oldalfal(ak) 

vagy a hátsó fal érintésével –mielőtt a padlót, a játékos testét vagy ruházatát, 
az ellenfél ütőjét, testét vagy ruházatát érintené. 

 
6.3 A labda az ütés után nem kerül a játéktéren kívülre, vagy nem pattan a 

padlón, vagy nem érinti a főfal alsó részét (TIN). 
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7. A FOLYAMATOS JÁTÉK 

 
Az első adogatás után a játék addig folytatódik, amíg az alábbi feltételek fennállnak. 
Viszont, 
 
7.1 a Bíró bármikor felfüggesztheti a mérkőzést – tetszése szerinti időre –, ha a 

világítás nem megfelelő, vagy egyéb külső, a játékosoktól független probléma 
merül fel. Ilyen esetben az addig elért eredmény megmarad. Ha 
rendelkezésre áll egy másik pálya, a pillanatnyilag használhatatlan pálya 
helyett, a játék ezen a pályán folytatódhat, amennyiben a Bíró így dönt. 

 
7.2 A bemelegítés és az első szett között, valamint a további szettek között 

90 másodperc szünet áll a játékosok rendelkezésére. A játékosok a 
pihenőidőben elhagyhatják a játékteret, de a 90 másodperces szünet végére 
kötelesek játékra készen állni. (PSA és WSA versenyek esetében a szünet 
120 másodperc.) 
 
A játékosok közös beleegyezésével a játék a 90 másodperc lejárta előtt is 
folytatódhat. 
 

(G1) 7.3 A játékos kérésére, amennyiben a Bíró meggyőződött arról, hogy a játékos 
ruhája, cipője vagy ütője cserére szorul, elhagyhatja a játékteret, de a cserét a 
lehető leggyorsabban végre kell hajtania. A cserére adott idő nem haladhatja 
meg a 90 másodpercet 

 
7.4 A 90 másodperces szünet lejárta előtt 15 másodperccel a Bíró „15 

másodperc” bejelentéssel figyelmezteti a játékosokat, hogy készen álljanak a 
játék folytatására. A 90 másodperc leteltét a Bíró „Idő” bemondással jelzi. 
 
A játékosok felelőssége hallótávolságon belül tartózkodni, hogy hallják a "15 
másodperc" és az "Idő" jelzéseket. 
 
Abban az esetben, ha valamelyik vagy a játékosok egyike sem tudja 
megkezdeni a játékot a Bíró „Idő” bejelentése után, a Bírónak a 17. szabályt 
kell alkalmaznia. 
 

7.5 Abban az esetben, ha a játékos megsérült, beteg vagy nem képes folytatni a 
játékot, a Bírónak a 16. Szabályt kell alkalmaznia. 
 

(G2) 7.6 Ha a Bíró véleménye szerint a játékos direkt húzza az időt a Bírónak a 
17. szabályt kell alkalmaznia. 
 

(G3) 7.7 Ha a labdamenet közben egy kívülálló tárgy esik le a pályára (kivéve a 
játékosok ütője) a következőket kell alkalmazni: 
 
7.7.1 Abban a pillanatban, ahogy a Bíró észreveszi a kívülálló tárgyat, meg 

kell állítania a játékot. 
 
7.7.2 Amennyiben egy játékos veszi észre a kívülálló tárgyat, a labdamenet 

újrajátszását kérheti a Bírótól. 
 
7.7.3 Ha egy játékos ejt el valamit, elveszti a labdamenetet kivéve, amikor 

a 7.7.5 szabály érvényesül, vagy amikor a játékosok összeütközése 
által került kívülálló tárgy a padlóra. Az utóbbi esetben, a Bíró 
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döntése alapján újrajátsszák a labdamenetet, kivéve a zavarás miatti 
kért újrajátszást, amikor a Bíró a Szabályzat 12. pontját alkalmazza. 

 
7.7.4 Ha a leesett kívülálló tárgy nem a játékosoktól ered a Bíró döntése 

alapján újrajátsszák a labdamenetet kivéve, ha a 7.7.5 szabály 
alkalmazható. 

 
7.7.5 Ha a kívülálló tárgy a nyertes ütés után került a pályára, a nyerő ütés 

játékosa nyeri a labdamenetet. 
 
7.7.6 Ha a kívülálló tárgyat a menet végéig nem veszik észre a pályán, a 

menet nyertesét az általános szabályokkal kell meghatározni. 
 

(G3) 7.8 Ha egy játékos elejti az ütőjét, a Bíró nem állítja meg a labdamenetet kivéve, 
ha az elejtett ütő zavarja a játékot (12. szabály), a labda megérinti az elejtett 
ütőt (13.1.1 szabály), az elejtett ütő elterelte az ellenfél figyelmét, vagy a Bíró 
büntetést alkalmaz (17. szabály). 

 
 
 

8. MEGNYERT LABDAMENET 
 
Egy játékos megnyeri a labdamenetet, ha: 
 
8.1 az ellenfél adogatása sikertelen (4.4 szabály), 
 
8.2 az ellenfél nem tudja szabályosan visszaütni a labdát (6. szabály), kivéve, ha 

a Bíró újrajátszást rendel el („LET”), vagy az ellenfélnek ítéli a pontot 
(„STROKE”), 

 
(G4) 8.3 a labda az ellenfelet (beleértve bármit, amit visel vagy hord), zavarás nélkül 

érinti, amennyiben nem ő a fogadó, kivéve a 9. és 10. szabályban foglalt 
eseteket. Ha zavarás történt, a 12. szabályt kell alkalmazni. Minden esetben a 
Bírónak kell dönteni. 

 
8.4 Azokban az esetekben, ahol ez előre meg van határozva jelen szabályokkal, a 

Bíró az ellenfélnek ítéli a pontot („STROKE”). 

 
 

9. ELLENFELET ÉRINTŐ LABDA ÉS A JÁTÉKOS MEGFORDULÁSA 
 
(G4) 9.1 Ha a játékos által megütött labda, amely még mielőtt érintené a főfalat, 

eltalálja az ellenfelet (beleértve bármit, amit visel vagy hord) a játék leáll. A 
Bíró a 17. szabály esetleges megsértése figyelembe vétele mellett értékeli a 
labda röppályáját és dönt: 
 
9.1.1. A pontot az ütő játékosnak ítéli („STROKE”), ha az ütés szabályos 

volt és elérte volna a főfalat anélkül, hogy érintett volna bármely 
másik falakat, kivéve azokat az eseteket, amikor a 9.1.2 és 9.1.3 
szabályok alkalmazandók. 

 
(G4, G5) 9.1.2 Az ütő játékos elveszti a labdamenetet ( „PENALTY STROKE”) , ha 

az ütés előtt megfordult, kivéve, ha az ellenfél tudatosan a labda felé 
mozgott, hogy megállítsa azt, amely esetben a Bíró az ütő játékosnak 
ítéli a pontot. 



13 

 

 
(G5) 9.1.3 Ha az ütő játékos ütése újabb kísérlet következtében találta el az 

ellenfelet (második szándékú ütés), a Bíró újrajátszást rendel el (LET) 
feltéve, hogy a 9.1.2 szabály nem alkalmazható. 

 
9.1.4 Újrajátszást ítél (LET), ha a labda a főfal érintése előtt érintette vagy 

érinthetett volna bármely más falat és az ellenfélnek lett volna 
lehetősége a labdát szabályosan visszaütni kivéve, ha a 9.1.5 
szabály alkalmazható. 

 
9.1.5 Az ütő játékos nyeri a pontot (STROKE), ha az egyébként szabályos 

ütés nyerő ütés lett volna. 
 
9.1.6 Ha az ütés különben nem lett volna eredményes, az ütő játékos 

elveszti a labdamenetet. 
 

(G5) 9.2 Ha az ütő játékos az ütés előtt megfordult: 
 
9.2.1 Az ütő játékos megállhat, ha úgy véli megüthette volna a másik 

játékost, a Bíróhoz fordulhat és újrajátszást kérhet. A Bíró ebben az 
esetben a következőképpen járhat el: 
 
9.2.1.1 Engedélyezi az újrajátszást (LET), ha úgy véli, hogy a 

játékosnak lehetősége volt jól visszaütni a labdát, de nem 
tette, mert megvolt a lehetőség, hogy eltalálja az ellenfelét 
kivéve, ha a 9.2.3 szabály alkalmazható. 

 
9.2.1.2 Nem engedi az újrajátszást (NO LET), ha úgy véli, hogy az 

ütő játékosnak nem volt lehetősége a labda megjátszására.  
 

9.2.2 Az ütő játékos zavarás miatt nem ütött, megállította a menetet és a 
Bíróhoz fordult az adott szituációval. Ebben az esetben a Bíró 
dönthet, hogy: 
 
9.2.2.1 engedélyezi az újrajátszást (LET), ha úgy véli, hogy a 

zavarás, amelyet az ellenfél okozott, nem tette lehetővé, 
hogy a játékos zavartalanul üthessen.  

9.2.2.2 az ütő játékosnak ítéli a pontot (STROKE), ha úgy véli, hogy 
az ellenfél nem kísérelte meg a zavarás elhárítását. 

 
9.2.2.3 nem engedélyezi az újrajátszást, ha úgy véli, hogy az ütő 

félnek nem volt lehetősége eredményesen ütni, attól 
függetlenül, hogy zavarás volt vagy sem. 

 
9.2.3 A Bírónak nem kötelessége engedélyezni az újrajátszást, ha úgy véli, 

hogy a játékos megfordulása nem azzal a szándékkal történt, hogy jót 
üssön és folytassa a játékot, hanem, hogy újrajátszást kérhessen. 

 
 

10. TÖBBSZÖRI KÍSÉRLET A LABDA MEGÜTÉSÉRE 
 
Ha a játékos elsőre nem találja el a labdát, további kísérletet tehet a labda 
megütésére. 
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10.1 Ha a melléütés után a labda az ellenfelet (beleértve bármit, amit visel vagy 
hord) érinti, akkor a bíró ítélete szerint: 
 
10.1.1 engedélyezi az újrajátszást, ha úgy véli, hogy az ütő félnek 

lehetősége lett volna még később a jó ütésre. 
 
10.1.2 az ellenfélnek ítélni a pontot, ha úgy véli, hogy az ütő félnek nem volt 

lehetősége jót ütni. 
 

10.2 A Bírónak engedélyezni kell az újrajátszást abban az esetben, ha a játékos az 
melléütést követően, a további ütésben jót ütött, de a főfal érintése előtt, a 
labda érintette az ellenfelet beleértve bármit, amit visel vagy hord. („LET”) 

 
10.3 Abban az esetben, ha a játékos annak érdekében, hogy ne találja el a az 

ellenfelet megáll és többszöri kísérletre sem üti meg a labdát, a Bíró a 
következőket alkalmazhatja: 
 
10.3.1 engedélyezi az újrajátszást, ha a labda megjátszásához az ütő 

játékos nem használta ki az újabb lehetőséget feltéve, hogy 
lehetősége volt jót ütni, vagy 

 
10.3.2 az ütő játékosnak ítéli a pontot, ha úgy véli, hogy az ellenfél nem 

kísérelte meg elkerülni a zavarást a következő ütésnél, vagy 
 
10.3.3 nem engedélyezi az újrajátszást, ha úgy véli, hogy a többszöri 

kísérlet nem eredményezett volna jó ütést. 

 
 

11. FELLEBBEZÉSEK 
 
A labdamenetet elvesztő játékos a Jegyző bármelyik, az adott labdamenetre 
vonatkozó ítéletét megfellebbezheti.  
 
Mielőtt a játékos fellebbez a Jegyző döntése ellen a 11. szabály szerint, a játékos a 
következő formában fordulhat a Bíróhoz: „Kérem…” („LET PLEASE”). A játék áll 
mindaddig, amíg a bíró ítéletet nem hoz. Ha a Bíró nem érti a fellebbezés okát, a 
játékostól kérhet magyarázatot. 
 
Amennyiben a 11. szabály alapján, a jegyző ítélete ellen kért fellebbezésnek a bíró 
nem ad helyt, a jegyző ítélete marad érvényben. Abban az esetben, ha a Bíró nem 
biztos a döntésében, a labdamenetet újra kell játszatnia kivéve, ha a 11.2.1, 11.5 
vagy 11.6 szabályok alkalmazandók. 
 
A fellebbezések és a Bíró különleges esetekben történő beavatkozásának kezelése a 
következők szerint történik (lásd még a 20.4. szabályban). 
 
11.1 Adogatással kapcsolatos fellebbezés 

 
11.1.1 A Jegyző „Lábhiba", „Hiba", „Rossz", „Lenn", vagy „Kinn" jelzésére az 

adogató fellebbezhet („Foot-fault”, „Fault”, „Not up”, „Down”, vagy 
„Out”). Ha a Bíró a Jegyző döntését elveti, a labdamenetet újra kell 
játszani (YES LET). 

 
11.1.2 Ha az adogatás után a Jegyző nem jelez hibát, a fogadó azonnal, 

vagy a labdamenet végén fellebbezhet. A Bíró, ha biztos abban, hogy 
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az adogatás szabálytalan volt, a fogadó játékos fellebbezése nélkül is 
köteles megállítani a játékot és a fogadó játékosnak ítélni a pontot 
(STROKE). Válaszul a játékos fellebbezésére a Bíró köteles:  
 
11.1.2.1 a szerváló játékosnak ítélni a pontot, ha biztos abban, hogy 

az adogatás szabályos volt. 
 
11.1.2.2 ha bizonytalan a döntésben, újrajátszatni a labdamenetet. 

 
11.2 Egyéb, nem az adogatásra vonatkozó fellebbezések 

 
11.2.1 Ha a Jegyző „Rossz", „Lenn", vagy „Kinn" („Not up”, „Down” vagy 

„Out”) hibát jelez egy játékos ütése után, a játékos fellebbezhet. A 
Bíró, ha helyt ad a fellebbezésnek, vagy bizonytalan a Jegyző 
döntésében köteles: 
 
11.2.1.1 újrajátszatni a labdamenetet a 11.2.1.2 vagy 11.2.1.3 

szabályokban leírt esetek kivételével. 
 
11.2.1.2 annak a játékosnak ítélni a pontot, akinek nyerő ütését a 

Jegyző döntése megállította. 
 
11.2.1.3 az ellenfélnek ítélni a pontot, ha a Jegyző jelzése az 

ellenfél nyerő ütését megzavarta vagy megakadályozta. 
 

11.2.2 Ha a Jegyző nem jelez „Rossz", „Lenn", vagy „Kinn" („Not up”, 
„Down” vagy „Out”) hibát egy játékos ütése után, az ellenfél rögtön, 
vagy a labdamenet végén fellebbezhet. A Bíró, ha biztos abban, hogy 
az ütés szabálytalan volt, a fogadó játékos fellebbezése nélkül is 
köteles megállítani a játékot és a fogadó játékosnak ítélni a pontot 
(STROKE). Válaszul a játékos fellebbezésére a Bíró köteles: 
 
11.2.2.1 az ellenfélnek ítélni a pontot, ha biztos abban, hogy az ütés 

szabályos volt. 
 
11.2.2.2 ha bizonytalan a döntésben, újrajátszatni a labdamenetet. 
 

11.3 Az adogatás fogadása után semmilyen, az adogatás előtti helyzetre 
vonatkozó fellebbezésnek helye nincs, kivéve a Szabályzat 14.3. pontja 
szerinti esetet. 

 
11.4 Amennyiben a labdamenet vesztese egy labdamenettel kapcsolatban 

többször is fellebbez, a bíró minden egyes fellebbezést külön köteles elbírálni. 
 
11.5 Ha egy játékos fellebbez, a Jegyző „Lábhiba", „Hiba", „Rossz", „Lenn", vagy 

„Kinn" jelzése („Foot-fault”, „Fault”, „Not up”, „Down”, vagy „Out”) ellen egy 
adogatásnál, de a játékszituációban a „Lábhiba", „Hiba", „Rossz", „Lenn", vagy 
„Kinn" hibák valamelyikét elkövették, a Bírónak kötelessége a legutóbb történt 
esemény alapján döntést hozni. 

 
11.6 Ha egy játékos fellebbez a Jegyző „Rossz", „Lenn", vagy „Kinn" jelzése („Not 

up”, „Down”, vagy „Out”) ellen egy labdamenetben, de a játékszituációban a 
„Lenn" vagy „Kinn" hibák valamelyikét elkövették, a Bírónak kötelessége a 
legutóbb történt esemény alapján döntést hozni. 
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12. ZAVARÁS 

 
12.1 Az ütésre következő játékosnak alapvető joga, hogy a labdát szabadon, az 

ellenfél bármilyen zavarása nélkül játszhassa meg. 
 
12.2 Az ellenfélnek minden tőle telhető erőfeszítést meg kell tennie a zavarás 

megelőzésére, hogy az ütésre következő játékos: 
 

(G6) 12.2.1 közvetlenül, akadálymentesen hozzáférjen a labdához, miután, azt 
saját maga szabályosan megütötte („resonable follow-through” – az 
ütő szabályos kivezetésének lehetőségét is biztosítani kell). 

 
12.2.2 a főfalról visszapattanó labdát megfelelően láthassa. 

 
(G7) 12.2.3 megfelelő szabad teret kapjon az ütő felkészítéséhez a labda 

megütése előtt. 
 

12.2.4 megfelelő szabad teret kapjon, hogy a labdát a főfal bármelyik 
részére játszhassa. 

 
 

(G7) 12.3 Zavarásnak minősül, ha a játékos a 12.2 szabály bármely pontja ellen vét, 
függetlenül attól, hogy megtesz minden tőle telhetőt a zavarás elhárítására. 

 
12.4 A túlságosan széles ütő felkészítés és kivezetés sérülésveszélyes helyzetet 

okozhat. 
 
12.5 A megzavart játékosnak lehetősége van dönteni, hogy folytatja a 

labdamenetet, vagy megáll és a Bírótól kéri a labdamenet újrajátszását. 
 

(G8) 12.5.1 A játékos, aki a labdamenet újrajátszását kéri vagy a pont 
megszerzését akarja elérni, a következő formában fordulhat a 
Bíróhoz: „Kérem…” („LET PLEASE”). 

 
(G9, G10) 12.5.2 Csak az ütésre következő játékosnak van joga fellebbezni. A 

játékosnak a fellebbezést azonnal, vagy amikor a játékos a zavarás 
miatt nem folytatja a labdamenetet, minden késedelem nélkül meg 
kell tennie. 

 
12.6 A Bíró a fellebbezést elbírálva a következő döntéseket hozhatja: „LET”, „NO 

LET”, „STROKE xy játékosnak” (ld. 4.1. melléklet). A döntést a Bíró egyedül 
hozza meg, amely végleges és megfellebbezhetetlen. Ha a Bíró nem érti a 
fellebbezés okát, a játékostól kérhet magyarázatot. 

 
12.7 A Bíró nem engedélyezheti az újrajátszást (LET) és a játékos elveszti a 

labdamenetet, ha a Bíró szerint: 
 

(G6) 12.7.1 nem történt zavarás, vagy a zavarás annyira minimális volt, hogy az 
ellenfél akadálytalanul látta a labdát és meg tudta volna játszani azt. 

 
(G6) 12.7.2 zavarás történt, de a játékos nem lett volna képes megjátszani a 

labdát, vagy nem tett meg mindent a labda megjátszására.  
 

12.7.3 a játékos nem törődve a zavarással megjátszotta a labdát. 
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(G11) 12.7.4 a játékos maga idézte elő a zavarást, a labda felé történő mozgása, 

vagy pontatlan ütése folytán. 
  
12.8 A Bíró köteles a játékosnak ítélni a pontot, ha 
 

12.8.1 zavarás történt, és az ellenfél nem tett meg minden erőfeszítést a 
zavarás elhárítására és a játékos meg tudta volna játszani a labdát. 

 
(G7)               12.8.2 zavarás történt, az ellenfél minden tőle telhetőt megtett a                    

zavarást      elkerülésére, de a helyezkedése megakadályozta a 
játékos ütőfelkészítését, aki a labdát meg tudta volna játszani. 

 
(G7) 12.8.3 zavarás történt, az ellenfél minden tőle telhetőt megtett a zavarást 

elkerülésére és a játékos egy nyerő labdát tudott volna megjátszani. 
 

12.8.4 a játékos visszatartott egy ütést, amely (a főfal irányában) megjátszva 
eltalálta volna az ellenfelet, vagy az oldalfalra irányult ütés győztes 
labda lett volna (hacsak fordulás, a labda körbe engedése vagy 
második szándék nem áll fenn). 

 
12.9 A Bíró újrajátszatja a labdamenetet, ha a játékos minden tőle telhetőt megtett 

a zavarást elkerülésére és az ellenfél meg tudta volna játszani a labdát. 
 

12.10 A Bíró nem ítélheti oda a pontot (STROKE) annak a játékosnak, aki túlzott 
ütőhasználattal okozott zavarást. 

 
12.11 A Bíró, ha szükségesnek ítéli, megállíthatja a játékot és újrajátszathatja a 

labdamenetet a 12.9. szabály alapján, vagy egy játékosnak ítélheti a pontot 
(STROKE) a 12.8. szabály szerint, bármely játékos fellebbezése nélkül. 

 
12.12 Zavarás esetén a Bíró a 17. szabály szerinti szankciókat alkalmazhatja. A Bíró 

megállíthatja a játékot, ha a játékosok maguktól nem hagyták abba és a 
megfelelő szankciót alkalmazhatja, ha: 

 
(G12) 12.12.1 egy játékos jelentős vagy szándékos fizikai kontaktusba lépett az 

ellenfelével. 
 

12.12.2 a játékos túlzott ütőhasználata az ellenfél testi épségét veszélyezteti. 

 
 
13. Újrajátszás (LET) 

 
Az egyéb szabályokban leírtak mellett, a Bírónak újrajátszást kell vagy lehet 
elrendelni egyéb meghatározott esetekben. A játékos a következőképpen fordulhat a 
Bíróhoz: „Kérem” vagy „Let please”. Ha a Bíró nem érti a fellebbezés okát kérheti, 
hogy a játékos adjon magyarázatot. 
 
13.1 A Bíró engedélyezheti az újrajátszást, ha: 
 

13.1.1 a labda érintkezett valamilyen idegen, a pályán elhelyezkedő tárgyal. 
 

(G7) 13.1.2 a játékos tartózkodott a labda bármely fal felé történő megjátszásától 
(ide sorolva a hátsó falat is) az ellenfél esetleges megsebesítésének 
elkerülése érdekében 
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13.1.3 a Bíró véleménye szerint egy pályán belüli vagy kívüli esemény 

megzavarta valamelyik játékosok figyelmét. Az adott játékosnak 
azonnal a Bíróhoz kell fordulnia az újrajátszási kérelmével. Fentiek 
ellenére, a Bíró az ütésre következő játékosnak ítélheti a pontot 
(STROKE), ha a labda megjátszása nyerő ütést eredményezett 
volna. 

 
13.1.4 a Bíró véleménye szerint, a pálya megváltozott feltételei befolyásolják 

a labdamenet kimenetelét. 
 
13.2 A Bíró köteles újrajátszást elrendelni, ha: 
 

13.2.1 a játékos nem volt kész az adogatás fogadására és a labda 
visszaütésre. 

 
13.2.2 a labda játék közben tönkremegy. 
 
13.2.3 a Bíró fellebbezés esetén nem képes döntést hozni. 
 
13.2.4 a játékos egyébként szabályosan megjátszható labdát nem tud 

visszaütni mielőtt az egynél többet pattanna a talajon, vagy mert a 
labda beszorul a játéktér valamely részébe, vagy a labda az első 
pattanás után elhagyja a játékteret. 

 
13.3 Ha az ütésre következő játékos a 13.1.1 –13.1.4 szabályok alapján fellebbez a 

labdamenet újrajátszásáért, a Bírónak csak akkor kell eleget tenni a kérésnek, 
ha a játékosnak lehetősége volt a labda szabályos és eredményes 
megjátszására. A nem ütésre kerülő játékos fellebbezése esetén a 13.1.1, 
13.1.3 és 13.1.4 szabályok a döntésnek nem feltételei. 

 
13.4 A 13.1.3, 13.1.4, és a 13.2.2 szabályok értelmében a Bíró újrajátszást ítélhet 

akkor is, ha az ütő fél megpróbálkozott a labda visszaütésével. 
 
13.5 A 13. szabály szerint a fellebbezés feltételei: 
 

13.5.1 A játékosnak kérni kell a Bírótól a labdamenet újrajátszását, aki dönt 
a 13.1.2 szabály (az ütésre következő játékos esetén), a 13.1.3 és 
13.2.1 szabály (a fogadó játékos esetén), valamint a 13.2.3 szabály 
alapján. 

 
13.5.2 A játékos fellebbezése vagy a Bíró beavatkozása fellebbezés nélkül a 

13.1.1, 13.1.4, 13.2.2, és 13.2.4 szabályok értelmében. 

 
 

14. A labda 
 
14.1 Bármikor, amikor a labda nincsen játékban, bármely játékos és a Bíró 

megvizsgálhatják a labda állapotát. A játékosok közös beleegyezésével, vagy 
az egyik játékos kérése alapján, a Bíró kicserélheti a labdát. 

 
14.2 Ha játék közben a labda tönkremegy, a Bírónak, miután meggyőződött annak 

használhatatlanságáról, azonnal ki lecserélnie azt. 
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14.3 Ha a labda, játék közben megy tönkre, de ez nem lett azonnal nyilvánvaló, a 
Bíró újrajátszatja a labdamenetet, amelyben a labda valóban tönkrement és 
az adogató a következő adogatás előtt, vagy a fogadó az adogatás fogadása 
nélkül fellebbez. 

 
(G13) 14.3.1 Ha a fogadó játékos az adogatás megjátszása előtt fellebbez – 

anélkül, hogy kísérletet tenne az adogatás fogadására – és a Bíró 
megállapítja, hogy a labda az adogatás alatt ment tönkre, a Bíró csak 
az adott adogatást ismételteti meg, ha viszont ez nem állapítható 
meg, lehetővé kell tenni az előző labdamenet újrajátszását. 

 
14.4 A 14.3 szabály nem terjed ki a játszma utolsó labdamenetére. Ebben az 

esetben, a játékosnak rögtön a labdamenet után kell a Bíróhoz fordulni a 
fellebbezéssel. 

 
14.5 Amennyiben a játékos a labdamenetet megszakítva fellebbez a labda 

használhatatlansága miatt és a bíró a labdát megfelelőnek ítéli, a fellebbező 
játékos elveszti a labdamenetet. 

 
14.6 A labdának mindig a pályán kell lennie (játék közben és a szünetekben is) 

kivéve, amikor a Bíró másként nem rendelkezik. 
 
14.7 Miután a Bíró lecserélte a labdát vagy a játékosok visszatérnek a játékhoz egy 

kis késéssel, a Bíró engedélyével a játékosok bemelegítik a labdát. A 
mérkőzés a Bíró döntése alapján, vagy a játékosok közös megegyezését 
követően folytatódik attól függően, hogy melyik következik be előbb. 

 
 

15. Játékosok kötelezettségei 
 
15.1 A játékosok kötelesek betartani a szabályokat és tiszteletben tartani a játék 

szellemiségét. Ezeknek az elveknek a megszegése rossz hírnevet hozhat a 
játéknak és ellene a Bíró a 17. szabályt alkalmazhatja. 

 
15.2 A játékosoknak készen kell állniuk a játékra a mérkőzés előre meghatározott 

időpontjában. 
 
15.3 A játékosok nem hagyhatnak a pályán semmilyen tárgya(ka)t, ruhát vagy 

felszerelést. 
 
15.4 A játékosok egy játszma alatt, a Bíró beleegyezése nélkül nem hagyhatják el a 

pályát. Ha egy játékos mégis elhagyja a pályát, a Bíró a 17. szabályt 
alkalmazhatja.  

 
15.5 A játékosok nem kérhetik a Jegyző vagy Bíró leváltását. 
 
15.6 A játékosok nem vonhatják el szándékosan az ellenfél figyelmét. Ha ez 

megtörténik a Bírónak a 17. szabályt kell alkalmaznia. 
 
15.7 A játékosoknak fellebbezéskor – a körülményektől függően – a következő 

formában kell a Bíróhoz fordulni: „Kérem”, vagy „Let please”., Az újjal vagy 
ütővel való mutogatás, egyéb gesztikulálás, felemelt szemöldök, egyéb 
szemmozdulatok nem általánosan elfogadott módja a fellebbezésnek. 
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15.8 A játékosoknak meg kell felelni egyéb kiegészítő előírásnak (pl.: egy 
versenyen előírt ruházati követelmények), valamint a jelen szabályzatban 
foglaltaknak. 

 
 

(G14) 16. Vérzés, sérülés, betegség (lásd 4.2. melléklet) 
 
16.1 Vérzés: A Bírónak azonnal meg kell állítani a játékot, ha bármely játékosnál 

vérzést, nyitott sebet vagy véres ruhát észlel. A játék folytatása előtt, a 
Bírónak meg kell követeli a játékostól a vérzés elállítását, a nyitott sebet 
ellátását, a véres ruha cseréjét, annyi időt engedélyezve, amennyi indokolt és 
szükséges, illetve amennyi a versenyen rendelkezésre áll. 

 
Ha a vérzéses sérülés kizárólag az ellenfél viselkedése miatt keletkezett, a 
Bírónak a sértett fél részére kell megítélni a meccset.  

 
16.1.1 A seb újravérzése: Ha játék közben egy seb, amely vérzésének 

megszüntetésére már előzőleg idő lett biztosítva újra elkezd vérezni, 
a Bíró nem köteles megint időt adni a vérzés megszüntetésére. 
Ebben az esetben, a játékosnak az adott játszma feladásával 
lehetősége van a 90 másodperces játszmák közti idő 
felhasználásával a vérzés megszüntetésére. Ha a 90 másodperc alatt 
a játékosnak nem sikerül megállítania a vérzést elveszíti a mérkőzést. 
Egy játékos egy mérkőzés alatt csak egyszer használhatja fel az 
újravérzés miatti 90 másodperces ápolási szünetet. 

 
Ha egy vérző seb kötése lecsúszik, vagy eltávolítják a sebről a 
mérkőzés alatt, ezzel felfedve a sebet, a Bíró a szituációt 
újravérzésként kell, hogy kezelje kivéve, ha nem utal semmi a 
vérzésre. 

 
16.2 Betegség és cselekvőképtelenség: ha a játékos beteg vagy elveszítette 

cselekvőképességét, amely nem jár vérzéssel, a következő három lehetőség 
közül választhat: 

 
16.2.1 Folytatja a játékot késlekedés nélkül. 

 
16.2.2 Az adott játszmát feladva, felkészülésként felhasználja a 90 

másodperces játszmák közti szünetet a játék folytatására. 
 
16.2.3 Feladja a mérkőzést. 

 
Mivel a fáradság, az állítólagos betegség, a cselekvőképtelenség tünetei, vagy 
egy előző sérülés visszatérése – ide sorolva az adott mérkőzésen korábban 
szerzett sérülés(eke)t – nem mindig egyértelmű a Bíró számára, ilyenkor ezen 
16.2. szabály szerint kell eljárni. Ide tartoznak a görcsök, a hányinger, és a 
nehéz légzés, az asztmát is beleértve. A Bírónak tájékoztatni kell a 
játékosokat a szabályok alapján hozott döntéséről és annak követelményeiről. 
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16.3 Sérülés: 
 

16.3.1 Ha egy játékos állítása szerint sérülést szenvedett játék közben, a 
Bírónak meg kell győződni sérülés tényleges meglétéről, és a sérülés 
típusa alapján tájékoztatja a játékosokat a szabályok alapján hozott 
döntéséről és annak követelményeiről. A játékos csak a sérülés 
megszerzése után közvetlenül tarthat igény felépülési időre.  
A sérülések fajtái a következők: 

 
16.3.1.1 a játékos saját maga okozta sérülés, ahol az ellenfél nem 

hozható kapcsolatba a sérüléssel. 
 
16.3.1.2 vétlen sérülés, ahol az ellenfél véletlen akciója hozzájárult, 

vagy okozta a sérülés bekövetkezését. A Bíró ne 
alkalmazza az ellenfél "véletlen akciója" kifejezést olyan 
esetekre, amikor a játékos a sérülését az ellenfélhez való 
túlságosan közeli pozíciója okozta. 

 
16.3.1.3 az ellenfél által okozott sérülés, ahol kizárólag az ellenfél 

hibájából történt a sérülés. 
 

16.3.2 Ha a sérülés vérzéssel jár, a Bírónak a 16.1 szabályt kell alkalmazni 
addig, amíg a vérzést el nem állították. Eltérő esetben a 16.3.3 
szabály alkalmazandó. 

 
16.3.3 Ha a sérülés nem jár vérzéssel, a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 
 

16.3.3.1 Ha a sérülést a játékos saját magának okozta (16.3.1.1 
szabály) a Bírónak biztosítani kell 3 perc szünetet a 
felépülésre. A 3 perces ápolási szünet lejárta előtt 15 
másodperccel a Bírónak figyelmeztetni kell a játékosokat a 
szünet befejezéséről („15 másodperc”). Az idő lejártakor a 
Bíró „Idő” kifejezés használatával szólítja fel a játékosokat 
a játék folytatására. Ha a megsérült játékosnak a 3 perces 
ápolási szünetnél több időre van szüksége a felépülésre, a 
játékos feladja az adott játszmát és a 90 másodperces 
játszmák közti időt felhasználásával felkészül a játék 
folytatására, vagy feladja a mérkőzést. Amennyiben a 
sérült játékos a Bíró „Idő” bemondása után sem tért vissza 
a pályára, a Bíró a mérkőzést az ellenfélnek ítéli. 

 
16.3.3.2 Az ellenfél vétlen akciója okozta sérülés esetén (16.1.2. 

szabály) a Bíró egy órát, vagy a verseny egyedi szabályai 
által megadott időt adhatja a felépülésre. A felépülési idő 
lejártakor a Bíró „Idő” kifejezés használatával szólítja fel a 
játékosokat a játék folytatására. Az idő lejártával a 
játékosnak folytatnia kell a mérkőzést, vagy fel kell adnia a 
mérkőzést. Ha a sérült játékos folytatja a játékot, a 
mérkőzést a megszakított játszma sérüléskori 
eredményével kell folytatni. 

 
16.3.3.3 Az ellenfél által okozott sérülés esetén (16.3.1.3 szabály), a 

Bíró a 17. szabályt kell alkalmazza, és ha a megsérült 
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játékosnak időre van szüksége a felépülésre, a Bíró a 
sérült játékosnak ítéli a mérkőzést. 

 
16.4 Ha a megsérült játékos az ápolási idő lejárta előtt folytatni szeretné a játékot, 

a Bírónak időt kell biztosítani az ellenfél részére a játék folytatásához 
szükséges felkészülésre. 
 

16.5 Ha egy játékos állítása szerint sérülést szenvedett és a Bíró nincs 
meggyőződve arról, hogy valóban sérülés történt, a Bírónak fel kell kérni a 
játékost a játék folytatására, vagy az adott játszma feladására, kihasználva a 
rendelkezésre álló időt a játék folytatására történő felkészülésre, amely után 
vagy folytatja a játékot, vagy feladja a mérkőzést. 
 

16.6 Ha a játékos feladja az adott játszmát, az addig szerzett pontjai megmaradnak 
és a 90 másodperces játszmák közti szünet után dönthet, hogy folytatja a 
játékot, vagy elveszíti a meccset. 

 
 

 17. Viselkedés a pályán 
 
17.1 Ha a Bíró úgy véli, hogy a játékos viselkedése agresszív, megfélemlítő, vagy 

sértő az ellenféllel, egy hivatalos személlyel vagy egy nézővel szemben, vagy 
nem sportemberhez, a játék szellemiségéhez méltó, a Bírónak büntetést kell 
alkalmaznia. 

 
(G15) 17.2  Szabálytalanságok, amelyek miatt a Bírónak ezen Szabály szerint kell eljárni, 

magukban foglalják a hallható és látható obszcenitást, a verbális és fizikai 
erőszakot, a Jegyző és a Bíró sértegetését, az ütő, labda vagy pálya 
rongálását, valamint az edző játék közbeni bekiabálásait. Egyéb 
szabálytalanságok közé tartozik a túlzott vagy szándékos fizikai kontaktus 
(12.12.1 szabály), a túlzott ütőhasználat (12.4), a sportszerűtlen bemelegítés 
(3.2 szabály), a nem időben történő visszatérést a pályára (7.4 szabály), a 
játékos veszélyes játéka vagy viselkedése (16.3.1.3 szabály) és az időhúzás 
(7.6 szabály). 

 
(G16) 17.3 A fenti, valamint a Bíró által szintén szabálytalannak minősített esetekben a 

Bírónak az alábbi büntetéseket kell alkalmazni: 
 

 Figyelmeztetés („Conduct Warning”). 
 Labdamenet odaítélése az ellenfélnek („Conduct Stroke”). 
 Játszma odaítélése az ellenfélnek („Conduct Game”). 
 Mérkőzés odaítélése az ellenfélnek („Conduct Match”). 

 
17.3.1 Ha a Bíró megállította a labdamenetet, hogy Figyelmeztetéssel 

(„Conduct Warning”) büntesse az egyik játékost, a játék az adott 
labdamenet újrajátszásával folytatódik. 

 
17.3.2 Egy labdamenet alatt, ha egy váratlan esemény eredményeképpen a 

büntetésként a labdamenet ellenfélnek való odaítélését („Conduct 
Stroke”) kell alkalmazni, a Bírónak meg kell állítania a játékot (ha az 
még nem történt meg) és a büntetést meg kell hozni (STROKE). 
Ebben az esetben a meghozott ítélet lesz a labdamenet eredménye. 

 
17.3.3 Ha Bíró a labdamenet odaítélése az ellenfélnek („Conduct Stroke”) 

büntetéssel súlyt egy labdamenetek közti szünetben történt 
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eseményt, a befejezett labdamenet eredménye nem változik, viszont 
a büntetéssel (Stroke) a játszma eredménye kiegészítésre kerül, de 
az adogatás joga azé a játékosé marad, aki megnyerte az előző 
menetet és az adogató oldalban sincs változás. 

 
17.3.4 Ha a Bíró úgy dönt, hogy a játszma odaítélése az ellenfélnek 

(„Conduct Game”) büntetési fokozatot alkalmazza, az vonatkozhat a 
folyamatban lévő játszmára, vagy a következő játszmára. Ez utóbbi 
esetben a szettek közötti szabályos pihenőidő nem áll a játékosok 
rendelkezésére. A vétkes játékos megtartja a szett folyamán elért 
pontjait. 

 
 

18. A játék menetének felügyelete 
 

(G17) 18.1 Rendszerint a Bíró, a Jegyző segítségével irányítja a mérkőzést. Bár a Bíró 
elvégezheti egy személyben a Jegyző feladatait is, azonban a Squash 
Világszövetség (World Squash Federation) azt ajánlja, hogy a feladatokat két 
különálló személy végezze. 

  
18.2 A Jegyző és a Bíró legjobb elhelyezkedése a pályához képest, a pálya hátsó 

fala közepén, minél közelebb a hátsó falhoz, a hátsó fal felső határvonalánál 
magasabban, lehetőleg ülve. 

 
 

19. Jegyző kötelezettségei 
 

(G18) 19.1 A Jegyző jelenti be a játék megkezdését, tájékoztatást ad a pontállásról, ahol 
az adogató játékos pontjait mondja elsőként. A Jegyző jelenti be az adogatás 
és fogadást közben történt hibákat az elfogadott terminológia használatával: 
„Hiba” („Fault”), „Lábhiba” („Foot-fault”), „Not up”, „Lenn” („Down”), „Kinn” 
(„Out”), „Csere” („Hand out”) és „Állj” („Stop”) (lásd 3.1 melléklet), valamint 
megismétli a Bíró döntését. 

 
(G18) 19.2 Minden labdamenet befejezése és a játékos fellebbezésére hozott bírói 

döntés után, a Jegyző bejelenti a pontállást. 
 
19.3 A jegyző megszólalása mindenkor a labdamenet megszakítását jelenti. 
 
19.4 Ha Jegyző bizonytalan, vagy nem látta az eseményt, ne hozzon döntést, 

maradjon csendben. 
 
19.5 Ha a menet nem a Jegyző bejelentésére áll le, a Jegyző ha nem látta az 

eseményt , vagy bizonytalan kikérheti a játékosok véleményét és a Bírót, hogy 
hozza meg a megfelelő döntést. Ha a Bíró is bizonytalan, a labdamenet 
újrajátszását kell elrendelnie. 

 
19.6 A Jegyző kötelessége írásos formában követni a pontállást, valamint az 

adogatás pontos oldalát. 
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 (G19) 20. A Bíró kötelezettségei 
 
20.1 A Bíró dönt a játékosok fellebbezéseivel kapcsolatban, döntéseket hoz a 

szabályok által megkívánt esetekben, valamint dönt minden olyan esetben, 
amikor a játékosok nem értenek egyet a Jegyző döntésével, vagy amikor a 
Jegyző nem volt képes döntést hozni. Ebben az esetben a Bíró döntése 
végleges, ellene fellebbezni nem lehet. 

  
A Bírónak minden meghozott döntéséről tájékoztatnia kell a pályán lévő 
játékosokat. Az elhangzott döntést olyan hangosan kell bejelenteni, hogy azt 
mind a pályán tartózkodó játékosok, mind pedig a nézőtéren helyet foglaló 
nézők is jól hallják. 

 
20.2 A Bíró abban az esetben használja a végső döntés meghozatalának jogát, ha: 
 

20.2.1 egy játékos fellebbez, beleértve mindenfajta fellebbezést. 
 

20.2.2 biztosítani kell a megfelelő szabályokat helyes alkalmazását. 
 

20.2.3 a nézők, hivatalos személyek, csapatvezetők vagy edzők viselkedése 
zavarja a játék normális menetét, vagy sértő a játékosokra, hivatalos 
személyekre és nézőkre nézve. A Bírónak fel kell függeszteni a 
játékot, amíg elhárítják azokat az okokat, amik zavarják a játék 
menetét, és szükség esetén meg kell követelnie a nem kívánatos 
személyek eltávolítását. 

 
20.3 A Bíró nem avatkozik bele a pontállás Jegyző általi bejelentésébe kivéve, ha a 

Bíró úgy dönt, hogy a Jegyző helytelen eredményt közölt. Ebben az esetben a 
Bíró helyesbíti a pontállást és a Jegyző megismétli a helyes eredményt. 
 

20.4 A Bíró nem avatkozik bele a Jegyző bejelentéseibe kivéve, ha a Bíró úgy dönt, 
hogy a Jegyző hibát követett el a játék megállításával, vagy a játék 
folytatásának engedélyezésével, amely esetekben a Bíró kötelessége azonnal 
beavatkozni és a hibát korrigálni. 
 

20.5 A bíró kötelessége a mérkőzés folyamán a szabályok szerinti időmérés. 
 

20.6 A Bíró kötelessége írásos formában követni a pontállást, valamint az adogatás 
pontos oldalát. 
 

20.7  A Bíró felelőssége a játékra alkalmas pálya feltételeinek biztosítása. 
 

20.8 A Bíró a mérkőzést a játékosnak ítélheti, amennyiben annak ellenfele a 
bejelentett kezdési idő után 10 perccel nincs a pályán, játékra készen. 
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2. Melléklet 

Meghatározások 

 

Fellebbezés A játékos a bíróhoz fellebbezés formájában fordul akár a pályán, akár a 
pályán kívüli vitás kérdések megoldása miatt. A "fellebbezés" a 
szabályzatban kétféle vonatkozásban fordul elő: 

1. A játékos a bíróhoz fordul, hogy a jegyző ítéletét felülbírálja, 

2. A játékos a bírótól "let"-et kér, amellyel "let" vagy "stroke"     
odaítélést kéri. 

A fellebbezés megfelelő formája: "kérem!" vagy "let please". 

Kísérlet A kísérlet megtörtént, amennyiben a játékos az előkészületi pozícióból 
ütőjét a labda irányába mozdítja acélból, hogy azt visszaüsse.  

Adogató box  Két négyzet alakú terület a pályán, amelyből az adogatást kell 
elvégezni. A terület határvonalai az oldalsó fal, a felező vonal és a két 
rovid vonal. 

Verseny   Egy bajnokság, versenysorozat, liga vagy más tétmérkőzés. 

Megfelelő ütés  A labda megfelelő megütése, amely a kézben tartott ütővel, egyszeri 
megütéssel (nem hosszabb ideig tartó érintkezéssel) történik. 

Akadályozás Az a helyzet, amikor az ellenfél túl közel áll az ütésben lévő 
játékoshoz, ezzel nem teszi lehetővé a zavartalan ütést. 

Lent  A  kifejezés azt jelöli, amikor egy adogatás vagy bármely ütés a főfal 
elérése előtt a talajt érinti, vagy a labda a tin-t érinti, mielőtt lepattan a 
talajra. (A jegyző által használt kifejezés: Lent) 

Játszma, szett  A mérkőzés azon része, amely az adogatással kezdődik és 11 pont 
vagy 10 pont elérése után két pont különbséggel ér véget. 

Játszmalabda  A szett eredményének olyan állása, amikor egy játékosnak csak erre a 
pontra van szüksége a játszma megnyeréséhez. (A jegyző által 
használt kifejezés: Játszmalabda) 

Félpálya-vonal  Az oldalfalakkal párhuzamos, a pálya felénél húzódó vonal, amely a 
rövid vonal és a hátsó fal között húzódik és a rövid vonalat az un. "T" 
pontban érinti. 

Félidő   A bemelegítési idő fele (Bírói bejelentés: Félidő) 

Adogató  Az adogató mindaddig adogató marad, míg fogadó nem válik belőle. 

Szervacsere Az adogató személyének változása. (Jegyző által használt kifejezés 
"csere", azt jelzi, hogy szervaváltás történik.) 
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Szünet   A szabályok által előírt időtartam a játék szüneteltetésére. 
 

Let  Félbeszakított labdamenet. Ha a játékvezető ítélete lehetővé teszi, 
akkor pontot egyik játékos sem ér el, és az adogató újra adogat, 
ugyanabból az adogató boxból. 

Mérkőzés  A találkozó két játékos között, amely a bemelegítéssel kezdődik és az 
utolsó labdamenettel végződik, amikor mindkét játékos elhagyja a 
pályát. 

Mérkőzéslabda  A mérkőzés eredményének olyan állása, amikor egy játékosnak csak 
erre a pontra van szüksége a találkozó megnyeréséhez. (Jegyző által 
használt kifejezés: Mérkőzéslabda) 

Hiba  A hiba kifejezés arra utal, hogy a játékos nem a szabályoknak 
megfelelően ütötte meg a labdát. Hiba kifejezést kell alkalmazni, ha a 
játékos nem megfelelően ütötte meg a labdát, a labda egynél többször 
pattant a talajon, a labda az ütő játékos testét, vagy bármely 
felszerelését (az ütőn kívül) érinti, vagy az ütő játékos többszöri kísérlet 
ellenére sem tudja eltalálni a labdát.  (Jegyző  által használt kifejezés: 
Hiba) 
 

Tisztségviselők  A bíró és a jegyző személye. 

Kinn  Ez a kifejezés használandó minden olyan esetre, amikor a labda  
1) a határvonalat, az azon kívül eső falrészt, a plafont vagy annak 
szerkezeti részét érinti,  
2) ha a tetőszerkezet részei között (pl. lámpák, kereszttartók) halad el  
3) valamint az első két pontot is beleértve, a labda nyitott pálya 
esetében, elhagyja a pályateret anélkül hogy a falat érintette volna. ( A 
jegyző által használt kifejezés: Kinn). 

Határvonal  Az a folyamatos vonal, amely a főfalon, a hátsó falon és az 
oldalfalakon a játékteret felülről behatárolja. 
Megjegyzés: Amennyiben a pálya felépítése olyan, hogy a falak maguk 
képzik a határvonalat (pl. a hátfal üvegből van) és határvonal felfestése 
nem lehetséges, vagy nem praktikus és a labda a vízszintes felületet 
érintve pattan vissza a játéktérre, az ilyen labda kinnlevőnek 
tekintendő. Az ilyen esetekben adódó bizonytalanság miatt a pattanás 
szögének megfigyelése alapján a jegyző dönti el mi történt, döntése a 
Bírónál megfellebbezhető. 

Pont  Az eredmény egysége. A Jegyző minden alkalommal ad egy pontot 
annak a játékosnak, aki a labdamenetet nyerte, vagy javára Stroke 
ítélet született. 

Negyedpálya  A pálya hátsó felének két olyan egyforma része, amelyet a félpálya 
vonal (a rövid vonal és a hátsó fal között) oszt ketté. 

Labdamenet  A adogatás és a tetszőleges számú helyesen megjátszott ütések 
összessége, amely az egyik játékos szabálytalan ütésével, az egyik 
játékos által történt Let kéréssel, vagy a bíró utasítására fejeződik be. 
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Adogatás indítása   A játékos azon mozdulata, amikor feldobja vagy leejti a labdát az egyik 
kezével vagy az ütővel azért, hogy adogasson.  
 

Elfogadható ütéselőkészítés  A játékosnak az a mozdulata, amellyel az ütőt a testétől 
eltávolítva a labda megjátszására felkészül. Elfogadható az előkészület 
akkor, ha nem túlzott. Túlzottnak nevezhető az előkészület akkor, ha a 
játékos karja nyújtott és az ütőt a kinyújtott karral vízszintesen lendíti. 
Ilyen esetekben a bíró dönti el mi az elfogadható, döntése végleges.  

Elfogadható ütőkivezetés  A játékosnak az ütés utáni ütőkivezetése elfogadható, ha nem 
túlzott. Túlzottnak tekintendő az egyenes karral és annak vízszintes 
folytatásában levő ütővel végrehajtott kivezetés, különösen akkor, ha a 
kivezetés kitartott, azaz a pillanatnyi szükségszerűségnél tovább tart. 
Túlzott a kivezetés akkor is, ha a kinyújtott kar szélesebb szöget ír le 
mint amit a megütött labda íve megkíván. Ilyen esetben, a bíró dönti el 
mi elfogadható, döntése végleges. 

Elfogadható ütés  Azt tekintjük elfogadható ütésnek, ahol elfogadható előkészítés után a 
szabályos ütést egy elfogadható kivezetés zárja le. 

Adogatás  A játékos a labdát a labdamenet megkezdésekor az adogatással hozza 
játékba. 

Adogatóvonal  A főfalon, a fal teljes szélességében húzódó vonal a határvonal és a 
tin között.  

Előkészítés   Az ütő felkészítése egy ütés végrehajtása előtt. 
 

Rövid vonal   A padlón, a pálya teljes szélességében húzódó vonal. 

Szabvány A Squash Világszövetségnek a labdára, az ütőre és a pályára 
vonatkozó előírásai. 

Ütésben lévő játékos Az a játékos, aki a labda megjátszására éppen jogosult attól a 
pillanattól kezdve, amikor a labda a főfaltól elpattan egészen addig a 
pillanatig, amíg ismét érintkezésbe kerül a főfallal.  

Stroke  a játékos által megnyert labdamenet, amelyhez bírói ítélettel jut a 
játékos, aminek eredménye pont, adógató vagy fogadó jérlkos 
esetében is. 

Lemez (Tin)  A főfalnak az alsó vonal és a padlószint közötti része, maly a pálya 
teljes szélességében húzódik, tetjét 50 mm széles csík húzódik.  Olyan 
anyagból kell kialakítani, hogy a rápattanó labda hangja jellegzetes 
legyen. 

Fordulás  Egy játékos fordulásáról abban az esetben beszélünk, ha egy ütésre 
készülő játékos a labda útját követve ténylegesen megfordul, illetve ha 
a labda a játékos jobb oldalán érkezve megkerüli a játékost, aki a 
labdát a bal oldalon üti meg (illetve fordítva is). 
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Főbíró  A főbíró széleskörű joggal felruházott személy, aki a versenyen 
felmerülő összes szervezési feladatért felelős. ő jelöli ki, vagy cseréli a 
játékvezetőket. 

Bemelegítés  Közvetlenül a mérkőzés előtt, a mérkőzésre kijelölt pályán a játékosok 
részére rendelkezésre álló idő, mely alatt szokják a pályát, bemelegítik 
magukat és a labdát is. 
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3.1 Melléklet 
 

A jegyző ítéletei 
 

 
A jegyző megengedett bejelentései: 
A jegyző feladatait a 19. szabály tartalmazza 
 
Rossz  Az adogatás szabálytalan (Lásd: Szabály 4.4.3 és 4.4.4) 
Lábhiba Az adogatáskor szabálytalan lábhelyzet (Lásd: Szabály 4.4.1.) 
Hiba  A labda szabálytalan megütése (Lásd: 2. Melléklet, definíció) 
Lent  A különben szabályosan megjátszott labda A tin-en vagy az alatt éri el a              
  főfalat, vagy egyáltalán nem éri el a főfalat. (Lásd: 2. Mellélet, definíció) 
Kinn  A különben szabályosan megjátszott labda a határvonalakon kívül  
  kerül.  (Lásd: 2. melléklet, definíció) 
Csere  Az adogató játékos személye változik (Lásd: 2. melléklet, definíció) 
Állj  Megállítja a játékot, ha a Bíró azt elmulasztotta, vagy egyéb   
  bemondásokat érvényesíteni akar.  
 
A jegyző eredményre vonatkozó bejelentései: 
 
A példákban használt eredmény 4-3. Először mindig az adogató játékos pontjait kell 
bejelenteni. Példánkban az adogató vezet 4-3 arányban. Amennyiben a pontok állása 
azonos, a helyes bejelentés „egyenlő” 
10–10, 2 pont különbségig   Annak a jelzése, hogy a játszmának 10-10 állás esetén 
     a játszma megnyeréséhez 2 pont különbség elérése 
     szükséges.  
Játszmalabda   annak a bejelentése, hogy a következő pont  
     megnyerése  a játszma megnyerését jelenti.  
     Mindenalkalommal be kell jelenteni.    
     (Lásd: 2 Melléklet, definíció) 
Mérkőzéslabda   annak a bejelentése, hogy a következő pont  
     megnyerése a mérkőzés megnyerését jelenti.  
     Minden alkalommal be kell jelenteni.   
     (Lásd: 2 Melléklet, definíció) 
 
Jegyző 19. számú szabály szerinti bejelentései, amellyel megismétli a Bíró döntéseit 
 
Igen, let    Ha a bíró a labdamenet megismétlését (let)  
     ítéli, a  jegyző megismétli a bejelentést 
Stroke(játékos vagy csapat neve) A Bíró döntésének megismétlése úgy, hogy  
     megnevezi a játékost vagy csapatot is aki az  
     ítélet kedvezményezettje 
Nem let    A Bíró döntésének ismételt bejelentése a let  
     kérés elutasítására 
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Melléklet 3.1 
 

A bíró ítéletei 
 
 
 

A bíró megengedett bejelentései: 
 
  
Állj    A játék megállítása 
 
Idő    Annak jelzése, hogy az előírt pihenő vagy várakozási idő lejárt 
 
Félidő    A bemelegítési idő fele letelt. 
 
Igen let    Amikor a játékos fellebbezésére let-et ítél 
 
Nem let    Amikor a játékos fellebbezésének nem ad helyt 
 
Stroke(játékos v. csapat neve) Bejelenti a játékost vagy csapatot is aki az ítélet  
     kedvezményezettje 
 
15 másodperc  Bejelenti, hogy a megengedett pihenőidőből 15 másodperc áll 
    még rendelkezésre 
 
Let    Olyan esetben használandó, amikor az „Igen let” bejelentés 
    nem helyénvaló. (pl.: nem volt fellebbezés) A bíró a döntéshez 
    magyarázatot fűzhet. 
 
Büntető figyelmeztetés Egy játékos figyelmeztetése sportszerűtlen viselkedésért  
    a 17. szabály szerint 
 
Büntető labdamenet  Büntető pont megítélése egy játékos ellen, aki szabálytalanul 
    viselkedik a 17. szabály értelmében. 
 
Büntető játszma  Büntető játszma megítélése egy játékos ellen, aki   
    szabálytalanul viselkedik a 17. szabály értelmében. 
 
Büntető mérkőzés  A mérkőzés megítélése egy játékos ellen, aki szabálytalanul 
    viselkedik a 17. szabály értelmében. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

4.1 melléklet 
 

Bírói segédlet a 12. szabály alkalmazásához  
 

ZAVARÁS 
 

   Döntés Szabály 

Történt zavarás? NEM  NO LET 12.7.1 

IGEN 
 

    

A zavarás minimális volt? IGEN  NO LET 12.7.1 

NEM 
 

    

Az akadályozott játékos elérte volna a labdát ÉS mindent 
megtett, hogy megjátssza a labdát? 

NEM  NO LET 12.7.2 

IGEN 
 

    

Az akadályozott játékos a zavarás után megjátszotta a 
labdát? 

IGEN  NO LET 12.7.3 

NEM 
 

    

Az akadályozott játékos okozta a zavarást a labda felé 
irányuló mozgása közben? 

IGEN  NO LET 12.7.4 

NEM 
 

    

A zavaró játékos megtett minden tőle telhetőt, hogy ne 
legyen zavarás. 

NEM  STROKE 12.8.1 

IGEN 
 

    

A zavaró játékos akadályozta az ütő játékos szabályos 
ütőfelkészítését és/vagy ütő kivezetését? 

IGEN  STROKE 12.8.2 

NEM 
 

    

Az akadályozott játékos pontot tudott volna szerezni az 
ütésével („nyerő ütés”)? 

IGEN  STROKE 12.8.3 

NEM 
 

    

Az akadályozott játékos eltalálta volna az ellenfelét a főfal 
felé egyenesen ütött labdával, vagy ha az oldalfal felé üti a 

labdát, pontot tudott volna szerezni az ütésével? 
IGEN  STROKE 12.8.4 

 NEM  LET 12.9 
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4.2 melléklet 

 
Bíró döntései a 16. Szabály alkalmazásakor 

 
VÉRZÉS, BETEGSÉG, AKADÁLYOZOTTSÁG ÉS SÉRÜLÉS 

 

Esemény Bíró intézkedése 
Felépülésre 

szánt idő 
Döntés Szabály 

Vérzés 

Általánosan: A játék leáll. Idő 
engedélyezése a vérzés 
elállítására, a seb bekötésére, 
és/vagy ruházat cseréjére a 
játék folytatása előtt. 
 
Ellenfél okozta sérülés: a vérző 
játékosnak ítélik a meccset 

Bíró megítélése 
szerint 
 
 
 
 
Nincs 
 

Idő biztosítása 
 
 
 
 
 
Meccs odaítélése 
a sértettnek. 

16.1 

Újbóli vérzés 

A játék leáll. A játszma 
odaítélése és a következő 
menetekig 90 másodperc 
szünet engedélyezése. 

Nincs 
A játszma 
ellenfélnek ítélése. 

16.1.1 

Megállíthatatlan 
vérzés 

Ha a 90 másodperces szünet 
után a vérzés folytatódik, a bíró 
az ellenfélnek ítéli a meccset. 

Nincs 
A mérkőzés 
ellenfélnek ítélése. 

16.1.1 

Betegség vagy 
akadályozottság 

A játékostól elvárt, hogy 
folytassa a játékot, elveszíti a 
játszmát és kihasználja a 90 
másodperces szünetet a 
játékok között, vagy elveszíti a 
meccset. 

Közvetlenül 
nincs 

A játékos dönt a 
folytatásról. 

16.2 

Sérülés 

Megerősíti a sérülés 
valódiságát. Dönt a sérülés 
kategóriájáról és közli azt a 
játékosokkal. 

 
Döntés a sérülés 
kategóriájáról. 

16.3 

Önmegsebesítés 

Alap felépülési idő 
engedélyezése. 

3 perc 
Idő 
engedélyezése. 

16.3.3.1 

Ha több idő szükséges a 
felépülésre, a játszmát az 
ellenfélnek ítéli és 90 
másodperc szünetet 
engedélyez. 

90 másodperc 
A játszma 
ellenfélnek ítélése. 

16.3.3.2 

Ellenfél vétlen 
akciója okozta 
sérülés 

Felépülési idő engedélyezése 1 óra Idő biztosítása. 16.3.3.2 

Ha több idő szükséges átnézik 
a verseny beosztását 

Bírók belátása 
szerint 

Idő biztosítása. 16.3.3.2 

Ellenfél 
szándékos vagy 
veszélyes 
akciója által 
okozott sérülés 

17. szabályt alkalmazása. Ha a 
játékos képtelen a folytatásra, a 
mérkőzést a sebesült 
játékosnak ítélik. 

Nincs 

17. szabály 
szerinti büntetés, 
mérkőzés 
odaítélése. 

16.3.3.3 
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5.1 melléklet 
 

A szabványos pálya leírása és méretei  
 

Leírás 
 
A fallabda pálya négy függőleges, változó magasságú fallal (főfal, oldalfalak és hátsó fal) 
körbevett négyszögletes terület. A pálya alsó határoló része a padló, felső határoló része 
nincs. 
 
Méretek 
 
A pálya hosszúsága a főfal és hátsó fal között 9.750 mm 
A pálya szélessége az oldalfalak között 6.400 mm 
A pálya mérete átlósan 11.665 mm 
A főfal alsó szélének magassága a padlótól 4.570 mm 
A hátsófal alsó szélének magassága a padlótól 2.130 mm 
Az adogató vonal alsó szélének magassága a padlótól 1.780 mm 
A TIN felső szélének magassága a padlótól 480 mm 
A T-vonal közelebbi szélének távolsága a hátfaltól 4.260 mm 
Az adogató négyzetek belső méretei 1.600 mm 
Minden felfestett- és határvonal vastagsága 50 mm 
A pálya feletti minimális szabad magasság 5.640 mm 
 
 
MEGJEGYZÉSEK 
1.. Az oldalfal síkja derékszögben helyezkedik el a homlokfal és a hátsó fal síkjával. 
2.. Az adogató box egy négyzetet alkot a rövid vonallal, az oldalfallal és két másik vonallal a 
talajon. 
3.. A pálya hosszát, szélességét és átlóját a padló szintje fölött1000 mm magasságban kell 
mérni. 
4.. Javasolt, hogy a homlokfal síkja, az oldalfal síkja, a hátsó fal síkja és a tin felső 50mm 
része úgy legyen kialakítva, hogy találat esetén megváltoztatja a labda irányát. 
5. A tin felső része nem nyúlhat túl a homlokfal síkjától több mint 45 mm-re. 
6. Javasolt a pálya ajtaját a hátsó fal közepén kialakítani. 
7. A squashpálya kialakítását és méreteit a alábbii ábra szemlélteti. (1. ábra) 
 
KIVITELEZÉS 
Squash pálya építetésénél többféle anyagot is lehet alkalmazni, feltéve, hogy megfelelő 
módon biztosítja a labda pattanását és a sérülésmentes játékot, ezzel megfelelve a WSF 
által közzétett squashpálya előírásainak, amely tartalmazza az ajánlott szabványokat. Csak 
a szabványoknak megfelelő pálya alkalmas versenyek rendezésére a nemzeti vezető 
testület szabályzásával. 
 
Kivitelezési megjegyzés: 
Pályaépítők vegyék figyelembe, hogy ahol professzionális versenyeket is rendeznek, a tin 
tetejének magassága a padlótól számítva alacsonyabb is lehessen, 480mm helyett  430mm. 
Ha a pályát úgy tervezi, hogy professzionális versenyt is rendeznek, kérjük, vegyék 
figyelembe a WSF legújabb irányelveit. 
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A SQUASHPÁLYA MÉRETEZÉSÉNEK RAJZA 

 
Az egyéni squashpálya általános nemzetközi szerkezete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. ábra 
2012. december 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
 

5.2 Melléklet 
 

A szabályos sárga pontos labda leírása és méretei 
 
 
Leírás: 
 
Átmérő: (milliméter) 40,0 +/- 0,5 
Súly: (gramm) 240, +/- 1,0 
Merevség (N / mm) @ 23 Celsius fokon 3,2 +/- 0,4 
Varrat erő (N / mm) 6,0 minimum 
Formatartás 100 inch/254 cm-től 
@ 23 Celsius fokon minimum 12%-os 
@ 45 Celsius fokon 26% - 33% 
 
Megjegyzés: 
 

1. A labda teljes vizsgálatának eljárása elérhető a WSF–nél. Amennyiben szükséges, a 
WSF teljes vizsgálatot végez labdák minősítésére 

2. A meghatározások eltérhetnek, lehet gyorsabb vagy lassabb a labda, amennyiben a 
játékosok kevésbé képzettek, illetve a pálya hőfoka magasabb vagy alacsonyabb, 
ilyen esetben el lehet térni a leírásban meghatározott sárga pontos labdától. A 
gyorsabb labda átmérője és súlya eltérhet a leírásban megadott adatoktól. A 
labdákon állandó színkód jelzi a sebességet, illetve, a használat jellegét.  
 
A labdák sebességét az alábbiak szerint kell jelölni: 

 

 Szuper lassú  - sárga pont 

 Lassú    - fehér pont vagy zöld pont 

 Közepes  - piros pont 

 Gyors   - kék pont 

 

3. A sárga pontos labdákat használják Világbajnokságokon, vagy azonos szintű 

versenyeken, ahol meg kell felelni a fenti rendelkezéseknek, azonban további 

szubjektív vizsgálatot is végez a WSF a játékosok közreműködésével, hogy mely 

labdák alkalmasak versenyeken való használatra, a leglassabb labdákat használják az 

elit játékosok és kiemelkedő versenyek esetében, ezeket dupla sárga ponttal 

azonosítják be. Ezek a labdák paraméterei egybe esnek a fent megadott sárga pontos 

labdák adataival. 

4. 2001. május 1-től a sárga pontos labda átmérője nagyobb, mint 40,0 mm, de egyébként 

megfelel a szabványnak, akkor a verseny szervezőinek jogában áll engedélyezni a 

használatot. 
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5.3 Melléklet 
 

A szabványos ütő méretei 
 
 

MÉRETEK: 
 
Maximális hossz          686 mm 
Maximális szélesség, derékszögben mérve a hossztengelyhez    215 mm 
A húrok maximális hossza         390 mm 
Maximális húrozott terület               500 cm2 
A keret minimális szélessége (a húr síkjában mérve)        7 mm 
A keret maximális mélysége (A húr síkra merőlegesen mérve)        26 mm 
Minimális sugár a keret külső görbületének bármely pontján        50 mm 
A minimális görbület sugara a keret illetve a szerkezet bármely pontján      2 mm 
 

SÚLY 
Maximális súly            255 gr. 

 
FELÉPÍTÉS: 
 
a ) A fej az ütőnek az a meghatározott része, mely a megfeszített húrokat tartalmazza. 
b ) A húrokat és a húrok végeit be kell süllyeszteni az ütő fejébe, illetve, ha ez nem 
lehetséges, mert az ütő anyaga vagy a kivitelezése nem engedi, akkor szorosan rögzített 
védőcsíkkal (húrvédő profil) kell biztonságosan rögzíteni. 
c ) a védőcsíknak olyan rugalmas anyagból kell lennie, amely a falakkal vagy a padlóval való 
érintkezés során nem fog éles, sérülésre alkalmas felületet képezni. 

d ) A védőszalag legyen fehér, színtelen vagy színező anyagot nem tartalmazó anyagból. 

Amennyiben a gyártó a védőszalagot az ütő színével azonos színben alkalmazza, akkor a 

gyártónak igazolnia kell a World Squash Federation felé, hogy nem hagy színes csíkot a falon 

vagy a padlón érintkezés után. 

e ) A keret anyagának és színének olyan kivitelezésben kell készülnie, hogy egy normál játék 

során ne hagyjon nyomot a falon vagy a padlón. 

f ) A húr lehet bélből, nylonból, vagy egyéb ezt helyettesítő anyagból, feltéve, hogy nem 

tartalmaz fémet. 

g ) A húrok csat két rétegben keresztezhetik egymást a váltott soros behúzás során, a befűzött 

húr egy egységes és sík felületet kell alkosson az ütő fejében. 

h ) A végtelenített húrt a távtartók, vagy más eszközökhöz kell rögzíteni úgy, hogy  az 

megakadályozza a húrok kopását és rezgését, mérete és elhelyezése meg kell feleljen ennek a 

feladatnak. 

Ezeket nem lehet a húr bármely részéhez rögzíteni az ütő felületén (a területét az egymást 

keresztező húrok határozzák meg) 

i ) Az ütő szerkezetén belül nem lehet olyan rész, amin egy 50 mm átmérőjű gömb átférne. 

j ) Az ütő teljes szerkezetének, beleértve az ütő fejét is, szimmetrikusnak kell lennie, úgy, 

hogy az ütő fejét és nyelét egy függőleges vonallal összekötve a két oldal egymás tükörképe 

legyen. 

k ) Minden olyan változást, ami az ütő szerkezeti meghatározásának tárgya lehet, két évvel a 

hatályba lépése előtt közzé kell tenni. 

A World Squash Federation dönt abban a kérdésben, hogy egy adott ütő vagy prototípus 
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megfelel a fenti előírásoknak, vagy más módon jóváhagyott vagy nem engedélyezett a játékra, 

és iránymutatásokat ad, és segítséget nyújt a fenti meghatározások értelmezésére. 

 



38 

 

 
6. melléklet 

 
Védőszemüveg használata 

 
A WSF ajánlása szerint, játék közben minden squash játékosnak a nemzeti szabványnak 
megfelelő védőszemüveget kellene viselni. A játékos felelőssége a védőszemüvegként viselt 
megfelelő minőségű termék biztosítása. 
 
2000. októberben került kiadásra az ütős sportokban elfogadott védőszemüvegek nemzeti 
szabványa a Kanadai Szabványügyi Szervezet, az Egyesült Államokbeli ASTM, az 
Ausztrál/Új-Zéland Szabványok és a Brit Szabványügyi Hivatal által. 
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7. melléklet 

 
Alternatív pontozási rendszerek 

 
15 pontig tartó labdamenetenkénti pontozás 
 
Helyettesíti a 2. Szabályt a következőkben: 
 
2.1. Mindegyik játékos szerezhet pontokat. Az adogató, megnyert labdamenetben pontot 

szerez és tovább adogat; a fogadó, megnyert labdamenetben pontot szerez és 
adogatóvá válik. 

2.2. A mérkőzések 3 vagy 5 játszmából állnak, amit a mérkőzés szervezői döntenek el. 
2.3  Minden játszmát 15 pontig játszanak. Az a Játékos, aki eléri a 15 pontot, megnyeri a 

játszmát, kivéve, ha a pontok állása 14 egyenlő.  A játék addig tart, amíg az egyik 
játékos két pontos vezetést nem szerez. 

2.4  Minden alkalommal, amikor az eredmény eléri a 14 egyenlőt, a Jegyző bejelentése: 
 "14 egyenlő, a játékot2 pont különbséggel kell nyerni ". 

2.5  A jegyző" játszmalabda" bejelentést tesz, jelezve, hogy bármelyik játékosnak 1 pontot 
kell szereznie, hogy megnyerje a játszmát, illetve "mérkőzéslabda" bejelentést tesz, 
jelezve, hogy. bármelyik játékosnak 1 pontot kell szereznie, hogy megnyerje a 
mérkőzést. Ez tartalmazza azokat az eseteket is, amikor a fogadó az, akinek az 1 
pont hiányzik a játszma vagy a mérkőzés megnyeréséhez. (példa: 14-6, játszma- 
vagy mérkőzéslabda¸ Következik csere, 7-14, játszma- vagy mérkőzéslabda) 

 
 
Rendszer, melyben csak az adogató szerezhet pontot – 2009 áprilisig érvényes 
standard pontozás 
 
A 2. Szabályt a következőkben helyettesíti: 
 
2.1. Csak az adogató szerez pontokat. Az adogató, megnyert labdamenetben pontot 

szerez; a fogadó megnyert labdamenetben adogatóvá válik a pontszáma változása 
nélkül. 

2.2. A mérkőzések 3 vagy 5 játszmából állnak, amit a mérkőzés szervezői döntenek el. 
2.3. Az a játékos nyeri a játszmát, aki először szerez 9 pontot, kivéve ha mindét 

játékosnak 8 pontja van, a fogadó dönti el, még a szerva előtt, hogy 9 pontig (Set 1) 
vagy 10 pontig (Set 2) folytatják a játékot. Az a játékos nyeri a játszmát, aki először 
szerez még két pontot. A fogadónak egyértelműen kell jeleznie választását a 
Jegyzőnek, Bírónak és az ellenfélnek.  

2.4. Ahol alkalmazható a Jegyző Set 1-et vagy Set 2-t hirdet, mielőtt a játék folytatódik. A 
Jegyző játszmalabdát (Game Ball) hirdet jelezve, hogy a szerválónak 1 pont hiányzik, 
hogy megnyerje a folyamatban lévő menetet, vagy mérkőzéslabdát (Match Ball) 
hirdet jelezve, hogy a szerválónak 1 pont hiányzik, hogy megnyerje a mérkőzést. 
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8.1 melléklet 

 
Alternatív bíráskodási rendszer 

 
1. Három-bíró rendszere 
 
1. A három bíró rendszer egy központi és két oldalsó bírót jelent. A rendszer sikeréhez 

szükséges, hogy mind a három bíró nagyjából egyenlő fontosságú. 

2. A központi bíró, aki egyúttal a jegyző (Marker) is, irányítja a meccset. 

3. Amennyiben ez megoldható, a két oldalsó bíró a hátsó fal mögött kell, hogy 
elhelyezkedjenek, az adogató boksz két oldalán a belső vonalnál, lehetőség szerint 
egy vagy két sorral lejjebb, mint a központi bíró. Az oldalsó bírók egyike tarja nyílván a 
pontokat. 

4. Az oldalsó bírók a menetek végén (nem a menetek közben) csakis a következő 
esetekben döntenek: 
(a) amikor a játékos LET-et kér; 
(b) amikor a játékos fellebbez egy meghozott (vagy nem meghozott) ítélet (Down, 

Not up, Out), vagy központi bíró hibája miatt kialakult helyzet ellen. 

5. Minden fellebbezésben mind a három bírónak döntenie kell, egyszerre és egymástól 
függetlenül. Mielőtt meghozzák a döntést jelezniük kell azt, és közben nem nézhetnek 
egymásra. 

6. A három bíró döntését a központi bíró jelenti be anélkül, hogy kimondaná a saját 
döntését, vagy azt, hogy a döntés egyhangú volt, vagy többségi. 

Megjegyzés: ha három különböző döntés születik (LET, NOT LET, STROKE) a végső 
döntés LET. 

7. A központi bíró egyedül dönt minden egyéb esetben (pl.: időtartamok, játékos 
viselkedése, sebesülés, pálya feltételek stb.), amelyekben a játékosok nem tudnak 
fellebbezni. 

8. A játékosok nem fordulhatnak az oldalsó bírókhoz, csak a központi bíróhoz. A 
párbeszédnek rövidnek kell lennie, valamint döntés nem vitatható. 

9. Ha rendelkezésre áll egy elektronikus berendezés, a bírók a konzoljukon keresztül 
hozzák meg a döntéseiket, amelyeknek összesített eredményét a központi bíró jelenti 
be. 

Ahol nincs elektronikus berendezés, a bírók kártyákon hozzák meg a döntést úgy, hogy 
egyéni döntéseiket a játékosok ne láthassák. 

Amennyiben a döntések eredményét kézjelzések használatával közlik, a következő 
jelzések megengedettek: 
‒ LET = a hüvelykujj és a mutatóujj „L” alakban 
‒ STROKE = összeszorított ököl 
‒ NO LET = kézfej vízszintes, a tenyér lefelé néz 
‒ Lenn/Hiba/Kinn (Ball Down/Not Up/Out) = hüvelykujj lefelé néz 
‒ Labda szabályos megjátszása (Up/In) = hüvelykujj felfelé néz 
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8.2 melléklet 
 

Kísérleti szabályok 
 
A World Squash Federation időről-időre felkérheti vagy felhatalmazhatja tagjait bizonyos 
szabályok kísérleti jelleggel történő alkalmazására. 
 
A versenyek szervezőinek a kísérleti szabályok alkalmazását a versenykiírásban kell 
meghatározni oly módon, hogy az adott versenyen érvényes szabályok, definíciók, illetve 
függelékek miben térnek el a WSF hivatalos standard szabályaitól. 
 


