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SIGNIFICANT RULE CHANGES FOR 2022  
Fontosabb szabálymódosítások 2022-ben 

 
Spin Serves (4.A.5) In 2022, the server shall use only one hand to release the ball to perform the 
serve. If the ball is visibly spun by the server during the release, the part(s) of the hand contacting 
the ball must be bare.  
Csavart adogatás (4.A.5) Az adogató csak egy kézzel engedheti el a labdát, közben nem érintheti 
az ütőjét vagy a másik kezét a labda. Ha a labdát láthatóan megpörgeti adogatás közben, a 
labdával érintkező kézfelületnek csupasznak kell lennie. (Lehet a kezén kesztyű vagy egyéb kötés, 
de ezt nem használhatja arra, hogy a labdát megpörgesse az ütés előtt.) 
 
The Drop Serve (4.A.6) No changes were made to the drop serve other than to remove its 
Provisional status.  
Ejtett adogatás (4.A.6) 2021-ben kísérlet jelleggel bevezették az ejtett adogatást, több opciót 
biztosítva ezzel a játékosoknak. Annyi változás történt ezzel kapcsolatban, hogy állandó része lett 
a játéknak, a jövőben használhatjuk mindkét adogatást. 
 
Wrong Score Called (4.K) The rules concerning what happens if the wrong score is called by a 
player or a referee have changed. If a player thinks a wrong score has been called, a player may 
stop play to ask for a correction before the ball is served. If it has been served, the rally is to be 
played out and the score correction (if any) is made before the next serve occurs.  
Helytelenül bemondott pontszám (4.K) Ha valamelyik játékos úgy véli, hogy a pontszám rosszul 
került bemondásra, megállíthatja a játékot az adogatás előtt. Ha már megtörtént az adogatás, a 
labdamenetet végig kell játszani és a következő adogatás előtt ki kell javítani. 
 
A Dropped Ball (7.N) In non-officiated matches, it is not uncommon for a player to carry an extra 
ball. If an extra ball is carried, it must not be visible to the opponent. If a player accidentally drops 
an extra ball during a rally, it will result in a fault. This does not apply in an officiated match 
because the referee is responsible for removing any extra pickleballs from play.  
Elejtett labda (7.N) Olyan mérkőzéseken, ahol nincs jelen játékvezető, gyakran előfordul, hogy a 
játékosoknál van egy plusz labda. Ebben az esetben a labda úgy lehet csak a játékosnál, hogy az 
az ellenfél számára ne legyen látható, továbbá ha a játékos elejti a plusz labdát (pl. kiesik a 
zsebéből) a labdamenet közben, hibát vét, és az ellenfél nyeri a labdamenetet. Ez arra az esetre 
nem vonatkozik, ha játékvezető bíráskodik a mérkőzésen, mert a feladatai közé tartozik, hogy 
minden extra labdát eltávolítson a pályáról.  
 
Medical Time-outs Called by a Referee (10.H.2.a) If a referee, in the interest of player safety, 
determines that either medical personnel or the Tournament Director should be consulted for a 
player health issue, that time-out is not chargeable to the player as a medical time-out. The player 
retains the right to call their own medical time out later in the match, if needed.  
A játékvezető által elrendelt ápolási szünet (10.H.2.a) Ha a játékvezető a játékos biztonsága 
érdekében úgy dönt, hogy az egészségügyi személyzettel vagy a torna igazgatójával konzultálnia 
kell a játékos esetlegesen felmerülő egészségügyi problémája miatt, ez nem számít időkérésnek, 
a játékosnak megmarad az ápolásra kikérhető szünete. 
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Verbal Warnings (13.G.1) A referee may now issue verbal warnings for more than just profanity. 
Any situation that could result in a Technical Warning may instead be addressed by the referee as 
a verbal warning. Only one verbal warning per match, no matter what the infraction, may be 
issued to a team, or player in singles.  
Szóbeli figyelmeztetések (13.G.1) A játékvezető mostantól nem csak trágárságért adhat szóbeli 
figyelmeztetést. Minden olyan helyzetért, amelyért alapvetően technikai figyelmeztetés járna, a 
játékvezető szóbeli figyelmeztetést is adhat. 
Adott játékosnak vagy csapatnak mérkőzésenként egy szóbeli figyelmeztetés adható, bármilyen 
szabálytalanságról legyen szó. 
 
Calling the Score After a 15 Second Warning (10.A.5) Instead of a referee calling the score 
immediately after the 15 second warning expires, the referee will call the score after the players 
are ready, or should be ready.  
Pontszám bemondása a 15 másodperces figyelmeztető után (10.A.5) A játékvezető mostantól 
nem a 15 másodperces figyelmeztetés után mondja be rögtön az állást, hanem ahogy a játékosok 
készen állnak vagy amikor a játékosoknak készen kell állniuk a játékra. 
 
When to Assess a Technical Warning or Foul (13.G.3.e) Referees are empowered to issue 
Technical Warnings or Technical Fouls for various reasons but it has been unclear exactly when a 
technical should be announced. The 2022 rules now make it clear that a referee will not stop a 
rally to call a technical warning or foul on an offending team. Any technical warnings or fouls will 
be assessed after the rally is over.  
Mikor kell bejelenteni a technikai figyelmeztetést vagy szabálytalanságot (13.G.3.e) A 
játékvezető jogosult technikai figyelmeztetést vagy szabálytalanságot ítélni adott szituációban. 
Eddig azonban nem voltak a szabályok egyértelműek, hogy ezt mikor kell bejelentenie. Mostantól 
az a szabály, hogy a játékvezető nem állítja meg ezért a játékot, hanem a labdamenet végét 
követően jelenti be a technikai figyelmeztetést vagy szabálytalanságot. 
 
Earbuds (11.P) While some sports allow coaching during active play, pickleball does not. Since it 
is possible that a player could receive coaching via earbuds, earbuds will not be permitted on the 
court during tournaments with the exception of hearing aids.  
Fülhallgató (11.P) Míg egyes sportágak lehetővé teszik a külső tanácsadást (coaching) az aktív 
játék során, addig ez a pickleball-ban szabálytalan. Mivel előfordulhat, hogy egy játékos 
fülhallgatón keresztül kaphat külső segítséget, a fülhallgatók használata nem engedélyezett a 
pályán versenyeken (kivéve a hallókészüléket). 
 
Tournament Score for a Retirement (12.F.6.a) The score recorded for a player or team that elects 
to “retire' from a match has been revised to allow the actual score of the match for that team to 
be recorded. A team retiring may play additional matches in their bracket if any are warranted.  
Versenypontozás a mérkőzés feladása esetén (12.F.6.a) Mostantól ha adott játékos vagy csapat 
feladja a mérkőzést, az addigi pontszámot rögzítik és folytathatják a versenyt a saját águkon, ha 
azt a versenykiírás lehetővé teszi. 


