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Összefoglaló 

Az utóbbi években a röplabdázás szabályrendszerét alapvet en módosí-
tották. Az új szabályok el segítik a játék folyamatosságát, fejl dését, vala-
mint kielégítik a médiumok igényét. Azonban a túlzottan gyakori és markáns 
változások következtében a néz k számára bonyolulttá, követhetetlenné 
válhat a játék. Megfelel  id t kell biztosítani az alkalmazkodáshoz a csapa-
tok és a játékvezet k részére. 

Megfigyeléseimet élvonalbeli feln tt csapatoknál végeztem. 19 n i és 14 
férfi mérk zésen 115 játszma, melyekben 5056 nyitás került feldolgozásra. 

A vizsgálat területei: 
– érintési szabályok, 
– nyitás, 
– a „libero” játékos tevékenysége. 
A lefolytatott vizsgálat alapján az alábbi következtetésekre jutottam: 
– Az új szabályok egy része jelent s hatást fejt ki a játék eredményessé-

gére, míg vannak olyanok, melyek valójában a játékvezet k tevékeny-
ségét könnyítették meg. 

– Egyértelm nek látszik a védekezés er sítésére és a játék folyamatos-
ságának fokozott el segítésére való törekvés. 

– Meglep  viszont, hogy gyakran még a legmagasabb szinten sem hasz-
nálják fel a játékosok a szabályváltozásokban rejl  taktikai lehet sé-
geket. 

Terjedelmi okokból jelen értekezésemben a nyitással kapcsolatos ered-
ményeket kívánom ismertetni. 

Kulcsszavak: röplabdázás, szabálymódosítás. 

                                                      
*
 lektorált közlemény / referred article 
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Abstract 

The system of rules in the game of volley-ball has been modificated es-
sentially recently. The new rules are beneficial to the continuity, develop-
ment of the game and satisfy the requirements of medium. But in conse-
quence of the frequent and sharp watching the games could become untrace-
able. It is necessary to insure adequate time for the teams and the referees to 
adaptation. 

I did my studies among adult teams in the forefront. There were 115 
games during 19 women’s and 14 men’s matches in which 5056 openings 
were processed. 

The fields of survey: 
– touching rules, 
– openings, 
– the work of the „libero” player. 
On the examination I came to be below conclusion: 
– Some of the new rules have significant influence on the efficiency of 

the game while there are some that really make the referee’s activity 
easier. 

– Making efforts to strengthening defence and the continuity of the 
game seem to be unambiguous. 

– It is surprising that crack-players don’t use the tactical possibilities 
resident in the modificated rules. 

For reasons of length I am going to recital the results in connection with 
the openings. 

Keywords: volley-ball, modificated rules.  

Bevezetés 

Az utóbbi évtizedben a sportjátékok jelent s fejl dését tapasztalhatjuk. A 
különféle világversenyek, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, olimpiák 
látványos küzdelmei néz k millióit csalogatják ki a stadionokba, sportcsar-
nokokba és a televízió készülékek elé. 

A játékosok zsongl röket megszégyenít  módon bánnak a labdával, és a 
közel azonos szinten felkészített csapatok mérk zései izgalmas szórakozást 
kínálnak laikusnak és szakembernek egyaránt. 

Példaként említhetem a legutóbbi labdarúgó világbajnokság magas szín-
vonalú mérk zéseit, melyek nemegyszer „arany góllal”, vagy tizenegyes 
rúgásokkal d ltek el az utolsó pillanatokban. Hasonlóképpen friss emlék 
kézilabda válogatottjaink kiváló olimpiai szereplése, a vízilabdázók néha 
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már-már elveszettnek hitt aranyérme, sokszor szinte a „sírból” visszahozott 
gy zelmek öröme. 

Kiélezett csatákat hoztak az olimpiai játékok kosárlabda mérk zései is, 
ahol megtapasztalhattuk, hogy a világ felzárkózott az NBA játékosok szín-
vonalához. A röplabdázók hasonlóképpen szoros küzdelmekben magas szín-
vonalon játszottak és a strandröplabdázók is bizonyították, hogy helyük van 
az olimpiai játékokon. A teniszez ket figyelve pedig felmerül a kérdés, hová 
tud még továbbfejl dni ez a sportág. 

A fejl dés következményeként a labdajátékokban, így a röplabdázásban 
is, lényeges szabályváltoztatásokat kellett meghozniuk a szakembereknek: 

– liberalizálták az érintési szabályokat (teljes testfelület, els  érintés le-
het kett s); 

– gyökeresen átalakították az eredményszámolást (minden labdamenet 
pontot ér, 25 pontig tart egy játszma, kivéve a dönt , amely 15 pon-
tig); 

– megreformálták a nyitás-szabályokat (eltörölték a nyitáskísérletet, há-
lót érint  nyitásból tovább megy a játék, kiszélesítették a nyitózónát); 

– a védekezést er sítend  a csapatok ún. Libero játékost szerepeltethet-
nek a hátsó sorban. 

 
Természetesen szükség van az új szabályokra, mert: 
– segítik, könnyítik a játékvezet k tevékenységét; 
– szolgálják és el segítik a játék folyamatosságát, fejl dését; 
– biztosítják a támadás és a védekezés egyensúlyát; 
– továbbfejlesztik az egységes szabályértelmezést, mind a versenyz k, 

mind a játékvezet k részére; 
– ki kell elégíteni a médiák igényét. 
 
Óvakodni kell azonban véleményem szerint attól, hogy túl gyakran és 

alapvet en módosítsuk egyes sportágak szabályrendszerét.  
A néz  számára bonyolulttá, követhetetlenné válhat a játék, de a csapa-

tok, s t néha maguk a játékvezet k sem tudnak mindig alkalmazkodni a 
gyors változásokhoz. 

Bízom benne, hogy a szinte évenkénti szabályváltoztatásokkal nem es-
tünk át a ló másik oldalára, a röplabdázás továbbra is látványos, mindenki 
számára érthet  játék marad. 

Nem utolsósorban a fenti gondolatok késztettek a vizsgálat lefolytatására, 
hogy választ kapjak a feltett kérdésekre. 
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Kérdésfeltevések 

– Beváltak-e, használhatók-e az új szabályok az Extra Ligában? 
– Hogyan sikerült alkalmazkodniuk a csapatoknak az érintési szabályok 

változásához? 
– Élnek-e játékosok a nyitási zóna kiterjesztése és a nyitási id  meg-

hosszabbodása által kínálkozó lehet ségekkel? 
– Használnak-e állandó libero játékost és az milyen eredményességgel 

játszik? 
 
Terjedelmi okokból jelen értekezésemben a nyitással kapcsolatos vizsgá-

lataim eredményét kívánom ismertetni. 

Minta, módszer 

Megfigyeléseimet a Magyar Bajnokság Extra Liga mérk zésein és a Ma-
gyar Kupa találkozókon végeztem. A n knél 19 mérk zésen 62 játszmát, a 
férfiaknál 14 mérk zésen 53 játszmát vizsgáltam. Összességében 5056 nyi-
tás került feldolgozásra. Egy részüket videokamerával vettem fel, a többit a 
Városi Televízió adásából rögzítettem. 

A számításokat részben számológéppel (összesítések, százalékok), rész-
ben pedig számítógéppel (átlag, szórás, széls  értékek) végeztem. 

Eredmények 

1. táblázat: A hálót érint  nyitások gyakorisága 

N k (N=2665) Férfiak (N=2391) Összes (N=5056) 
 

N % N % N % 
hálót nem érin-

t  
2420 91 2150 90 4570 90 

Jó 

hálót érint  61 2 39 2 100 2 
Rontott 184 7 202 8 386 8 

 
Láthatjuk, hogy hasonlóképp a n kénél és a férfiaknál is csekély (2%) az 

arányuk az összes nyitásból, így befolyásuk az eredmény alakulására szinte 
elhanyagolható. Azonban ha kiélezett helyzetben a játszma vagy mérk zés 
végén szoros pontállásnál fordul el , eldöntheti annak akár a végkimenetelét 
is (volt is példa rá egy Eger–Nyíregyháza mérk zésen!). 

Élvonalbeli csapataink a játszmánként átlagosan egyszer el forduló ese-
teket zömében sikeresen oldják meg, tudatosan készülnek eshet ségére. A 
hálónál tartózkodó játékosok, els sorban a feladó az, aki fokozottan figyeli 
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az ilyen labdák érkezését. Úgy t nik, a férfiaknak sikerült gyorsabban al-
kalmazkodniuk (ld. 2. táblázat). Különösen imponáló a Kazincbarcika muta-
tója. 

2. táblázat: A hálót érint  nyitások fogadásának eredményessége 

Összesen 
(N=100) 

N k 
(N=61) 

Férfiak 
(N=39) 

Eger N i 
(N=37) 

Kazincbarcika 
Férfi (N=16) 

A megjátszás ered-
ményessége 

N % N % N % N % N % 
Bejátszás pontosan 

a feladóhoz 
68 68 37 60 31 80 22 59 14 88 

Játékban maradt a 

labda 
16 16 12 20 4 10 8 22 1 6 

Nem sikerült meg-

játszani 
16 16 12 20 4 10 7 19 1 6 

 
Miután a hálót érint  nyitások el fordulása véletlenszer , és az egész 

bajnokság folyamatában kiegyenlített a csapatok között, a módosítás valójá-
ban a játékvezet k tevékenységét könnyítette meg. 
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1. ábra: Nyitások gyakorisága a nyitózóna különböz  sávjaiból (N=5056) 
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A nyitások több, mint a felét mind a n knél, mind a férfiaknál a zóna 
jobb (hagyományos) oldaláról hajtják végre. 

 

Magyarázatát a következ kben látom: 

– A feladónak és a vele átlóban lév  univerzális játékosnak érdemes az 
alapvonal jobb oldaláról nyitnia miután a védekezésben leggyakrab-
ban az 1-es helyen tartózkodnak. Így a nyitás után hamarabb elfoglal-
hatják a védekezési rendszerben kijelölt helyüket. 

– Közelebbr l, rövidebb id  alatt támadható az ellenfél 5-ös és 4-es he-
lye. 

 
A középr l történ  nyitások 25%-os gyakoriságát az alábbiak indokol-

ják: 
– Az innen nyitáshoz készül d  játékos számára az ellentérfél „na-

gyobb”, messze vannak t le az oldalvonalak, kisebb az autveszély. 
– A középr l nyitó játékosnak az egyenes nyitás mellett mindkét irányú 

keresztnyitás alkalmazására módja nyílik. 
– Err l a helyr l ajánlatos távoli lebegtetett nyitásokat végrehajtani. Mi-

után ez a n k kedvelt nyitásfajtája, magyarázatot kapunk náluk a ma-
gasabb százalékos gyakoriságra. 

 
Az alapvonal bal oldaláról hajtják végre a játékosok a legkevesebb nyi-

tást, különösen a n k alacsony arányszáma meglep . Kívánatos lenne pedig 
err l a helyr l a nagyobb gyakoriság, miután igen sok taktikai lehet séget 
kínál: 

– Ez a hely az ellentérfél 1-es és 2-es helyének támadására legalkalma-
sabb nyitóhely. 

– Technikailag két el nye van: közelebbr l, rövid id  alatt támadható az 
1-es és a 2-es zóna, mint középr l, vagy az alapvonal jobb oldala fe-
l l. Ezenkívül a feladó a fogadótól a labdát hátulról „rossz” szögb l 
kapja, és ha távolról fut be (pl. az 5-ös helyr l), kevesebb ideje van a 
felkészülésre. A vonalon (párhuzamosan) érkez  nyitást a fogadónak 
balra a feladó felé kell fordítania, nem pedig az érkezés síkjában visz-
szajátszania, ami technikailag nehezebb, nagyobb a hibalehet ség. 

– Az els  üt  játékosok a védekezési rendszerben leggyakrabban az 5-ös 
helyen tartózkodnak, így ha a bal oldali zónából nyitnak, könnyebben 
és gyorsabban megközelíthetik kijelölt helyüket. 

– Felugrásos nyitások alkalmazására, különös tekintettel jobbkezes játé-
kosok esetén kiválóan alkalmas zóna, ez indokolhatja a férfiak maga-
sabb százalékos gyakoriságát err l a területr l. 
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Megfigyeltem, hogy a játékosok dönt  többsége mindkét nemnél hason-
lóképpen közel állandó helyr l nyit, függetlenül a küls  tényez kt l (ellenfél 
helyezkedése, eredmény állása stb.). Úgy t nik, kevesen kockáztatnak, in-
kább a biztos, jól bevált sémához ragaszkodnak. 

Néhány rutinos röplabdázónál tapasztaltam csupán, hogy azonos játsz-
mában, s t olykor egymás utáni nyitásokat is tudatosan más-más sávból 
hajtottak végre. 
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2. ábra: Eger n i csapatának nyitásideje (N=1241) 

Megállapítható, hogy a nyitások túlnyomó többsége az 1-2 mp-es és a 2-3 
mp-es sávba esik. Kevés a váratlan, gyors szerva, és a hosszan kivárásos is 
ritkán fordul el  – 6 mp felett nincs is adat. A játékosok feltételezésem sze-
rint a nyitáskísérlet eltörlése miatt inkább ragaszkodnak a bevált, megszokott 
ritmushoz, mint a kockázatosabb váltogatáshoz. 

Összegzés 

– Az új szabályok beváltak, használhatók az Extra Ligában. 
– A módosítások egy része jelent s hatást fejt ki a játék eredményessé-

gére, míg vannak olyanok, melyek valójában a játékvezet k tevékeny-
ségét könnyítették meg. 

– Egyértelm nek látszik a védekezés er sítésére, és a játék folyamatos-
ságának fokozott el segítésére való törekvés a szabályalkotók részé-
r l. 
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– Az alkalmazkodás a változásokhoz nem minden esetben sikerült rövid 
id n belül, és a vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a férfiak né-
hány területen el rébb tartanak. 

– A csapatok és játékosok sokszor még az élvonalban sem használják fel 
tudatosan a szabályváltozásokban rejl  taktikai lehet ségeket. 

– A sikeres szereplés egyik fontos összetev je az új szabályok gyors el-
sajátítása. 

 
A felmérések nemzetközi viszonylatban történ  kiterjesztése pedig to-

vábbi érdekes és izgalmas lehet séget kínál a téma továbbfejlesztésére. 
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