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Az előnyszabály
Az előnyszabály megfelelő alkalmazásához nem elégséges, hogy csak a
szabálytalanságra koncentráljunk, hanem a játék és a játéktér szélesebb
rálátására is szükség van. Ezt nevezhetjük akár játékolvasásnak is.
A játékosok, edzők és nézők egyaránt azt szeretnék, ha a játék minél
folyamatosabb legyen, azonban az előnyszabály (túlzott) alkalmazása
veszélyezteti a játékvezető mérkőzés feletti kontrollját. Más helyet ne
vállaljunk felesleges rizikót!
Az előnyszabály hasonló az asszisztenseknek alkalmazott „várj és nézz!”
technikával.

Az előnyszabály
Mit kell megfontolnunk az előnyszabálynál:
-

A játéktér melyik részén történt a szabálytalanság?

-

A sértett csapat kíván-e élni az előnyszabály lehetőségével?

-

A mérkőzés légköre megfelelő-e az előnyszabály alkalmazásához?

Mi a teendő, ha az előnyszabály nem valósul meg?
- A játékvezetőnek ilyen esetben meg kell állítania a játékos és az eredeti
szabálytalanságot kell büntetnie. Ezt a döntést NÉHÁNY másodpercen belül
kell meghoznia!

Az előnyszabály
Az előnyszabály alkalmazásának a játékvezetőnek szükséges megfontolnia,
hogy a sértett csapatnak valóban egyértelmű előnye származna-e a játék
folyamatosságából?
A labda birtoklása nem jelent feltétlenül előnyt a sértett csapatnak!
A büntetőterület közelében sok esetben egy kapu közeli szabadrúgás
egyértelműen előnyösebb a játék továbbengedésével szemben.

Az előnyszabály
Az előnyszabályt fontos SZÓBAN és az előírt KÉZJELZÉSSEL is jelezni,
hogy mindenki (játékosok, nézők, ellenőr) számára egyértelmű legyen, hogy
jv. észrevette a szabálytalanságot, nem hagyta azt figyelmen kívül.

Általánosságban elmondható: az előnyszabályt akkor kell alkalmazni,
amikor ígéretes támadás vagy nyilvánvaló gólhelyzet alakulhat ki az
előnyszabályt követően.

Az előnyszabály
Ha fegyelmezni kell a szabálytalankodó játékost, akkor alkalmazzunk-e az
előnyszabályt?
Ha egy játékos szabálytalansága sárga lapot érdemel, csak akkor adjunk
előnyszabályt, ha nyilvánvalóan ígéretes támadás alakulhat ki belőle.
Ha egy játékost sárga/piros lappal vagy piros lappal kell kiállítani, akkor szinte
kivétel
nélkül
állítsuk
meg
a
játékot
és
fegyelmezzünk!
Csak akkor adjunk előnyszabályt, ha abból nyilvánvaló gólhelyzet alakul ki.
A játék kontroll alatt tartása nagyobb fontosságú, mint egy kétes kimenetelű
előnyszabály! Az „erőltetett előny” vagy egy sikeretlen előnyszabály több súlyos
szabálytalansághoz vezethet!

Az előnyszabály
Ha indokolt, akkor előnyszabály alkalmazásakor is kötelező a fegyelmezési
intézkedések meghozatala, az előnyszabály a szabálytalanságot nem teszi meg
nem történtté. A fegyelmezés a labda játékon kívülre kerülésekor esedékes. Ha a
következő megszakításnál elmarad a figyelmeztetés, akkor ezt már a játékvezető a
későbbiekben nem teheti meg.
Figyeljünk arra, hogy előnyszabály alkalmazásakor előfordulhat, hogy elfelejtjük a
szabálytalankodó
játékost,
ami
további
bonyodalmakat
okozhat.
A védőcsapat javára a kapujuk közelében csak nagyon kivételes esetben ajánlatos
az előnyszabályt alkalmazni, csak ha teljesen ők irányítják a labdát és ha abszolút
nincsenek ellenfelek a közelben. Fő a biztonság, vezessünk kockázat nélkül!

Az előnyszabály
Összefoglaló
•
•
•
•
•
•
•
•

Játékolvasás
Csapatelőny
Visszafújás lehetősége (max. egy-két ütemmel később)
Szóban és az előírt kézmozdulattal is jelezzük az előnyt!
A megfelelő fegyelmezést ne felejtsük el!
Minél súlyosabb a szabálytalanság, annál inkább állítsuk meg a játékot!
Kerüljük a felesleges kockázatot!
A játék kontroll alatt tartása fontosabb mint akár egy esetlegesen jó
előnyszabály!

