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SIGNIFICANT RULE CHANGES FOR 2023  
Fontosabb szabálymódosítások 2023-ben 

 
Apparel (2.G.1/2.G.4) Inappropriate apparel may now include apparel that approximates the 
color of the tournament ball. Section 1 encourages players to avoid wearing apparel that 
approximates the color of the ball. The Tournament Director retains the right to require an 
apparel change during a non-chargeable time-out. 
Öltözék (2.G.1/2.G.4) A nem megfelelő ruházat 2023-tól kezdődően a labda színéhez hasonló 
öltözéket is jelentheti. Ennek értelmében a szabályzat arra ösztönzi a játékosokat, hogy kerüljék 
a labda színéhez hasonló öltözék viselését. A Versenyigazgató hatáskörébe tartozik, hogy az 
érintett játékost kötelezze öltözékének cseréjére. (A ruházat cseréje nem számít időkérésnek). 
 
Spin Serve (4.A.5) Manipulating the ball to add spin during the release of the ball is not allowed. 
Some natural rotation of the ball when it is released is allowable but the server must not impart 
manipulation or spin prior to striking the ball to serve. This applies to the volley serve and the 
drop serve. 
Csavart adogatás (4.A.5) A szerva során a szerváló játékos nem “manipulálhatja” a labdát 
feldobás vagy elengedés közben (pl: pörgetés). A labda természetes forgása/pörgése 
megengedett, de azt a szerváló semmilyen formában nem befolyásolhatja pörgetéssel az ütés 
előtt. Ez a szabály érvényes a kézből történő illetve a pattanás után elvégzett szervára is.  
 
Replay or Fault on the Serve (4.A.6/4.A.9) The referee has the authority to immediately stop play 
and order a replay if the referee is not certain that one more required elements of a serve have 
been met. The referee will call an immediate fault if a serve clearly violates one or more of the 
requirements. The intent is to induce players to adjust their serve so that it clearly and obviously 
meets all requirements. 
Újrajátszás vagy hibás szerva (4.A.6/4.A.9) A játékvezetőnek jogában áll megszakítani a játékot 
és újrajátszást elrendelni, ha nem biztos abban, hogy az adogatás minden szükséges feltétele 
teljesült. A játékvezető azonnal hibát jelezhet, ha az adogatás során bármilyen szabálytalanság 
történik. A cél az, hogy a játékosokat arra ösztönözze, hogy az adogatásuk egyértelműen és 
nyílvánvalóan megfeleljen az összes szükséges feltételnek (különös tekintettel a pörgetésre). 
 
Player Questions about Correct Server, Receiver or Position (4.B.8) Player questions about 
correct server, receiver or position remain allowed before the serve is hit. A generic question by 
the server such as “Am I good?” is considered to encapsulate both the correct server question 
and the correct position question, and the referee will answer both questions. In non-officiated 
play, a player may ask the opponent the same questions and the opponent must respond with 
the appropriate information. 
A kezdő pozíciókról feltett kérdések (4.B.8) A játékosok helyes szerválóval, fogadóval, vagy 
elfoglalt pozícióival kapcsolatos kérdései továbbra is engedélyezettek az adogatás előtt. Az 
adogató által feltett általános kérdés: “Jó helyen vagyok?” úgy tekintendő, hogy magában foglalja 
mind az adogató, mind pedig párja pozíciójára vonatkozó kérdést. A játékvezető ennek 
megfelelően mindkét kérdésre válaszol. Abban az esetben, ha nincs játékvezető, a játékos az 
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ellenfélnek teheti fel ezeket a kérdéseket, amelyre az ellenfélnek helyes információval kell 
válaszolnia. 
 
Wrong Score Called (4.K) If the wrong score is called, the referee or any player may stop play 
before the return of serve to correct the score. It is a fault to stop play after the return of serve 
to identify or ask for a score correction. It is a fault to stop play to identify or ask for a score 
correction when the score was correctly called. 
Rossz eredmény bemondása (4.K) A játékvezető, vagy bármely játékos a szerva visszaadásáig, 
azaz a return-ig megállíthatja a játékot rossz eredmény bemondása esetén. Hibának számít, ha ez 
a kérés a return után történik. Szintén hibának számít, ha a játékos megállítja a játékot “rossz 
eredmény bemondása” miatt, miközben a helyes eredmény került bemondásra. 
 
Equipment Time-Out (10.D) Players are not required to use a regular time-out for equipment 
adjustments or changes necessary for fair and safe continuation of the match. The referee will 
call an equipment time-out of a reasonable duration. 
Felszerelés igazítás (10.D) A játékosok nem kötelesek “normál” időkérést igénybe venni a 
szerelésük megigazításához, vagy bármely olyan változtatáshoz, mely a fair és biztonságos játék 
folytatásához szükséges. A játékvezető indokolt időtartamra megállíthatja a játékot, hogy a 
szükséges változások végrehajthatóak legyenek. 


