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II. RÉSZ 

1 B SZAKASZ 

4 MELLÉKLET 

SZÓSZEDET 

Ez a melléklet tartalmazza azokat a kifejezéseket, melyeket a játékvezetőnek használnia kell a 

játékvezetés alatt: 

 Mérkőzés előtt 
1.1 Ellenőrizhetem a ruházatát? 

1.2 A név a pólón túl nagy. 

1.3 A név a pólón túl kicsi. 

1.4 A neve a pólóján nem egyezik meg a BWF adatbázisában szereplő névvel. 

1.5 Kötelező, hogy név szerepeljen a pólón. 

1.6 Az ország nevének szerepelnie kell a pólón. 

1.7 Az ország neve a pólón túl nagy. 

1.8 Az ország neve a pólón túl kicsi. 

1.9 Több reklám van a pólón a megengedettnél. 

1.10 A reklám mérete túl nagy. 

1.11 Van másik színű ruházata? 

1.12 Ki kell cserélnie a ruházatot a színe miatt. 

1.13 Ha nem cseréli ki a ruházatot, büntetést kell fizetnie. 

1.14 A felíratnak a pólón eltérő színűnek kell lennie mint a póló színe. 

1.15 A felíratnak egyszínűnek kell lennie. 

1.16 A felíratnak nagybetűsnek kell lennie. 

1.17 A felíratnak római ábécével írottnak kell lennie. 

1.18 A felíratok sorrendje nem megfelelő. 

1.19 Szalaggal ragasztás nem engedélyezett. 

1.20 Kapcsolja ki a mobilját. 

1.21 Sorsolásra kérem idejönni. 

1.22 Ön nyerte a sorsolást. 

1.23 Mit választ? 

1.24 Ki fog adogatni? 

1.25 Válasszon térfelet. 

1.26 Ki fogad? 

1.27 Helyezze a táskát megfelelően a kosárba. 

1.28 Játék 

  



SZÓSZEDET 

II. rész / 1 B szakasz / 4 melléklet 

2018. január – v03 

 

3 

3 

 Mérkőzés kezdetekor  
2.1 Bevezetés és bejelentések: 

W, X, Y, Z a játékosok nevei, A, B, C, D a tagság (klub, ország) megnevezése. 

A mérkőzés első játszmájának elkezdéséhez a játékvezető a következő bejelentést teszi 

2.2 Egyéni verseny 

Hölgyeim és Uraim; jobb oldalamon X, A; és bal oldalamon Y, B. X adogat; nulla – 

nulla; játék. 

2.2.1 Egyéni csapatverseny 

Hölgyeim és Uraim; jobb oldalamon A, képviseli X; és bal oldalamon B, 

képviseli, Y. A adogat; nulla – nulla; játék. 

2.3 Páros verseny 

Hölgyeim és Uraim; jobb oldalamon W,A; és X, B; és bal oldalamon Y, C és Z, 

D. X adogat Y-nak; nulla – nulla; játék. 

Ha a páros résztvevői ugyanannak a klubnak, országnak a résztvevői, a tagság 

bejelentését elég a két játékos bejelentését követően megtenni (pl.: W és X, A) 

2.3.1 Páros csapatverseny 

Hölgyeim és Uraim; jobb oldalamon A, képviseli W és X; és bal oldalamon B, 

képviseli Y és Z. A adogat; X  Y-nak; nulla – nulla; játék. 

2.4 Második játszma megkezdésekor a játékvezető a következő bejelentést teszi 

2.5 Második játszma, nulla – nulla; játék. 

2.6 Hacsak nem volt hiba, vagy figyelmeztetés a szünet alatt 

2.7 Döntő játszma megkezdésekor a játékvezető a következő bejelentést teszi 

2.8 Döntő játszma; nulla – nulla; játék. 

2.9 Hacsak nem volt hiba, vagy figyelmeztetés a szünet alatt 
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 Mérkőzés folyamán  
3.1 Adogatás csere. 

3.2 Szünet 

3.3 … pálya (pályaszám, amennyiben több mint egy pálya van használatban)  20 másodperc 

3.4 Edző, kérem menjen vissza a székéhez. 

3.5 … (játékos neve) kérem fáradjon vissza a pályára. 

3.6 … játszma labda… Pl.: 20 játszma labda 6; vagy 29 játszma labda 28 

3.7 … mérkőzés labda…, Pl.: 20 mérkőzés labda 8; vagy 29 mérkőzés labda 28 

3.8 … játszma labda – mind, Pl.: 29 játszma labda – mind 

3.9 …  mérkőzés labda – mind,  Pl.: 29 mérkőzés labda – mind 

3.10 Ne dobja el az izzadtságot. 

3.11 Csak egy gyors törölközés. 

3.12 Csak egy gyors folyadékpótlás 

3.13 Legyen készen gyorsabban. 

3.14 Ne késleltesse a játékot 

3.15 Játék 

3.16 Folytassa a játékot 

3.17 Játék, most 

3.18 Játéknak folyamatosnak kell lennie. 

3.19 Sorsolásra kérem idejönni. 

3.20 Adogatásnál elhibázta a labdát 

3.21 A fogadó nem állt készen 

3.22 Az adogató nem állt készen 

3.23 A partnere nem állt készen 

3.24 Az ellenfél nem állt készen 

3.25 Megkísérelte visszaadni az adogatást 

3.26 Megpróbálta befolyásolni az adogatásbírót 

3.27 Megpróbálta befolyásolni a vonalbírót 

3.28 Megfelel a labda? 

3.29 Próbálja ki a labdát 

3.30 Ne próbálja ki a labdát 

3.31 Cserélje ki a labdát 

3.32 Ne cserélje ki a labdát 

3.33 Jobb oldali adogató udvarból 

3.34 Bal oldali adogató udvarból 

3.35 Megkísérelte visszaadni az adogatást  

3.36 Nem befolyásolhatja a vonalbírót  

3.37 Nem befolyásolhatja az adogatásbírót 

3.38 Jöjjön ide 

3.39 Labdacseréhez tőlem kell engedélyt kérnie 

3.40 Ismétlés 

3.41 Térfélcsere 

3.42 Nem cseréltek térfelet 

3.43 Rossz adogatóudvarból adogatott 

3.44 Soron kívül adogatott 

3.45 Soron kívül fogadott 

3.46 Adja vissza a labdát 
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3.47 A háló felett ütötte meg a labdát 

3.48 Pályán 

3.49 Tisztán láttam, hogy a labda bent volt 

3.50 Tisztán láttam, hogy a labda kint volt 

3.51 A vonalbíró helyesen jelzett 

3.52 A labda a pályára érkezett 

3.53 Akadályozta az ellenfelét 

3.54 Szándékosan zaklatta az ellenfelét 

3.55 Zavarta a fogadót a kilátásban 

3.56 Az ön edzője megzavarta az ellenfelet 

3.57 Az ön edzője megzavarta a játékot 

3.58 Ne várja a tanácsot 

3.59 Tilos a labdamenet közben tanácsot adni 

3.60 Ön kétszer ütötte a labdát 

3.61 Ön és a partnere is hozzáért a labdához 

3.62 Ön átdobta a labdát 

3.63 Ön átnyúlt az ellenfél térfelére 

3.64 Jól van? 

3.65 Tudja folytatni a játékot? 

3.66 Szüksége van orvosra? 

3.67 Visszalép? 

3.68 Az adogatást késleltette - a játéknak folyamatosnak kell lenni 

3.69 Játék felfüggesztve 

3.70 Készen van? 

3.71 .....(játékos neve) figyelmeztetem sportszerűtlen viselkedésért 

3.72 .....(játékos neve) hiba sportszerűtlen viselkedésért 

3.73 .....(játékos neve) kizárom sportszerűtlen viselkedésért 

3.74 Hiba 

3.75 Ismétlés 

3.76 Kint 

3.77 Vonalbíró - jelezzen 

3.78 Adogatásbíró - jelezzen 

3.79 Helyesbítek, BENN 

3.80 Helyesbítek, KINN 

3.81 Pályatörlést kérek 

3.82 Kérem, mutassa meg, hol kell a pályát törölni. 

3.83 Használja a lábát pályatörlésre 

3.84 .....(játékos neve) óvást kért, Jelzés (bent) 

3.85 .....(játékos neve) óvást kért, Jelzés (kint) 

3.86 Vonalbíró nem jelzett helyesen 

3.87 Óvás sikeres 

3.88 Óvás sikertelen 

3.89 Egy óvási lehetőség maradt 

3.90 Nem maradt óvási lehetőség 

3.91 Nem kérte az óvást azonnal 

3.92 A IRS eredménye eredménytelen 

3.93 Az eredményjelző nem működik 
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3.94 Az új pólójának azonos színűnek kell lennie az eredetileg viselttel 

3.95 Ne mutassa az öklét az ellenfél felé 

3.96 Teljes erőbedobással kell játszania 

3.97 Kezet kell fognia mielőtt ünnepel 

 Magyarázatok a hibás adogatás jelzéséhez 
4.1 Adogató hibát jeleztek, túl magas adogatás 

4.2 Adogató hibát jeleztek, ütő nyele 

4.3 Adogató hibát jeleztek, lábhiba 

4.4 Adogató hibát jeleztek, folyamatos mozgás 

4.5 Adogató hibát jeleztek, labdafej hiba 

4.6 Adogató hibát jeleztek, indokolatlan késés 

4.7 Adogató hibát jeleztek, fogadóhibát jeleztek, ismétlés 

4.8 Fogadó hiba, lábhiba 

4.9 Adogató hiba, lábhiba 

4.10 Fogadó hiba, indokolatlan késés 

4.11 Adogató hiba, indokolatlan késés 

 Magyarázatok figyelmeztetésekhez és hibákhoz 
5.1 Ütőt rongálta 

5.2 Veszélyesen dobta el az ütőt 

5.3 Szóbeli bántalmazás 

5.4 Megengedhetetlen szavakat használt 

5.5 Kiabált az ellenfelével 

5.6 Megpróbálta befolyásolni az adogatásbírót 

5.7 Megpróbálta befolyásolni a vonalbírót 

5.8 Labdát rongálta 

5.9 Módosította a labda tulajdonságát 

5.10 Fizikai bántalmazás 

5.11 Megrúgta a reklámtáblát 

5.12 Megrúgta a hálót 

5.13 Megrúgta a széket 

5.14 Késleltetés 

5.15 Késleltette az adogatást 

5.16 Visszautasította az utasításaim követését 

5.17 Visszautasította a folyamatos játékot 

5.18 Elhagyta a pályát az engedélyem nélkül 

5.19 Sportszerűtlen magatartás 

5.20 Illetlen kézmozdulatot tett 

5.21 Sportszerűtlenül ünnepelt 

 Játszma / Mérkőzés végén 
6.1 Játszma 

6.2 Első játszmát… (játékos(ok) neve, vagy csapatverseny esetén ország / csapat neve) 

nyerte… (eredmény) arányban 
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6.3 Második játszmát… (játékos(ok) neve, vagy csapatverseny esetén ország / csapat neve) 

nyerte… (eredmény) arányban 

6.4 A játszmák állása egy – mind 

6.5 Mérkőzést nyerte … (játékos(ok) neve, vagy csapatverseny esetén ország / csapat neve) 

nyerte… (eredmény) arányban 

6.6 … (játékos / csapat neve) visszalépett 

6.7 … (játékos / csapat neve) kizárva 

6.8 Mérkőzést a döntnök zárta le. A előléptetve a főtáblára. B folytatja a következő körben / 

főtáblán.  

 Jegyzetek a játékvezetői laphoz 
7.1 I - Sérülés 

7.2 W - Figyelmeztetés 

7.3 F - Hiba 

7.4 R - Döntnök 

7.5 S - Felfüggesztés 

7.6 D – Kizárás a döntnök által 

7.7 Visszalépés 

7.8 Mérkőzés felfüggesztve… időre 

7.9 Labda akadályozta 

7.10 Kificamodott a bokája 

7.11 Játék késleltetve… időre 

7.12 … (játékos neve) figyelmeztetem a vonalbíró befolyásolása miatt 

7.13 … (játékos neve) figyelmeztetem a játék késleltetése miatt 

7.14 … (játékos neve) hibát ítélek meg káromkodásért. Döntök a pályán, és tanácsolta, hogy 

szükség esetén ítéljek megint hibát. 

7.15 … (játékos neve) hibát ítélek mert befolyásolta a vonalbírót. Döntök a pályán, és kizárta 

a játékost. 

7.16 … (játékos neve) orrvérzése volt. Döntnök és az orvos a pályán. Játék késleltetve… időre 

7.17 … (játékos neve) sérülést szenvedett. Döntnök és az orvos a pályán. Orvos javasolta a 

játékos visszalépését.  

 Eredmény 
0 nulla 11 tizenegy 22 huszonkettő 

1 egy  12 tizenkettő 23 huszonhárom 

2 kettő 13 tizenhárom 24 huszonnégy 

3 három 14 tizennégy 25 huszonöt 

4 négy  15 tizenöt 26 huszonhat 

5 öt 16 tizenhat 27 huszonhét 

6 hat 17 tizenhét 28 huszonnyolc 

7 hét 18 tizennyolc 29 huszonkilenc 

8 nyolc 19 tizenkilenc 30 harminc 

9 kilenc 20 húsz   
10 tíz 21 huszonegy   

 


