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Правило 1 ИГРАЛНО ПОЛЕ И ОБОРУДВАНЕ 

 

  Правило 1.1 Организаторът отговаря за  правилните размери и маркировката на 

игралното поле и осигурява  необходимите приспособления и оборудване. 

 

  Правило 1.2 Разположението и маркировката на игралното поле при игра 

ръководена от двама съдии съответства на долната схема: 

ИГРАЛНО ПОЛЕ ЗА ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ И 
СВЕТОВНИ ШАМПИОНАТИ ПО ВОДНА 

ТОПКА 
ПРИЛОЖЕНИЕ към Правило 1 

 

  

 

 

** На страничната линия и на съдийския подиум с червен знак на 5 м от се 

отбелязва мястото за изпълнение на наказателния удар, жълтата странична линия 

се удължава с по 1 м от всяка страна (4 м) а зелената линия се намалява по 1 м от 

всяка страна с по 1 м (4 м)  18/13 

 

 

   Правило 1.3 Ако мачът се ръководи от един съдия, то той се движи откъм 

страната на съдийската маса, а   страничните съдии се разполагат на противоположната 

страна. 

 

   Правило 1.4 Разстоянието между голлиниите не трябва да бъде по-малко 

от 20 метра и повече от 30 метра за мачове, играни от  от мъже. Разстоянието между 
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голлиниите не трябва да бъде по-малко от 20 метра и повече от 25 метра за мачове играни  

от жени. Ширината на игралното поле трябва да бъде не по-малка от 10 метра и не повече 

от 20 метра. 

 

   Правило 1.5 За състезания на FINA размерите на игралното поле, 

дълбочината и температурата на водата в басейна и интензивността на светлината са 

посочени в FR 7.2, FR 7.3, FR 7.4 и FR 8.3. 

 

   Правило 1.6 От двете страни на игралното поле трябва да се поставят ясни 

маркировки, обозначаващи следното: 

 

  (а) бели маркировки – голлиния и линия на центъра 

  (б) червени маркировки – 2 метра от голлиниите 

  (в) жълти маркировки – 6 метра от голлиниите 

(г) червена маркировка – поставя се на 5 метра от голлиниите, за да        

отбележи точката за изпълнение на наказателен удар 

 

Страничните линии на игралното поле, между гол линията и 2 

метровата линия трябва да са оцветени в червено; от 2 метровата 

линия до линията на 6 метра трябва да бъде в жълто, а от 6 метра да 

линията на центъра трябва да бъде в зелен цвят.  

    

  Правило 1.7 На двете гол линии, от срещуположната страна  

на съдийската маса се очертава в червен цвят двуметрова зона, считано от  корнера, с 

което се отбелязва зоната за отстранените състезатели и за влизане на смените. 

  

   Правило 1.8 Трябва да има зона за летяща смяна до страничната, външна линия 

на игралното поле, от страната, от която са разположени пейките за отборите. 

Широчината на тази зона трябва да бъде най-малко между 0,5 м - 1 м. 

Зоната, определена за летящите смени на всеки отбор, се намира между голлинията, пред 

пейката  на отбора, и линията на центъра на игралното поле. 

 

   Правило 1.9 Трябва да се осигури достатъчно място, за да могат  съдиите да се 

движат свободно от единия до другия край на игралното поле. На двете гол линии трябва 

да се предвиди място и за страничните съдии. 

 

    Правило 1.10  Секретарят трябва да има  отделни бял, син, червен и жълт 

флаг, всеки с размери 0,35 метра х 0,20 метра. 

 

 

Правило 2  ВРАТИ 

 

   Правило 2.1 Двете странични и напречната греди на вратата образуват  твърда 

правоъгълна конструкция със сечение на гредите  0,075 метра, обърната към игралното 

поле и боядисана в бяло, която трябва да бъде разположена на голлиниите на всеки край, 

на равни разстояния от страничните линии и на не по-малко от 0,30 метра пред крайните 

линни на игралното поле. 

 

   Правило 2.2 Разстоянието между вътрешните страни на страничните греди 

трябва да е 3 метра. Когато водата е с дълбочина 1,50 м или повече, долната страна на 
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напречната греда трябва да бъде на 0,90 метра от водната повърхност. Ако дълбочината 

на водата е по-малка от 1,50 метра, долната страна на напречната греда трябва да бъде на 

2,40 метра от дъното на басейна. 

 

   Правило 2.3 Мрежите на вратите трябва да бъдат надеждно закрепени към 

страничните и напречната греди, така че да обхващат цялата гол-зона, и да бъдат 

прикрепени към вратите по такъв начин, че да позволяват не по-малко от 0,30 метра чисто 

пространство зад голлинията на всяко място в рамката на вратата.  

 

 

Правило 3 ТОПКАТА 

 

   Правило 3.1 Топката трябва да е кръгла и да има въздушна камера със 

самозатварящ се вентил. Тя трябва да е водоустойчива, без външни обтегачи или 

покритие от смазка или подобни вещества. 

 

   Правило 3.2 Теглото на топката трябва да бъде не по-малко от 400 грама и не 

повече от 450 грама. 

 

    Правило 3.3 За мачове, които се играят от мъже, обиколката на топката трябва 

да бъде не по-малка от 0,68 метра и не повече от 0,71 метра, а налягането ѝ трябва да е 

55 - 62 kPa (килопаскала) (8 - 9 паунда на квадратен инч във физически атмосфери). 

 

   Правило 3.4 За мачове, които се играят от жени, обиколката на топката трябва 

да бъде не по-малка от 0,65 метра и не повече от 0,67 метра, а налягането ѝ трябва да е 

48 - 55 kPa (килопаскала) (7 - 8 паунда на квадратен инч във физически атмосфери). 

 

 

Правило 4 ШАПКИ 

 

    Правило 4.1 Шапките трябва да са в контрастен цвят, различен от червен, 

одобрени от съдиите, но също така да контрастират с цвета на топката. Съдиите трябва 

да изискват от всеки от двата отбора да слагат бели или сини шапки. Вратарите трябва 

да носят червени шапки. Шапките се завързват под брадичката. Ако играч загуби 

шапката си по време на игра, той я заменя при  първото подходящо прекъсване на   

играта, когато отборът на  играча владее топката. Шапките се носят през целия мач. 

 

    Правило 4.2 Шапките трябва да бъдат снабдени с пресовани протектори на 

ушите в същия цвят като този на отбора. Протекторите на  вратарите трябва да бъдат в 

червен цвят. 

 

   Правило 4.3 На шапките е нанесен номер  от двете страни,  с височина от 0,10 

метра. Вратарят трябва да носи шапка с номер 1, а останалите шапки са номерирани от 2 

до 13. Резервният вратар носи червена шапка с номер 13. Състезателят не може да 

променя номера на шапката си по време на мач, освен с разрешението на рефера и  

уведомяване на секретаря. 

 

    Правило 4.3.1  Само по време на Олимпийски игри: Шапките се номерират от 

двете страни с номера с височина 0,10 метра. Вратарят носи шапка с номер 1, а другите 
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шапки са номерирани от 2 до 11. Състезателят не може да променя номера на шапката си 

по време на мач, освен с разрешението на рефер и  уведомяване на секретаря. 

 

    Правило 4. При международни мачове на предната страна на шапките се 

изписва международния трибуквен код на държавата и може да се изобрази 

националният флаг. Кодът на държавата трябва да бъде с височина 0,04 метра. 

 

 

Правило 5  ОТБОРИ И РЕЗЕРВНИ ИГРАЧИ 

 

    Правило 5.1 Всеки отбор се състои от най-много тринадесет играчи: единадесет 

полеви играчи и двама вратари. Отбор започва играта с не повече от седем играчи, 

единият от които е вратарят и  носи шапката на вратар. Пет резервни играчи могат да 

бъдат използвани за смени на полевите играчи и един резервен вратар, който може да  и 

играе само като резервен вратар. Отбор, който играе с по-малко от седем играчи  не е 

задължен да има вратар. 

 

   Правило 5.1.1  Само по време на  Олимпийски игри: Всеки отбор се състои от 

най-много единадесет играчи: десет полеви играчи и един вратар. Всеки отбор започва 

играта с не повече от седем играчи, единият от които е вратарят и който носи шапката на 

вратар. Четири резерви могат да бъдат използвани за смени на полевите играчи. Един от 

резервните играчи може да се да се използва и като резервен вратар, но трябва да носи 

червена шапка. Отбор, който играе с по-малко от седем играчи  не е длъжен да има вратар. 

 

   Правило 5.2 Всички играчи, които не участват в играта, заедно с треньорите и 

служебните лица - с изключение на главния треньор, седят на скамейката на отбора и не 

се отдалечават от нея след започване на играта, освен през интервалите между частите 

или по време на таймаут. Главният треньор на атакуващия отбор има право да се 

придвижва до 6-метровата  линия по всяко време. Отборите сменят вратите и скамейките 

на полувремето. Скамейките  на отборите трябва са разположени на срещуположната 

страна на съдийската маса. 

 

   Правило 5.3 Капитаните са играещи членове на отборите си и всеки от тях носи 

отговорност за доброто поведение и дисциплината  в отбора си. 

 

   Правило 5.4 Играчите носят непрозрачни екипи или  слагат отдолу втори чифт, 

а  преди да започнат участието си в срещата премахват от себе си всички предмети, които 

могат да причинят нараняване на противников играч. 

 

   Правило 5.5 Играчите не трябва да имат мазнини, масла или каквито и да било 

вещества по тялото си. Ако съдията установи преди началото на мача, че е използвано 

такова вещество, то той разпорежда незабавното отстраняване на веществото. Началото 

на мача не трябва да бъде забавено по причина отстраняване на веществото. Ако 

нарушението бъде открито след началото на мача, играчът в нарушение се отстранява за 

оставащата част от играта и на негово място веднага влиза резервен играч, от зоната за  

влизане в игра на отстранените играчи. 

 

   Правило 5.6 Даден играч може да бъде сменен по всяко време на мача като 

напусне игралното поле през зоната за влизане на отстранения играч.  Смяната може да 

влезе в игралното поле от зоната за влизане в игра  от момента, в който съотборникът му 
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е влязъл в нея и е видимо на повърхността на водата. Смяната от определената странична 

зона е позволена, когато и двамата играчи -  излизащият и смяната са във водата, извън 

игралното поле и докоснат ръцете си над повърхността на водата. 

Ако съгласно това правило бъде сменен вратар, той може да бъде сменен само от 

резервния вратар. Ако в отбора има по-малко от седем играчи, от отбора не се изисква да 

има вратар. Смяна, съгласно това правило, не може да бъде извършена от момента, в 

който съдията отсъжда наказателен удар, включително до самото изпълнение на удара. 

 

[БЕЛЕЖКА: В случай, че вратарят и резервният вратар нямат право или възможност 

да участват, от отбора, който играе със седем играчи, се изисква да играе с 

алтернативен вратар, който носи шапката на вратар. 

По време на мач, ако един отбор няма повече резерви, освен резервния вратар,   

вратарят или резервният вратар  могат да  играят като полеви играчи.] 

 

   Правило 5.6.1  Само по време на Олимпийски игри:  Играч може да бъде сменен 

по всяко време на мача като напусне игралното поле  през определените за отбора му 

зони за смяна. Смяната влиза в игралното поле от зоната за  влизане в игра от момента, в 

който в който съотборникът му е влязъл в нея и е видимо на повърхността на водата.  

Смяната от определената странична зона е позволена, когато и двамата играчи - , 

излизащият и смяната са във водата, извън игралното поле и докоснат .ръцете си над 

повърхността на водата. 

Ако в отбора има по-малко от седем играчи, не се изисква да има вратар. Смяна, съгласно 

това Правило, не може да бъде извършена от момента, в който съдията отсъжда 

наказателен удар, включително до самото изпълнение на удара. 

 

[БЕЛЕЖКА: В случай, че вратарят няма право или възможност да  участва, в отбора, 

който играе със седем играчи, се изисква той  да играе с алтернативен вратар, който 

носи червена шапка с номер, който е носил като полеви играч.] 

 

   Правило 5.7  Смяната може да влезе на игралното поле от всяко едно място: 

  

   (а) по време на интервалите между частите на играта 

   (б) след отбелязване на гол  

   (в) по време на таймаут 

   (г) за да смени играч, който кърви или е наранен 

 

   Правило 5.8 Смяната трябва да има готовност  да влезе в игра без забавяне. Ако  

смяната не е готов(а),  играта продължава без него и той може да влезе в  игра по всяко 

време от определените за отбора зони за смяна, след като играчите докоснат ръце, когато 

се налага. 

   Правило 5.9 Вратар, който е сменен от резервен играч, не може да играе на друга 

позиция освен като вратар. 

 

   Правило 5.10 Ако вратарят се оттегли от играта по медицинска причина, съдиите 

разрешават незабавна смяна с резервния вратар. 
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Правило 6 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

 

    Правило 6.1 За състезанията на FINA длъжностни лица са двама съдии на 

играта, двама странични съдии, времеизмервачи, секретари и видео асистанс съдия 

(VAR), всеки от които има посочените по-долу правомощия и задължения. Тези  

длъжностни лица участват, когато това е възможно и в други състезания, с изключение 

на мачове, водени от двама съдии на играта,  без странични съдии, когато  съдиите на 

играта поемат задълженията им ( без да използват сигнализацията, определена за 

страничните съдии съгласно Правило 8.2.) 

 

[БЕЛЕЖКА: В зависимост от степента на важност мачовете могат да бъдат 

ръководени от екипи  състоящи се от четири до девет   длъжностни лица/съдии, както 

следва: 

(а) Съдии на играта и странични съдии : Двама  съдии на играта и двама странични 

съдии; или двама  съдии на играта, без странични съдии ; или един съдия на играта и 

двама странични съдии. 

 

(б) Времеизмервачи и секретари: С един времеизмервач и един секретар: 

Времеизмервачът измерва времето на  непрекъснато владеене на топката от всеки 

отбор, в съответствие с Правило 21.14. Секретарят измерва времетона 

действителната игра, записва  точно частите на играта, таймаутите и почивките 

между  частите на играта, води  протокола на играта, в съответствие с Правило 10.1 

и също записва нарушенията на играчите,    в съответствие с Правилата. 

 

С двама времеизмервача и един секретар: Времеизмервач 1 измерва времето за игра, 

тайм-аутите и почивките между частите на играта.  Времеизмервач 2 измерва 

времето  на непрекъснато владеене на топката от всеки отбор, в съответствие с 

Правило 21.14. Секретарят  води протокола на    играта и  изпълнява всички други 

задължения, определени в Правило 10.1. 

 

С двама времеизмервачи и двама секретари: Времеизмервач 1 измерва времето на 

играта, тайм-аутите и почивките между  частите на играта. Времеизмервач 2  

измерва времето на непрекъснато владеене на топката от всеки отбор, в 

съответствие с Правило 21.14. Секретар 1   води   протокола на играта, както е 

посочено в Правило 10.1 (a). Секретар 2 изпълнява задълженията,  посочени в Правило 

10.1(а). Секретар 2 изпълнява задълженията посочени в Правило10.1. букви б), в) и г),  

описващи неправилното влизане в  игра на отстранени играчи,  неправилното влизане 

на смени, отстраняването на играчи и третото лично нарушение. 

 

(в) Видео асистент съдия (VAR)  помага на двамата съдии в съмнителни положения за 

отбелязан или не гол.  

 

 

Правило 7   СЪДИИ 

 

Употреба на аудио оборудване от съдиите по време на мач. 

 

По време на дадена среща, двамата съдии ще са оборудвани с аудио комплект за връзка 

помежду им.  
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Делегатът на мача също използва такъв комплект, но само за да получава информация за 

съдийската маса и да осигурява яснота за протокола. 

 

 

              Правило 7.1 Съдиите  упражняват пълен контрол по време на играта. 

Техният  контрол над играчите е ефективен през цялото време, през което те и играчите 

са на басейна. Всички решения на съдиите по  прилагането на Правилника според 

фактите, са окончателни и не могат да бъдат коментирани по време на играта.  Съдиите 

не трябва  да предполагат и да тълкуват игровите ситуации, а да прилагат Правилника по 

възможно най-добрия  за техните възможности начин. 

 

    Правило 7.2 Съдиите подават сигнал със свирка за начало и  подновяване на 

играта,  за отбелязване на голове, вратарско хвърляне, ъглов удар (независимо дали е 

сигнализирано от  страничния съдия  или не), спорни топки и нарушения на Правилата.  

Съдията може да промени решението си,   ако го направи преди топката да бъде върната 

в игра. 

 

    Правило 7.3 Съдиите имат право на преценка да отсъдят  (или да не отсъдят) 

леко нарушение, отстраняване на играч или наказателен удар, в зависимост от това дали 

решението би облагодетелствало атакуващия отбор. Те следва да отсъждат в полза на 

нападащия  отбор, като присъждат фаул (нарушение) или се въздържат от  присъждане 

на фаул, ако според тях   това би било предимство за отбора, извършил нарушение. 

 

[БЕЛЕЖКА:  Съдиите трябва да прилагат този принцип в  пълна степен.] 

 

    Правило 7.4 Съдиите имат право да отстранят  всеки играч от водата, в 

съответствие със съответното Правило, и да прекратят мача, ако играчът откаже да изл 

напусне играта, когато това е наредено. 

 

   Правило 7.5 Съдиите имат право да наредят отстраняването от района на 

басейна на всеки играч, резервен играч, зрител или длъжностно лице, чието поведение 

не им позволява да изпълняват своите задължения по правилен и безпристрастен начин. 

 

    Правило 7.6  Съдиите имат право да прекратят мача по всяко време, ако според 

тях поведението на играчите или зрителите или други обстоятелства не позволяват  

играта продължи според техните отсъждания. Ако се стигне до прекратяване на срещата, 

съдиите докладват за своите действия пред компетентния орган. 

 

 

Правило 8 СТРАНИЧНИ СЪДИИ 

 

   Правило 8.1 Страничните съдии  трябва да са разположени от  страната на 

съдийската маса, всеки от тях на голлинията в съответния край на игралното поле. 

 

   Правило 8.2 Задълженията на страничните съдиите включват: 

 

(а) да подават сигнал чрез повдигане на едната ръка вертикално,       

когато играчите са правилно разположени на съответните голлинии  

за начало на мача или частта; 
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(б) да подават сигнал чрез повдигане на двете ръце вертикално за 

неправилен старт или подновяване на играта; 

(в) да подават сигнал, като посочват с ръка в посока на нападението 

за вратарско хвърляне; 

 (г) да подават сигнал чрез посочване с ръка в посока на  

нападението за ъглов удар; 

(д) да подават сигнал чрез вдигане и кръстосване на двете ръце за 

гол; 

(е) да подават сигнал чрез повдигане на двете ръце вертикално за 

неправилно влизане в игра на отстранен играч или неправилно 

влизане в игра на смяната. 

 

   Правило 8.3 Всеки страничен съдия  трябва да разполага с достатъчно топки и 

когато топката с която се играе е излязла извън игралното поле, той незабавно подава 

нова топка към вратаря (за вратарско хвърляне), към най-близкия играч от атакуващия 

отбор (за ъглов удар) или  каквото друго е  отсъденил съдията. 

 

 

Правило 9  ВРЕМЕИЗМЕРВАЧИ 

 

   Правило 9.1 Задълженията на времеизмервача включват: 

 

(а) да измерва точно времето на играта, тайм-аутите и почивката между 

частите; 

(б) да измерва времето на непрекъснато владеене на топката от всеки 

отбор;  

(в) да измерва времето на отстраняване на играчите,в съответствие  с 

Правилата, както и тяхното или на смените им връщане в игра; 

(г) да обявят ясно и разбираемо  началото на последната минута на мача; 

(д) да сигнализират със свирка 45 секунди от началото, и края на всеки 

тайм-аут. 

 

   Правило 9.2  Времеизмервачът сигнализира със свирка (или по друг начин, при 

условие че сигналът е отличителен, акустично ефективен и лесно разбираем) края на 

всяка част, независимо от  съдиите и този сигнал е валиден незабавно, с изключение на: 

(а) случаите, когато има едновременно присъждане на наказателен 

удар,  в този случай наказателния удар се изпълнява в съответствие 

с Правилата; 

(б) когато топката е в полет и пресече голлинията, като в този случай 

реализираният гол се признава. 

 

 

Правило 10 СЕКРЕТАРИ 

   

    Правило 10.1 Задълженията на секретарите са: 

 

(а) да водят протокол за играта, който включва играчите, резултата, тайм-

аутите, нарушения с отстраняване, нарушения с наказателен удар и личните 

нарушения, присъдени на всеки играч;  
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(б) да следят времето на отстраняване на играчите и да сигнализира за 

изтичането на времето на отстраняване чрез вдигане на подходящ флаг или 

чрез друг одобрен метод за сигнализиране; освен когато съдията 

сигнализира за връщане в игра на отстранения играч или негова смяна, щом 

техния отбор влезе във владение на топката.  След изтичането на 4 минути 

игрово време, секретарят трябва да подаде сигнал за връщане в игра на 

смяната на играч, извършил брутални действия, като вдигне жълтия флаг 

заедно със съответния цветен флаг или чрез друг одобрен метод за 

сигнализиране;  

(в) да сигнализират с червен флаг и  свирка, или чрез друг одобрен метод 

за сигнализиране, за всяко неправилно влизане в игра на отстранен играч 

или неправилно влизане на смяна  (включително след сигнал на страничен 

съдия посочващ  неправилното влизане в игра),  което означава незабавно 

спиране на играта;  

(г) да сигнализира незабавно за присъждане на трето лично нарушение на 

всеки играч, както следва: 

(i) с червен флаг или чрез друг одобрен метод за сигнализиране, ако 

третото лично нарушение е отстраняване от игра; 

(ii) с червен флаг и свирка или чрез друг одобрен метод за 

сигнализиране, ако третото лично нарушение е наказателен удар. 

 

 

Правило 11 ВИДЕО АСИСТЕНТ СЪДИЯ 

 

     Правило 11.1 Задълженията на Видео Асистент Рефера  съдията са: 

 

      (а) да предупреждава  съдията/иите на мача при съмнителни  

      положения за отбелязан или не гол. 

(б) да покаже на съдията/иите на мача повторение на съмнителното      

положение за отбелязан или не гол. 

 

 

Правило 12 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

 

    Правило 12.1 Продължителността на играта е четири  части, всяка от които 

продължава  осем минути чисто игрово време. Времето на всяка част започва да тече, 

когато играч докосне топката. При всеки сигнал за спиране, часовникът отчитащ времето 

трябва да бъде спиран, докато топката не бъде вкарана в игра,  за което се счита момента 

на напускане на ръката на играча, изпълняващ дадено хвърляне, или когато топката бъде 

докосната от играч след спорна топка. 

 

    Правило 12.2 Между първата и втората част и между третата и четвъртата част 

на мача има почивка от две минути,  а между втората и третата част  тя е три минути. 

Отборите, включително играчите, треньорите и останалите лица от резервната скамейка, 

разменят вратите   преди началото на третата част. 

 

    Правило 12.3  Ако има равен резултат  след края на  игра, за която се изисква 

победител, той се определя след изпълнение на дузпи. 
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[БЕЛЕЖКА: Когато е необходимо изпълнението на дузпи се прилага следната 

процедура: 

(а) ако участват двата отбора току-що завършили мача, изпълнението на дузпите ще 

започне незабавно и ще се използват същите съдии. 

(б) в противен случай изпълнението на дузпите ще се извърши 30 минути след 

завършването на последния мач от този кръг или при първата практическа 

възможност. Ще бъдат използвани съдиите, участващи в последния  мач от кръга, при 

условие че са неутрални. 

(в) ако участват два отбора, съответните им треньори ще бъдат помолени да посочат 

петима играчи и вратар, които ще участват в изпълнението на дузпи, вратарят може 

да бъде и някой от стрелците в числото на изпълняващите; вратарят може да бъде 

сменян по всяко време на изпълненията, при условие, че смяната е била записана в 

отборния лист за този мач, но не може да участва като изпълнител на дузпи. 

(г) петимата посочени играчи  трябва да бъдат записани по ред и този ред ще определя 

последователността, в която те ще стрелят във вратата на съперника; 

последователността не може да бъде променяна. 

(д) играч, отстранен от мача, няма право да бъде записан сред изпълняващите дузпите 

или да замени вратаря 

 (е) ако  вратарят е отстранен, по време на изпълнение на дузпите, един от петте 

записани  играчи може да го замести, но без да има привилегиите на вратаря; по време 

на изпълнение на дузпите, играчът може да бъде заменен от друг играч или от резервния 

вратар. Ако полеви играч е отстранен по време на изпълнение на дузпи, то този играч 

се премахва от списъка на петимата, участващи в изпълнението на дузпи,   и резервен 

играч се записва  на последната позиция в списъка 

(ж)  Дузпите ще се изпълняват последователно във всяка една от двете врати,  освен 

ако условията на едната врата не дават предимство и/или поставят в неизгодно 

положение единия отбор, в този случай всички дузпи се изпълняват в едната врата.  

Играчите, изпълняващи наказателните удари  остават във водата срещу пейката на 

отбора си,  вратарите сменят вратите си, а всички играчи, които не участват, трябва 

да седнат на пейката на отбора си 

(з) отборът, който ще изпълнява ударите  първи, се определя чрез жребий с помощта 

на монета 

(и) ако резултатът  продължава да е равен  след изпълнението на първоначалните пет 

дузпи, същите петима играчи продължават изпълнението им, в същия ред,  докато 

единият отбор пропусне, а другият отбележи; 

(й) ако участват три или повече отбора, всеки отбор ще изпълни по пет дузпи срещу 

всеки от другите отбори, като се редуват при всяко изпълнение. Редът на изпълнение 

на дузпите се определя чрез жребий.] 

 

    Правило 12.4 Всеки часовник, поставен на видимо място трябва да показва 

времето по низходящ начин (тоест да показва оставащото време). 

 

    Правило 12.5 Ако даден мач (или част от мача) трябва да се преиграе, тогава 

головете, личните нарушения и таймаутите, настъпили през времето, което трябва да се 

преиграе се заличават от протокола на играта, но отсъдените нарушениа за брутална игра, 

неспортсменско поведение  и отстраняването с червен картон остават в протокола. 

 

Правило 13 ТАЙМАУТ 
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   Правило 13.1 Всеки отбор може да поиска два таймаута в един мач. 

Продължителността на таймаута е една минута. По всяко време, включително и след гол, 

треньорът на отбора, който владее топката, обявява „тайм-аут“ и сигнализира на 

секретаря или рефера с ръце, оформени Т-образно. 

Когато има поискан тайм-аут, секретарят или реферът незабавно спират играта със свирка 

а играчите  отиват в  съответните си половини на игралното поле. Искането на тайм-аут 

може да бъде отправено и от всяко устройство, разрешено за използване в играта. 

 

[БЕЛЕЖКА: След отсъждане на наказателен удар не може да се иска тайм-аут.] 

 

    Правило 13.2 При сигнал на съдията със свирка, играта се подновява от отбора, 

който владее топката, като същият вкарва  топката в игра от  или зад линията на центъра, 

освен в случаите когато тайм аут е поискан  преди изпълнението на ъглов удар, то първо 

се изпълнява ъгловия удар. 

 

[БЕЛЕЖКА: Времето за владеене на топката продължава от момента на вкарване на 

топката в игра след тайм аута.] 

 

    Правило 13.3 Ако треньорът на отбора, който владее топката, поиска 

допълнителен тайм-аут, на който отборът няма право, играта се спира и се подновява от 

играч на противниковия отбор, който вкарва  топката в игра на средната линия. 

 

    Правило 13.4  Ако треньорът на отбора, който не владее топката, поиска тайм-

аут, играта се спира и се дава наказателен удар за противниковия отбор. 

 

    Правило 13.5 При подновяване на играта след тайм-аута, играчите могат да 

заемат всяка позиция на игралното поле, съгласно Правилата, определящи изпълнението 

на  ъгловите  удари. 

 

 

Правило 14 НАЧАЛО НА ИГРАТА 

 

    Правило 14.1 Първият отбор, посочен в официалната програма,  играе с бели 

шапки или с шапки, отразяващи цвета на страната му, и започва играта  от лявата страна 

срещу  съдийската маса. Другият отбор носи сини шапки или шапки с контрастен цвят и 

започва играта отдясно  срещу съдийската маса. 

 

    Правило 14.2 При започване на всяка част, играчите заемат позиции по 

съответните си   гол линии, на разстояние около един метър един от друг и най-малко на 

един метър от гредите на вратата. Не се допуска между гредите на вратата да има повече 

от двама играчи. Никоя част от тялото на играча не трябва да е извън вратарската гол 

линията на нивото на водата 

 

[БЕЛЕЖКА: Играчите не могат да местят напред голлинията и плуващият за топката 

не може да се отблъсква от конструкцията на вратата.]  

 

    Правило 14.3  Когато съдиите  се уверят, че отборите са готови, единият от тях  

подава сигнал за начало със свирката и след това оставя или хвърля  топката  на 

централната линия. 
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    Правило 14.4  Ако топката бъде подадена или хвърлена по начин, даващ 

определено предимство на единия отбор,  съдията я взима  и присъжда спорна топка на  

централната линия. 

 

 

Правило 15 КАК СЕ ОТБЕЛЯЗВА ГОЛ 

 

        Правило 15.1  Гол се отбелязва, когато цялата топка е преминала изцяло през 

голлинията, между страничните греди и  напречната греда на вратата. 

 

    Правило 15.2   Гол може да бъде отбелязан от всяко едно място в  на игралното 

поле. 

 

  Правило 15.3  Гол може да бъде отбелязан с всяка част на тялото, освен със  

стиснат юмрук. Гол може да бъде отбелязан с дриблиране на топката към вратата. В 

началото или при всяко подновяване на играта най-малко двама играчи (от двата отбора, 

но с изключение на вратаря на защитаващия се отбор) трябва преднамерено да играят 

или да докоснат топката, освен при изпълнение на: 

 

 (а)  наказателен удар 

   (б) свободен удар, изпълнен от играч към вратата на неговия отбор  

   (в) директен шут от вратарско хвърляне 

(г)директен шут без забавяне от свободен удар присъден извън 6- 

метровата зона; или 

(д) свободен удар, изпълнен и присъден извън 6-метровата зона, когато   

играчът видимо е вкарал топката в игра. 

   (е) директен шут без забавяне от ъглов удар 

 

[БЕЛЕЖКА: Гол може да бъде вкаран от играч, с шут без забавяне извън 6-метровата 

зона, след като на отбора на играча е бил присъден свободен удар за фаул, извършен 

извън 6-метровата зона. Ако играчът вкара топката в игра, гол може да бъде 

отбелязан след залъгване (симулиране на шут) или дрибъл с топката. 

След присъждане на ъглов удар и вкарване  на топката в игра от играча, гол може да 

бъде отбелязан след залъгване (симулиране на шут) или плуване с топката. 

Съгласно тези Правила, гол не се признава за отбелязан директно след подновяване на 

играта и  след : 

(а) плуване за топката в началото на играта или подновяване на играта 

(б) таймаут 

 (в) отбелязан  гол  

   (г) нараняване, вкл. Кървене 

   (д) смяна на шапка 

(е) съдията е  поискал топката или е отсъдил спорна топка   

(ж) забавяне по друга причина.] 

 

   Правило 15.4 Голът се счита за отбелязан, ако с изтичането на времето за 

владеене от 20 или 30 секунди,  което от двете е приложимо, или в края на част от играта, 

топката е в полет и влезе във вратата. 

 

[БЕЛЕЖКА: При обстоятелствата на това  Правило, ако топката влезе във вратата 

след като се удари в странична или напречна греда, вратаря или друг играч от 
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защитата и / или отскочи от водата, голът се зачита. Ако е подаден сигнал за край на 

частта или играта и с топката се играе или се докосва преднамерено от друг атакуващ 

играч по пътя към вратата, голът не се зачита. 

 

Ако топката е в полет към вратата, и при обстоятелствата описани в това  Правило, 

вратарят или друг защитник дръпне надолу вратата, или  в  собствената си 6-метрова 

зона, защитник, различен от вратаря, спре топката с две длани или ръце или я удари 

със свит юмрук , за да предотврати вкарване на гол, съдията присъжда наказателен 

удар, ако е преценил че без тези нарушения голът е можело да бъде отбелязан.  

 

Ако топката, която е в полет към вратата и при обстоятелствата  описани в това 

Правило, падне на водата и след това доплува напред до пълно преминаване на 

голлинията, реферът присъжда гол, само ако  установи че  топката я е преминала  

поради инерцията си придобита от хвърлянето към вратата.] 

 

 

Правило 16  ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА СЛЕД ГОЛ 

 

     Правило 16.1 След отбелязване на гол, играчите заемат позиции навсякъде в 

съответните си половини на игралното поле. Никоя част от тялото на играч не трябва да 

преминава линията на центъра на нивото на водата. Съдията подновява играта, като дава 

сигнал със свирката. В момента на подновяване на играта, продължава и отчитането на 

чистото игрово време от момента, в който топката напусне ръката на играч на отбора, 

който не е вкарал гола. Подновяването, което не е извършено в съответствие с това 

правило, трябва да се извърши  отново. 

 

 

Правило 17 ВРАТАРСКО ХВЪРЛЯНЕ  

  

    Правило 17.1 Вратарско хвърляне се присъжда: 

 

(а) когато цялата топка е преминала зад голлинията, изключая линията 

образувана между страничните греди и напречната греда, като последно 

е била докосната от който и да е играч, различен от вратаря на защитата; 

(б) когато цялата топка е преминала изцяло зад голлинията между 

страничните греди и под напречната греда, или удари която и да е от 

гредите или се удари във вратаря непосредствено при: 

                       (i) свободен удар, присъден   в 6-метровата зона; 

      (ii) свободен удар, присъден извън 6-метровата зона, но        

неизпълнен  в съответствие с Правилата; 

                       (iii) вратарско хвърляне което не се изпълнява веднага. 

 

   Правило 17.2 Вратарско хвърляне се извършва от всеки играч на отбора от всяка 

точка в 2-метровата зона. Вратарското хвърляне, което не е изпълнено в съответствие с 

това Правило, се изпълнява  отново. 

 

[БЕЛЕЖКА: Вратарското хвърляне се изпълнява от играча, който е най-близо до 

топката. Не трябва да има неоправдано забавяне при изпълнението на свободен удар,   

вратарско хвърляне или ъглов удар, като изпълнението на удара се извършва по такъв 

начин, че да позволи на останалите играчи да наблюдават топката, напускаща ръката 
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на хвърлящия играч. Често играчите правят грешката да забавят хвърлянето, защото 

пренебрегват разпоредбите на Правило 20.4, които позволяват на хвърлящия да 

дриблира с топката, преди да подаде към друг играч.  По този начин, хвърлянето трябва  

да бъде извършено веднага,  дори  ако хвърлящият не може в този момент да намери 

играч, на когото да подаде топката. В такъв случай играчът има право да изпълни 

удара или като пусне топката от вдигната си ръка върху повърхността на водата 

(фигура 1), или като я подхвърли във въздуха (фигура 2) и след това плува или дриблира 

с топката. И в двата случая хвърлянето трябва да се извърши така, че останалите 

играчи да могат да го наблюдават.] 

 

Фиг. 1 Фиг. 2 

  

 

 

Правило 18 ЪГЛОВ УДАР 
 

    Правило 18.1 Ъглов удар се присъжда, когато цялата топка е преминала изцяло  

зад голлинията, изключая между страничните и под напречната греди, след като последно 

е докосната от вратаря на отбора в защита или когато играч от защитата нарочно изпрати 

топката зад голлинията. 

 

   Правило 18.2 Ъгловият удар се изпълнява от играч на атакуващия отбор в 2-

метровата зона от страната, най-близка до точката, в която топката е преминала през 

голлинията. Не е необходимо хвърлянето да се извършва от най-близкия играч, но трябва 

да се извърши без излишно забавяне. 

 

[БЕЛЕЖКА: За начина на изпълнение на удара вижте бележката към Правило 17.2] 

 

    Правило 18.3 При изпълнението на ъгловия удар, никой играч от атакуващия 

отбор не трябва да се намира в 2-метровата зона. 

 

    Правило 18.4 Ъглов удар, изпълнен от погрешна позиция или преди играчите 

на атакуващия отбор да са напуснали 2-метровата зона, се изпълнява  отново. 

 

Правило 19 СПОРНА ТОПКА 

 

    Правило 19.1 Спорна топка се присъжда: 

 

(а) когато в началото на част от играта реферът е на мнение, че топката е 

паднала в позиция, даваща определено предимство на един отбор; 
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(б) когато един или повече играчи от двата отбора  извършат обикновено 

ннарушение в един и същ момент, което прави невъзможно за съдиите да 

разберат кой от  тях пръв е го е извършил. 

(в) когато и двамата  съдии  отсъдят в един и същи момент,  обикновено 

нарушение на противникови отбори; 

(г) когато нито един от отборите не владее топката, и един или повече 

играчи от двата отбора извършат нарушение с отстраняване едновременно.  

Спорната топка се изпълнява след отстраняване на нарушителите; 

                 (д) когато топката се удари или остане в конструкция над басейна. 

 

   Правило 19.2 При спорна топка  съдията хвърля топката в игралното поле  от 

страничната линия, близо до мястото където е възникнало нарушението,  по начин, да 

позволи на играчите  от двата отбора да имат еднаква възможност да достигнат до нея. 

Спорна топка, присъдена в 2-метровата зона, се извършва от линията на 2-метровата 

зона. 

 

    Правило 19.3 Ако при спорна топка  съдията е на мнение, че топката е паднала 

на място, даващо определено предимство на единия отбор, съдията иска топката и отново  

изпълнява спорната топка. 

 

 

Правило 20  СВОБОДНО ХВЪРЛЯНЕ 
 

    Правило 20.1 Свободно хвърляне се изпълнява от мястото, където се намира 

топката освен ако:  

 

нарушението е извършено от защитник в 2-метровата зона,  тогава свободното хвърляне 

се изпълнява от линията на двата метра срещуположно на мястото, където то е 

извършено.   

 

     Правило 20.2 Играч, на когото е присъдено свободно хвърляне, трябва 

незабавно да пусне топката в игра, включително чрез подаване или шут, ако това е 

разрешено от Правилата. Нарушение е, ако играч, който очевидно е в позиция да изпълни 

свободно хвърляне, не го направи. Защитникът извършил  нарушението, трябва да се 

отдалечи от играча, който изпълнява свободното хвърляне, преди да вдигне ръка, за да 

блокира пас или шут; играч, който пропусне да го направи, се отстранява за  ”пречене на 

изпълнението” съгласно Правило 22.5. 

 

    Правило 20.3 Отговорността за връщането на топката към играча, който трябва 

да изпълни свободното хвърляне, е на отбора, на когото е присъдено хвърлянето. 

 

    Правило 20.4 Свободното хвърляне се извършва по начин, който позволява на 

играчите да виждат топката, напускаща ръката на играча, който го извършва;  

изпълняващият свободния удар може да държи топката или да дриблира преди 

подаването ѝ към друг играч или да шутира, когато това е позволено. Топката  се счита в 

игра, от момента когато напусне ръката на играча, който  изпълнява свободното хвърляне. 

 

[БЕЛЕЖКА: За начина на изпълнение на хвърлянето вижте бележката към Правило 

17.2] 
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Правило 21 ОБИКНОВЕНИ НАРУШЕНИЕ 

 

    Правило 21.1 За обикновено се счита извършването на  всяко от следните 

нарушения (Правило 21.2 до Правило 21.17), които се наказват с присъждане на свободно 

хвърлане  в полза на противниковия отбор. 

 

[БЕЛЕЖКА: Съдиите трябва да присъждат леки нарушения в съответствие с 

Правилата, за да може атакуващият отбор да развие авантаж.  Съдиите обаче 

трябва да се съобразяват с особените  обстоятелства  упоменати в Правило 7.3 . 

(Авантаж)] 

 

    Правило 21.2  Излизане пред голлинията в началото на частта, преди  съдията 

да е подал сигнал за начало. Свободно хвърляне се изпълнява от мястото на топката при 

нарушение или, ако топката не е била пусната в игра, от линията на центъра. 

 

    Правило 21.3  Подпомагане на движението на съиграч в началото на частта или 

по всяко друго време на играта. 

 

   Правило 21.4  Държането за или отблъскването от гредите на вратата или 

другите ѝ части, държането за или отблъскването от  стените на басейна по време на игра 

или в началото на частта. 

 

    Правило 21.5 Активно участие в играта, докато играчът е стъпил на дъното на 

басейна, ходене - докато играта е в ход, или отскачане от дъното на басейна за игра с 

топката или борба с противник. Това правило не се прилага за вратаря, докато е в 6-

метровата вратарска зона. 

 

    Правило 21.6  При борба за топката,  тя да се задържа под водата. 

 

[БЕЛЕЖКА: Обикновено нарушение е да се потапя или задържа топката под водата 

при единоборство, дори ако играчът, който държи топката под водата, го е направил 

в резултат на действията на противника (фигура 3). Няма значение, че топката е 

потопена срещу волята на играча. Важното е, че нарушението се присъжда на играча, 

който е бил в контакт с топката в момента, в който е била потопена. Важно е да 

запомните, че нарушението се отсъжда само когато играчът с топката е атакуван.  

Ако вратарят излезе високо над водата, за да спаси удар, а след това, докато  потъва  

потопи топката под водата, то той не е извършил нарушение; но ако вратаря  задържа 

топката под водата,  докато е атакуван от противник,  той ще е  извършил  нарушение 

на това Правило и ако действията му са възпрепятствали  вероятното отбелязване на 

гол, трябва да бъде присъден наказателен удар съгласно Правило WP 23.2.] 

 

Фигура 3 

 

                        Правило 21.7 Удряне на топката със 

стиснат юмрук. Това правило не се прилага за 

вратаря, докато е в 6-метровата, вратарска зона. 
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              Правило 21.8 Да се играе с топката или да се докосва с две ръце 

едновременно. Това правило не се прилага за вратаря, докато е в 6-метровата, вратарска 

зона. 

 

     Правило 21.9  Бутане на или отбутване  от играч, който не държи топката. 

 

[БЕЛЕЖКА:  Отбутването може да се извършва под различни форми, включително с 

ръка (фигура 4) или с крака (фигура 5). В илюстрираните случаи наказанието е свободно 

хвърляне за обикновено нарушение. Съдиите обаче трябва да  разграничат бутането с 

крака от ритането - което е нарушение с отстраняване или дори  брутално действие. 

Ако кракът вече е в контакт с противника, когато движението започва, това 

обикновено се счита за отбутване, но ако движението започне преди да се осъществи 

такъв контакт с тялото на противника, това  трябва да се счита за ритане.] 

 

Фигура 4      Фигура 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Правило 21.10  Когато играч е  в двуметровата зона на противника, освен когато 

е зад  траекторията на топката. Няма да бъде нарушение, ако играч вкара топката в 2-

метровата зона и я подаде на друг играч, който е зад  нейната траектория  и който шутира 

във вратата без забавяне, преди първият играч да е  успял да напусне 2-метровата зона. 

 

[БЕЛЕЖКА: Ако играчът,  получил паса, не стреля към вратата, играчът, който е подал 

топката, трябва незабавно да напусне 2-метровата зона, за да не бъде наказан по 

силата на това Правило.] 

 

    Правило 21.11 Изпълнение на наказателен удар по начин различен от указания. 

 

[БЕЛЕЖКА: За начина на изпълнение на наказателен удар вж. Правило 24.4.] 

 

   Правило 21.12 Неоправдано забавяне при изпълнение на свободно хвърляне, 

вратарско хвърляне или ъглово хвърляне. 

 

[БЕЛЕЖКА: Вж. Бележката към Правило 17.2] 

 

    Правило 21.13 Когато играч докосне последен топката, която излиза от 

страничните линии на игралното поле, (включително ако топката отскочи от  страничната 

линия на игралното поле), освен в случай на  защитник блокиращ  шут към страничната 

линия на игралното поле,  тогава се присъжда свободен удар за отбора в защита. 

 

    Правило 21.14 Владеенето на топката от единия отбор за повече от: 
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              (i) 30 секунди чиста игра, или 

(ii) 20 секунди  след отстраняване, ъглов удар или  повторно 

притежание на топката от атакуващия отбор след  шут, включително 

и  след изпълнение на дузпа, без да има удар към вратата на 

противника. 

 

Времеизмервачът на времето за владеене на топката, пуска ново време за нападение: 

 

(а) когато топката е напуснала ръката на играча, отправил удар към вратата. 

Ако топката се върне в игра след като е отскочила от  някоя от гредите или 

вратаря, времето за владеене не се подновява, докато топката не попадне 

във владение  на един от отборите. Часовникът трябва да бъде нулиран на 

20 секунди, ако топката попадне във владение на атакуващия отбор. Той 

трябва да бъде нулиран до 30 секунди, ако топката попадне във владение 

на отбора, играещ в защита; 

(б) когато топката попадне във владение на отбраняващия се отбор, 

часовникът се нулира на 30 секунди. „Владение“ не включва докосването 

на топка в полет от противников играч; 

 (в) когато топката е пусната в игра след присъждане на нарушение с 

отстраняване на  играч в защита, часовникът се нулира на 20 секунди, 

освен ако не остават повече от 20 секунди от времето за владение, като в 

този случай времето продължава да тече; 

 (г) когато топката е пусната в игра след изпълнение на наказателен удар 

без смяна на владението  или на ъглов удар, часовникът се нулира на 20 

секунди; 

 (д) когато топката е пусната в игра след присъждане на наказателен удар 

със смяна на владеене, вратарско хвърляне или спорна топка, часовникът 

се нулира на 30 секунди. 

 

Часовниците, са  поставени на видимо място, и указват времето по низходящ начин (тоест 

показват оставащото време на владение). 

 

[БЕЛЕЖКА: Времеизмервачът и съдиите трябва да решат дали е имало шут във 

вратата или не, но окончателното решение се взема от съдиите.] 

 

 

 

Правило 21.16  БАВЕНЕ НА ИГРАТА 

 

[БЕЛЕЖКА:  Съдията има право да присъди обикновено нарушение  съгласно това 

Правило преди приложимото време на владение  да е изтекло. 

 

Ако вратарят е единствения играч в своята половина от игралното поле, счита се 

бавене на играта  ако той получи топката от съиграч който е в другата половина на 

игралното поле.  

 

В последната минута на играта съдиите трябва да са сигурни, че има умишлено бавене  

на времето, преди да приложат настоящото Правило.] 
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               Правило 21.17  Симулация на нарушение 

 

[БЕЛЕЖКА: Симулация означава действие, предприето от даден играч с очевидното 

намерение да принуди съдията неправилно да присъди  нарушение срещу противников 

играч. Съдията може да даде жълт картон на отбор за многократна симулация и 

може да приложи Правило 22.13 (постоянна игра с нарушения) за наказване на 

нарушителите.] 

 

 

Правило 22  НАРУШЕНИЕ С ОТСТРАНЯВАНЕ 

 

    Правило 22.1 За нарушение с отстраняване се приема извършването на всяко от 

следните нарушения (Правило 22.4 до Правило 22.18), което се наказва (освен ако в 

Правилата не е предвидено друго) с присъждане на свободно хвърляне в полза на 

противниковия отбор и отстраняване на играча който е извършил  нарушението. 

 

    Правило 22.2 Отстраненият играч се придвижва до зоната за връщане в игра, 

най-близко до голлинията на неговия отбор, без да излиза от водата. Отстранен играч, 

който напусне водата (освен след влизане на  смяна), се счита за  извършител на 

нарушение по Правило 22.13 (Непристойно поведение). 

 

[БЕЛЕЖКА: Отстранен играч (включително всеки играч, отстранен  до края на играта 

съгласно Правилата) остава във водата и се придвижва (което може да включва 

плуване под вода) до  зоната за връщане в игра,  до голлинията на отбора си,  без да се 

намесва в играта. Играчът може да напусне игралното поле от всяка точка  и след това 

да плува, за да стигне до зоната за връщане в игра, при условие че не размества 

голлинията и вратата. 

 

При достигане на зоната за връщане в игра, отстраненият играч трябва видимо да се 

издигне над повърхността на водата, преди на него (или на смяната) да бъде разрешено 

връщане в игра в съответствие с Правилата. Не е необходимо обаче отстраненият 

играч да остане в зоната за връщане в игра, за да чака влизането на вероятна смяна.] 

 

    Правило 22.3 Отстраненият играч или неговата смяна има право да влезе отново 

в игралното поле от зоната за връщане в игра след отстраняване, която е най-близо до 

голлинията на отбора на играча след настъпване на едно от следните събития (което 

настъпи първо): 

 

(а) когато изтекат 20 секунди чисто игрово време, през което време 

секретарят вдига съответния флаг, при условие че отстраненият играч е 

достигнал зоната за връщане в игра в съответствие с правилата; 

              (б) когато е отбелязан гол; 

(в) когато отборът на отстраненият играч   отново овладее топката (което  

означава, че има контрол над топката) по време на  игра, през което време 

съдията на отбора в защита подава сигнал за връщане в игра с ръка; 

(г) когато в полза  на отбора на отстранения играч е присъдено свободно 

хвърляне или вратарско хвърляне, съдийският сигнал за присъждане на 

хвърлянето се приема като сигнал за връщане в игра, при условие че 
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отстраненият играч е достигнал зоната за връщане в игра в съответствие 

с Правилата. 

 

Отстраненият играч или неговата  смяна имат разрешение да влязат отново в игралното 

поле от зоната за връщане в игра при отстраняване, която се намира най-близо до 

голлинията на отбора на играча, при условие че: 

 

               (а) играчът е получил сигнал от секретаря или съдията  

(б) играчът не трябва да скача или да се отблъсне от страничната линия  

или стената на басейна или игралното поле; 

               (в) играчът няма да размести вратата и нейните очертания; 

(г) на  смяна не се разрешава да влиза на мястото на отстранен играч,   

докато този играч не достигне зоната за връщане в игра при отстраняване, 

която е най-близо до голлинията на отбора на играча, с изключение на 

времето между частите на играта, след гол или по време на таймаут; 

(д) след отбелязване на гол, отстраненият играч или  неговата смяна 

може да влезе отново в полето за игра от всяко място. 

 

Тези разпоредби се прилагат и за влизането на смяна, когато отстраненият играч има три 

лични нарушения или по друг начин е отстранен за останалото време от играта в 

съответствие с Правилата. 

 

[БЕЛЕЖКА: Смяната не трябва да получава сигнал от   съдията нито секретарят  

трябва да сигнализира за изтичането на 20-секундния период на отстраняване, докато 

отстраненият играч не достигне зоната за връщане в игра, най-близко до голлинията 

на играча. Това се отнася и за влизането  в игра на  смяната, която трябва да замени 

играч, отстранен до края на играта. В случай че отстранен играч не се върне в зоната 

за връщане в игра, смяната  не се допуска в игра, докато не бъде отбелязан гол или в 

края на част или по време на таймаут. 

 

Основната отговорност за подаване на сигнала за връщане в игра на отстранен играч 

или смяна носи съдията на отбора,  в защита. Въпреки това, съдията  на атакуващия 

отбор може да съдейства в това отношение като сигналът на всеки рефер се счита за 

валиден. Ако съдият подозира неправилно връщане в игра или страничният съдия  

сигнализира за такова неправилно връщане в игра, тогава съдията  първо трябва да се 

увери, че другият съдия не е сигнализирал вече за влизане в игра. 

 

Преди да подаде сигнал за връщане в игра на отстранен играч или смяна , съдията  на 

отбора в защита трябва да изчака за момент, за да е сигурен че съдията на атакуващия 

отбор не е отсъдил, връщане на топката във владение на противниковия отбор. 

 

Промяната на владеенето не става  само заради края на частта, но отстраненият 

играч или смяната има право на връщане в игра, ако отборът спечели топката при 

плуване в началото на следващата част. Ако играч е отстранен, когато настъпи   края 

на частта,  съдиите и секретарят трябва да са проверили  че отборите имат 

правилния брой играчи, преди да дадат сигнал за подновяване.] 

 

    Правило 22.4 Когато играч излезе от водата, седи или стои на стъпалата или  на 

брега  на басейна по време на игра, освен в случай на злополука, нараняване, болест или 

с разрешение на съдията. 
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      Правило 22.5  Пречене на  изпълнението на свободен удар вратарско хвърляне 

или ъглов удар, включително: 

(а) умишлено хвърляне настрани или задържане на топката, за да се 

попречи на нормалния ход на играта; 

(б) всеки опит за игра с топката, преди тя да е напуснала ръката на 

хвърлящия играч. 

 

[БЕЛЕЖКА: Съгласно това Правило играч не следва да бъде санкциониран, ако не е чул 

свирката поради това, че е под водата. Съдиите  трябва да определят, дали 

действията на играча са умишлени. 

Възпрепятстване на хвърляне може да се осъществи косвено, когато се задържа, забавя 

или предотвратява достигането на топката до играча, който трябва да изпълни 

хвърлянето или може да възникне, когато в изпълнението на  хвърлянето се намеси 

противник, блокиращ посоката на хвърлянето (фигура 6), чрез нарушаване на 

движението на хвърлящия играч (фигура 7) или от противник, който извърши фаул 

съгласно Правило 20.2. За пречене при  наказателен удар вижте също Правило 22.17.] 

 

Фигура 6    Фигура 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Правило 22.6 За опит да се блокира пас или шут с две ръце извън 6-метровата 

зона. 

 

    Правило 22.7 За преднамерено пръскане с вода в лицето на противника. 

 

[БЕЛЕЖКА: Пръскането често се използва като неспортсменска тактика, но често се 

наказва само в очевидната ситуация, когато играчите са един срещу друг (вж. фигура 

8). Възможно е да се случи и по-малко очевидно действие, когато играчът произведе 

водна завеса с ръка, на пръв поглед без умишлено намерение, в опит да пречи на 

видимостта на противниковия играч, който е на път да  шутира  във вратата или да 

подаде пас. 

 

Фигура 8 
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Наказанието за умишлено пръскане на противник е отстраняване съгл. Правило 22.7 

или изпълнение на наказателен удар съгл. Правило WP 23.2, когато противникът се 

намира в 6-метровата зона и се опитва да стреля във вратата. Дали да се присъди 

наказателен удар или отстраняване  значение има единствено позицията и действията 

на атакуващия играч; дали играчът в нарушение е в 6-метровата зона или извън нея не 

е решаващ фактор.]    

 

Правило 22.8 Когато играч възпрепятства или по 

друг начин предотвратява  свободното движение на 

противник, който не държи топката, включително 

като плува върху раменете, гърба или краката на 

противника. „Държане на топката” означава вдигане, 

носене или докосване на топката, но не включва 

дриблиране с  нея. 

 

[БЕЛЕЖКА: Това правило може да се приложи и за 

да се даде предимство на атакуващия отбор. Ако се 

провежда контраатака и се извърши фаул, който 

може да я ограничи играчът нарушител се 

отстранява. 

Първото нещо, което съдията трябва да прецени, е 

дали противникът държи топката, защото ако 

играчът прави това, играчът който го атакува, не 

може да бъде наказан за „възпрепятстване“. Ясно 

е, че играч държи топката, ако тя е вдигната над 

водата (фигура 9). Счита се, че играч държи 

топката, ако той плува с нея, държейки я в ръка или 

осъществява контакт с нея, докато тя лежи на 

повърхността на водата (фигура 10). Плуването с 

топката (дриблиране), както е показано на фигура 

11, не се счита за държане. 

Фигура 9 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11 

 

 

Често срещана форма на възпрепятстване е, когато играчът плува върху краката на 

противника (фигура 12), като по този начин намалява темпото, с което противникът 

може да се движи и пречи на нормалното движение на кракта му. 

Друга форма е плуването върху раменете на противника. Трябва също така да се помни, 

че нарушението възпрепятстване може да бъде извършено и от играча, който владее 

топката. Например, фигура 13 показва играч, който държи едната си ръка на топката 

и се опитва да отблъсне противника, за да се освободи от него. Фигура 14 показва играч, 

който владее топката, но възпрепятства противника, като го бута  назад с глава. 

Трябва да се внимава с положенията описани във фигури 13 и 14, тъй като всяко 

агресивно движение от страна на играча, владеещ топката, може да представлява 

удар или дори брутално действие; изображенията са предназначени да илюстрират 

възпрепятстване без да има грубо действие. Играч може да извърши нарушението 

възпрепятстване, дори ако не държи или докосва топката. Фигура 15 показва играч, 

умишлено блокиращ противника с тялото си и с разперени ръце, като по този начин 

прави невъзможен достъпът до топката. Това нарушение най-често се извършва  близо 

до границите на игралното поле.] 

 

Фигура 12      Фигура 13  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 14      Фигура 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Правило 22.9 Задържането, топенето или дърпането на противник, който не 

държи топката. „Държане” на топката е  носене или докосване на топката, но не включва 

дриблиране с нея. 

 

[БЕЛЕЖКА: Правилното прилагане на това правило е много важно както за 

представянето на играта, така и за постигането на правилен и справедлив резултат. 

Формулировката на Правилото е точна и ясна и може да се тълкува само по един начин: 

държане (фигура 16), топене (фигура 17) или дърпане назад (фигура 18) на противник, 

който не държи топката, е нарушение, което се наказва с отстраняване. От 

съществено значение е съдиите  да прилагат правилото правилно, без произволна, лична 

интерпретация, за да се гарантира, че границите за груба игра не са прехвърлени. Освен 

това съдиите трябва да имат предвид, че нарушаването на Правило 22.9 в 6-

метровата зона, с цел предотвратяване  вероятно отбелязване на гол, трябва да бъде 

наказвано с отсъждане на наказателен удар.] 

 

Фигура 16      Фигура 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 18 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

    Правило 22.10 За държане с две ръце на  противник, който не държи  топката, 

където и да е в границите на игралното поле. 

 

    Правило 22.11 При смяна на владеенето, играч в защита да извърши нарушение 

срещу който и да е играч от отбора, владеещ топката, където и да е в половината на полето 

на атакуващия отбор. 

 

[БЕЛЕЖКА: Това правило трябва да се приложи, ако отборът, загубил владеенето на 

топката, се опита да попречи на атаката на другия отбор, като фаулира всеки 

атакуващ играч, преди той да премине линията на центъра.] 

 

    Правило 22.12 Преднамерено удряне или ритане на противник или 

извършването на непропорционални движения с това намерение. 

 

[БЕЛЕЖКА: Нарушението чрез ритане или удряне може да има различни форми, 

включително да бъде извършено от играч, владеещ топката, или от противник; 

владеенето на топката не е решаващ фактор. Важно е действието на нарушителя, 

включително ако играчът извършва несъразмерни движения с намерение   да рита или 

удря  дори и да  не осъществи контакт. 

Едно от най-сериозните действия е удар с лакът назад (фигура 19), което може да 

доведе до сериозно нараняване на противника. По подобен начин може да възникне 

сериозно нараняване, когато играчът умишлено направи движение назад с глава в 

лицето на противник, който го пази отблизо. При тези обстоятелства съдията има 

право да наложи наказание за нарушението по Правило 22.14 (Брутални действия), а не 

по Правило 22.12] 

 

Фигура 19 

 

 

 

 

 

 

 

    Правило 22.13 За непристойно поведение, включително използването на 

неприемлив език, агресивна  или постоянно  груба игра, отказ от подчинение  или проява 

на неуважение към съдия  или длъжностно лице, или поведение в разрез с  

Правилата,което може да доведе до опорочаване на играта.  

Играчът нарушител трябва да бъде отстранен  до края на мача и да бъде заменен  при 

настъпване на събитие, посочено в Правило 22.3, като и трябва да напусне мястото на  

състезанието. 

 

[БЕЛЕЖКА: Ако играч извърши някое от нарушенията, посочени в това правило, във 

времето между частите на играта, по време на тайм-аут или след гол, играчът се 

отстранява до края на играта и смяната  има право да влезе незабавно преди 

подновяване на играта, тъй като всички тези ситуации се считат за неигрово време. 

Играта се подновява по обичайния начин.] 
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    Правило 22.14 За извършване на брутални действия  (включително агресивна 

игра, ритане, удряне или опити за ритане или нанасяне на злонамерен удар) срещу 

противник или длъжностно лице, независимо дали по време на действителна игра, по 

време на спиране, тайм-аут, след отбелязване на гол или в интервалите между частите на 

играта. 

 

Ако това се случи по време на играта, нарушителят трябва да бъде отстранен за 

оставащото време от играта и трябва да напусне мястото на състезанието, а на 

противниковия отбор се присъжда наказателен удар. Играчът-нарушител може да бъде 

сменен след изтичане на четири минути  игрово време.  

 

Ако нарушението се случи по време на спиране, тайм-аут, след гол или в интервал между 

частите на играта, играчът се отстранява до края на  играта и трябва да напусне мястото 

н състезанието. Не се присъжда наказателен удар. Нарушителят може да бъде сменен 

след изтичането на четири минути  игровово време  и играта се подновява по обичайния 

начин. 

 

Ако съдиите отсъдят едновременно  извършване на брутални действия или  груба игра  

от играчи  от противниковите отбори, и двамата играчи се отстраняват за оставащото 

време  от играта със смяна след изтичане на четири минути игрово време. Отборът, който 

владее топката, първи изпълнява наказателния удар, последван от изпълнение на 

наказателен удар от другия отбор. След второто изпълнение на дузпи, отборът, който е 

владеел топката, ще започне играта със свободно хвърляне на или зад линията на центъра. 

 

   Правило 22.15 В случай на едновременно отстраняване на играчи от двата 

отбора в игрово време, и двамата играчи се отстраняват за 20 секунди. Часовникът, 

отчитащ времето на владеене на топката, не се нулира. Играта се подновява със свободен 

удар  от  отбора, който е владеел топката. Ако никой   от отборите не е владеел топката, 

когато са отсъдени едновременните отстранявания, часовникът, отчитащ времето на 

владеене, се нулира на 30 секунди и играта се подновява със спорна топка.  

 

[БЕЛЕЖКА: Двамата играчи, отстранени съгласно това правило, имат право да 

влязат отново при следващото най-рано настъпило събитие, посочено в Правило 22.3, 

или при следващата смяна на владеенето на топката. 

 

Ако двама играчи са били отстранени съгласно това правило и отговарят на условията 

за връщане в игра, съдията при  отбора в защита може да вкара играча веднага щом   

той е готов да влезе отново.  Съдията  не трябва да чака и двамата играчи да са готови 

да се върнат в игра.] 

 

    Правило 22.16 За неправилно връщане в игра на отстранен играч или влизане 

на смяна  в игралното поле , когато: 

             (а) се извършва без да има сигнал от секретаря или съдията 

 (б) се извършва от място, различно от зоната за връщане в игра   на  

отстранени играчи, освен когато Правилата предвиждат незабавна смяна; 

  (в) става чрез скачане в басейна или след  оттласкване от стената на 

басейна или на игралното поле; 

             (г)  след изместване на линията на вратата 

  (д) при летяща смяна влезе в полето за игра, без да се изпълнят 

изискванията на  Правило 5.6 
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Ако това нарушение е извършено от играч на отбора, който не владее топката, играчът-

нарушител се отстранява и се присъжда наказателен удар за противниковия отбор. Този 

играч получава само едно лично нарушение, което трябва да бъде отбелязано от 

секретаря като за отстраняване. 

 

Ако това нарушение е извършено от играч на отбора, който владее топката, играчът-

нарушител се отстранява и се присъжда свободен удар за противниковия отбор. 

 

   Правило 22.17  За пречене на изпълнението на наказателен удар. Играчът-

нарушител се отстранява за оставащата част от играта със смяна след най-ранно 

настъпилото събитие, от посочените в Правило 22.3, а наказателният удар  остава  или се 

изпълнява отново, според обстоятелствата.  

 

[БЕЛЕЖКА: Най-честата форма на пречене  при изпълнение на наказателен удар е, 

когато противникът опита да ритне играча, който го изпълнява, в момента на шута.  

От съществено значение е съдиите  да осигурят  разстояние, от най-малко 2 метра на 

останалите играчи, от изпълняващия наказателния удар, за да се предотврати подобно 

пречене. Съдията трябва също така да  даде предимство на играчите  в защита, първи 

да заемат  позиция.] 

 

    Правило 22.18 Когато вратарят на защитаващия се отбор не застава на 

голлинията при изпълнението на наказателен удар, след като съдията го е приканил   да 

го направи. Друг играч от защитаващия се отбор  може да заеме мястото на вратаря, но 

без правата или ограниченията на вратаря. 

 

    Правило 22.19 Когато играч е отстранен, времето   на отстраняването  започва 

да тече незабавно след като топката напусне ръката на играча, който изпълнява 

свободното хвърляне или когато топката е докосната след спорна топка. 

 

    Правило 22.20  Ако отстранен играч умишлено пречи на играта, включително  

измества  на очертанията на вратата, в полза на  противниковия отбор се присъжда 

изпълнение на наказателен удар и допълнително лично нарушение на отстранения играч. 

Ако отстраненият играч не  започне  почти незабавно да напуска  игралното поле,  

съдията може да приеме това за преднамерено участие в играта съгласно това Правило. 

 

            

Правило 23   НАРУШЕНИЯ, ВОДЕЩИ ДО ПРИСЪЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛЕН 

УДАР 

 

   Правило 23.1 Извършването на всяко от следните действия се счита за 

нарушение (Правило 23.2 до Правило 23.9), което се наказва с присъждане на наказателен 

удар в полза на за противниковия отбор. 

 

    Правило 23.2 За нарушение, извършено от играч в защита в  6-метровата зона, 

с което вероятно би  предотвратил възможното отбелязванет на гол. 

 

[БЕЛЕЖКА: Като допълнение към другите  нарушения, възпрепятстващи възможното 

отбелязване на  гол за нарушение се счита според разпоредбите на този Правилник и: 
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(а) вратар или друг от играчите в защита да потопят вратата или да разместят някоя 

от ограничителните линии на вратата (Фигура 20); 

(б) играч който е в защита да блокира шут или пас с две ръце (фигура 21) 

(в) когато играч в защита играе с топката със юмрук (фигура 22); 

(г)  когато вратар или друг играч в защита потопи топката когато е атакуван. 

 

Важно е да се отбележи, че докато описаните по-горе нарушения и други като 

държане, дърпане назад, възпрепятстване и т.н., обикновено се наказват с изпълнение 

на свободен удар (и отстраняване, когато се налага), същите стават нарушения за 

наказателен удар, ако са извършени в 6-метровата зона от играч в защита, и ако без 

това  нарушение вероятно би бил отбелязан гол.] 

 

Фигура 20     Фигура 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 22 

 

 

 

 

 

               Правило 23.3 Когато играч в защита, в 6-

метровата зона, ритне или удари противник или 

извърши брутално действие. В случая на брутално 

действие,  играчът-нарушител се отстранява за 

оставащата част от играта, а резервен играч ще 

влезе в игра   след изтичане на четири минути игрово време  като допълнение към 

наказателния удар. Ако нарушителят е вратарят, резервният вратар може да бъде заменен  

от друг играч в съответствие с Правило 5.6. 

 

     Правило 23.4 Когато отстранен играч умишлено пречи на играта, включително   

като отмества вратата. 

 

      Правило 23.5  Когато вратар или друг играч в защита издърпа вратата изцяло 

с цел предотвратяване на вероятен гол. Играчът-нарушител се отстранява за оставащата 

част от играта, като смяната му е възможна след най-ранното настъпване на събитие, 

посочено в Правило 22.3. 

 

    Правило 23.6 Когато играч или смяна, който съгласно Правилата няма право да 

участва в играта  в този момент,  влезе в  игра. Играчът-нарушител също се отстранява за 

оставащата част от играта с право на смяна. Смяната  може да влезе в игра след най-

ранното настъпило събитие, от посочените  в Правило 22.3. 
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    Правило 23.7 Когато треньорът или  някое от служебните лица от отбора, който 

не владее топката, иска тайм-аут. За това нарушение не се записва лично нарушение. 

 

   Правило 23.8  Когато треньорът,  служебно лице  или играч предприеме някакви 

действия с намерение да предотврати вероятно отбелязване  на гол или забавяне на 

играта. За това нарушение не се записва лично нарушение за треньора или за служебното 

лице. 

 

    Правило 23.9 Когато играч в защита, възпрепятства атакуващ играч отзад в 

рамките на 6-метровата зона, и атакуващият играч е обърнат с лице към вратата и шутира  

в нея освен, когато защитникът докосва само топката. Ако действията на защитника 

пречат на атакуващия играч да шутира, също  се отсъжда наказателен удар.. 

 

[БЕЛЕЖКА: Съдиите трябва да присъдят наказателен удар, освен ако атакуващият 

играч не е  вкарал гол.] 

 

   Правило 23.10 Ако в последната минута на играта бъде отсъден наказателен 

удар за отбор, то треньорът може да избере, остане във владение на топката и да има   

право на свободно хвърляне. Времеизмервачът, измерващ  времето на владеене на 

топката, трябва да нулира часовника на нови 30 секунди, а играта се подновява като след 

тайм-аут.. 

 

[БЕЛЕЖКА: Треньорът е отговорен да подаде ясен сигнал, без забавяне, ако желае 

отборът да запази владеенето на топката в съответствие с това правило.] 

 

 

 

 

 

Правило 24  НАКАЗАТЕЛЕН УДАР 

 

    Правило 24.1 Всеки играч от отбора, за когото е присъден наказателен удар, 

може да го изпълни от всяка точка от 5-метровата  линия на противника. 

 

     Правило 24.2 Всички играчи трябва да напуснат 5-метровата зона и да бъдат на 

най-малко два метра от играча, който изпълнява наказателния удара. По един играч от 

отбора, играещ в защита, има право първи да заеме позиция от  двете страни на играча, 

който изпълнява удара. Вратарят, играещ в защита, трябва да заеме позиция между 

гредите на вратата, като нито една част от тялото му не трябва да бъде пред голлинията 

на нивото на водата. Ако вратарят не е  във водата, друг играч може да заеме неговото 

място, но без правата и ограниченията на вратаря. 

 

     Правило 24.3 Когато съдията, който контролира изпълнението на удара, е 

убеден, че играчите са на правилните позиции, той дава сигнал за изпълнението му, което 

става  посредством сигнал със свирка и едновременно спускане на ръката от вертикална 

до хоризонтална позиция. 

 

[БЕЛЕЖКА: Спускането на ръката едновременно със сигнала със свирка дава 

възможност при всякакви условия, дори и на фона на шум от зрителите, хвърлянето да 
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се извърши  в съответствие с Правилата. Когато ръката е повдигната, играчът, който  

извършва хвърлянето, ще се концентрира,  защото той знае, че незабавно ще последва 

сигнал.] 

 

               Правило 24.4  Играчът, който изпълнява наказателнияен удар, трябва да държи 

топката и да я хвърли без забавяне, с непрекъснато движение на ръката във вратата. 

Играчът може да извърши хвърлянето, след като вдигне топката от водата (фигура 23) 

или с топката, държана в повдигнатата ръка (фигура 24), и топката може да бъде отведена 

назад от посоката на вратата, като подготовка за хвърлянето напред, при условие това 

движение  да не бъде прекъсвано преди топката да е  напуснла  ръката на хвърлящия 

играч. 

 

[БЕЛЕЖКА: Правилникът не забранява на играчите  да изпълнят  хвърлянето с гръб 

или странично към  вратата, с витлов или полувитлов удар.] 

 

Фигура 23         Фигура 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Правило 24.5 Ако топката отскочи от вратата, гредата или вратаря, тя остава в 

игра и не е необходимо друг играч да играе с нея или да я докосне, преди да може да бъде 

отбелязан гол. 

 

     Правило 24.6 Ако в същия момент, в който съдията  присъди наказателен удар, 

времеизмервачът подаде сигнал за край на частта, всички играчи, с изключение на играча, 

който изпълнява удара, и на вратаря, играещ в защита, трябва да напуснат водата, преди 

изпълнението на удара. В този случай топката престава да бъде в игра, ако отскочи от 

гредите, напречната греда или вратаря. 

 

 

Правило 25 ЛИЧНИ НАРУШЕНИЯ 

 

    Правило 25.1 Лично нарушение се записва срещу всеки играч, който извърши 

нарушение, водещо до отстраняване или наказателен удар.  Съдията посочва на секретаря 

номера от шапката на нарушителя. 

 

    Правило 25.2 След получаване на трето лично нарушение, играчът се 

отстранява за оставащото време от играта със смяна след най-ранното настъпило 

събитие, посочено в Правило 22.3. Ако третото лично нарушение е 5 метров наказателен 

удар, влизането на смяната става преди изпълнението на наказателния удар. 

 

 

Правило 26  ЗЛОПОЛУКА, НАРАНЯВАНЕ И БОЛЕСТ 
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    Правило 26.1 Играч може да напусне водата, да седи или да стои на стъпалата 

или на борда  на басейна по време на игра в случай на злополука, нараняване, болест или 

с разрешение на съдията. 

Играч, който правомерно е напуснал водата, може да влезе отново от зоната за връщане 

в игра на отбора при съответно спиране на времето и с разрешение на съдията. 

 

    Правило 26.2 Ако даден играч кърви, съдията  веднага  нарежда излизането на 

играча от водата с незабавно влизане на резервен играч и играта продължава без 

прекъсване. След като кървенето е спряло, на играча се позволява да участва в обичайния 

ход на играта като смяна. 

 

    Правило 26.3 Ако се случи злополука, нараняване или болест, различно от 

кървене, съдията може по своя преценка да спре играта за не повече от три минути, като 

в този случай съдията информира времеизмервача в кой момент се спира играта. 

 

    Правило 26.4 Ако играта бъде спряна поради злополука, нараняване, болест, 

кървене или друга непредвидена причина, отборът, който владее топката в момента на 

спирането, при подновяване на играта пуска топката в игра на мястото, на което е била 

при спирането. 

 

    Правило 26.5 С изключение на обстоятелствата, посочени в Правило 26.2 

(кървене), играчът няма право да участва в играта, ако е влязъл резервен играч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ (ПВГ) ВЪВ ВОДНАТА ТОПКА 

 

  

ПВГ 1 Възрастовата група  на всички състезатели се зачита от 1 януари до 

следващия 31 декември, до края на деня (12 ч. в полунощ) на 31 декември в годината на 

състезанието. 

 

 ПВГ 2 Възрастовите групи във Водната топка за момчета и момичета са както 

следва: 

 

 - 15 и 16 години и по-малки 

 - 17 и 18 години и по-малки 

 - 19 и 20 години и по-малки 

 

Възрастта за Световните първенства за кадети, юноши и младежи е 16 години и по-малки, 

18 години и по-малки и 20 години и по-малки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - ИНСТРУКЦИИ ЗА СРЕЩИ  РЪКОВОДЕНИ ОТ ДВАМА 

СЪДИИ  

 

1. Съдиите  имат абсолютен контрол над играта и имат равни правомощия да обявяват 

нарушения и дузпи. Различията в мнението на реферите не могат да послужат за основа 

на протест или контестация. 
 

2. Комитетът или организацията, назначаваща съдиите, има право да определя страната 

на басейна, от която всеки от тях ще съдийства. Съдиите разменят  страните на басейна 

преди началото на всяка част, в която отборите не сменят вратите си. 
 

3. В началото на играта и на всяка част, съдиите  застават на съответната 6-метрова линия. 

Сигналът за старт се подава от съдията който е от  страната  на съдийската маса. 
 

4. След гол, сигналът за подновяване на играта се подава от съдията, който следи за 

нападението, когато голът е реализиран. Преди да подновятване играта съдиите се 

уверяват, че всички смени са извършени. 
 

5. Всеки съдия  има правомощието да отсъжда нарушения във всяка част от на игралното 

поле, но  всеки от тях  обръща основно внимание на нападението, насочено към вратата 

от дясната му страна. Съдията, който не контролира нападението  ( съдията в защита), 

трябва да застава на  линия с последния играч от отбора в нападение. 
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6. При отсъждане на свободно хвърляне, вратарско хвърляне  или ъглов удар, съдията , 

който е отсъдил, дава сигнал със свирката и двамата съдии посочват посоката на атаката, 

за да могат играчите  от различните части на басейна бързо да видят на кой отбор е 

присъдено хвърлянето. Съдиите използват сигналите, посочени в Приложение Б, за да 

покажат естеството на нарушенията, които отсъждат. 
 

7. Ако, по мнение на съдията, играч продължава да играе по неспортсменски начин или 

да симулира, съдията показва жълт картон на нарушителя и посочва играча, извършил 

нарушението. Ако тези действия продължат, съдията дава на играча червен картон, който 

да е видим както от игралното поле, така и от масата, тъй като това се счита за 

непристойно поведение. След това съдията показва  на съдийската маса номера от  

шапката на отстранения играч. 
 

8. Сигналът за изпълнение на наказателен удар се подава от съдията на нападението    

освен в случаите,  когато играчът, който изпълнява хвърлянето, желае да го изпълни с 

лявата ръка, и  може да поиска от съдията в защита, да подаде сигнала за това. 

 

9.  Когато съдиите отсъдят едновременно свободно хвърляне на различни играчи, но от 

един отбор, хвърлянето ще се изпълни от играчът на когото е присъдено от съдията на 

нападението. 
 

10. Когато едновременно се присъдят свободни хвърляния, но в полза на играчи от двата  

отбораи, се присъжда спорна топка от съдията на нападението. 
 

11. Когато и двамата съдии  едновременно отсъдят нарушения, но едното е леко 

нарушение, а другото е нарушение, водещо до отстраняване или наказателен удар, остава 

в сила по-тежкото нарушение. 
 

12. Когато играчите на двата отбора, по време на игра, извършат едновременно 

нарушение, водещо до отстраняване, съдиите  взимат топката  и се уверяват, че и двата 

отбора и секретарите са разбрали кой е отстранен. Часовникът, отчитащ времето на 

владеене на топката, не се нулира и играта се подновява със свободно хвърляне в полза 

на отбора, който е владеел топката. Ако никой  от отборите не е владеел топката, в 

момента на отсъждане на едновременните  отстранявания, часовникът се нулира на 30 

секунди и играта се подновява със спорна топка. 
 

13. В случай на едновременно присъждане на дузпи за двата отбора, първият наказателен 

удар се изпълнява от отбора  владял топката последен. След втората дузпа, играта ще се 

поднови от отбора, който е владеел топката и който получава свободно хвърляне на или 

зад линията на центъра. Часовникът за владеенето на топката се нулира на 30 секунди. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СИГНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА 

 

 

 

 

Фигура А 

Съдията  спуска ръката си от вертикално положение, за да сигнализира (i) 

началото на част (ii) подновяване след гол (iii) изпълнение на наказателен 

удар. 
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Фигура B 

Посочване с едната ръка в посока на атаката, другата ръка се използва, 

за да се посочи мястото, откъдето топката трябва да бъде пусната в 

игра при свободно хвърляне, вратарско хвърляне или ъглов удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура C 

Сигнализиране на спорна топка. Съдията посочва мястото, където е 

присъдена спорната топка, насочва двата палеца нагоре и иска  топката. 

 

 

 

Фигура D 

Сигнализиране за отстраняване на играч. Съдията посочва играча и след 

това бързо придвижва ръката към очертанието на игралното поле. След 

това съдията  показва  номера  от шапката на отстранения играч, така че 

да се види добре от игралното поле и от съдийската маса. 
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Фигура E 

Сигнал за едновременно отстраняване на двама играчи. Съдията посочва с 

две ръце към двамата играчи, сигнализира за тяхното отстраняване в 

съответствие с фиг. D и след това веднага показва номерата  от шапките на 

играчите. 

 

 

Фигура F 

Сигнал за отстраняване на играч за непристойно поведение. Съдията 

сигнализира за отстраняване в съответствие с фиг. D (или фиг. Е, ако е 

подходящо) и след това завърта  ръцете една около друга така, че да се 

види както от игралното поле, така и от съдийската маса и в допълнение  

дава на играча  червен картон.  След това съдията показва на съдийската 

маса номера  от шапката на отстранения играч. 

 

 

 

 

 

 

Фигура G 

Сигнал за отстраняване на играч и смяна след четири (4) минути. Съдията 

сигнализира за отстраняване в съответствие с фигура D (или фиг. Е, ако е 

подходящо) и след това кръстосва ръцете така, че да се види както от 

игралното поле, така и от съдийската маса,  като  след това дава на играча  

червен картон. Веднага  след това съдията  показва на масата номера  от 

шапката на отстранения играч. 

 

 

 

Фигура H 

Сигнал за присъждане на наказателен удар. Съдията  вдига ръка с пет 

разперени пръста във въздуха. След това съдията показва номера  от 

шапката на играча-нарушител на съдийската маса. 
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Фигура I 

Сигнал, че е отбелязан гол. Реферът сигнализира със свирка и веднага 

посочва към центъра на игралното поле. 

 

 

Фигура J 

Посочване на нарушение с отстраняване за държане на противник. 

Съдията прави движение, като държи китката на едната ръка с другата 

ръка. 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура K 

Посочване на нарушение с отстраняване за потапяне на противник. Съдията 

прави движение надолу с две ръце, като започва от хоризонтално 

положение. 
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Фигура L 

Посочване на нарушение с отстраняване за дърпане назад на противник. 

Съдията  прави дърпащо движение с две ръце вертикално изпънати и 

като ги движи към тялото си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура M 

Посочване на нарушение с отстраняване за ритане на противник. Реферът 

прави  движение имитиращо ритане. 

 

 

Фигура N 

Посочване на нарушение с отстраняване за удряне на противник. 

Съдията  прави  движение със затворен юмрук имитиращо удар,  от 

хоризонтално положение. 
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Фигура O 

Посочване на леко нарушение като бутане или отблъскване от противника. 

Съдията прави движение имитиращо   отблъскване , започвайки от 

хоризонтално положение на ръката. 

 

 

 

Фигура P 

Посочване на нарушение с отстраняване за възпрепятстване на 

противник. Съдията прави  движение с двете ръце, като се кръстосва с 

другата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура Q 

Посочване на леко нарушение за топена топка. Съдията прави движение 

надолу с ръка,  от хоризонтално положение. 
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Фигура R 

Посочване на леко нарушение за стъпване на дъното на басейна. 

Съдията  вдига и спуска един крак. 

 

 

 

 

 

Фигура S 

Посочване на леко нарушение за неоправдано забавяне при изпълнение на 

свободно хвърляне, вратарско хвърляне  или ъглов удар. Съдията  повдига 

ръка веднъж или два пъти с дланта, обърната нагоре. 

 

 

 

Фигура T 

Посочване на леко нарушение за нарушаване на правилото за 2-

метровата линия. Съдията посочва числото 2, като повдига показалеца и 

средния пръст във въздуха с вертикално изпъната ръка. 
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Фигура U 

Посочване на леко нарушение за изтичане на времето за владеене. Съдията 

движи ръка с кръгово движение два или три пъти. 

 

 

Фигура W 

Страничният съдия подава сигнал за началото на част от играта 

 

 

Фигура V 

Показване че е възможен директен шут към вратата извън 6 м зона. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

               

 

 

Фигура X 

Страничният съдия дава сигнал за неправилно начало, подновяване или 

неправилно връщане в игра на отстранен играч или смяна. 
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Фигура Y 

Страничния съдия сигнализира за вратарско хвърляне или ъглов удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фигура Z 

Страничният съдия сигнализира за гол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура АА 

 

Посочване на номера от на шапката на играч. За да се даде възможност на съдията  да 

общува по-добре с играчите и секретаря, сигналите се подават с две ръце, когато е 

приложимо ако  числото е по-голямо от пет. 

Едната ръка показва пет пръста, а другата показва допълнителни пръсти, за да се получи 

сбор, равен на номера на играча. За числото десет се показва стиснат юмрук. Ако числото 
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е по-голямо от десет, едната ръка се показва като стиснат юмрук, а другата ръка показва 

допълнителни пръсти, за да се получи сбор, равен  на номера на играча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ 

ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВОДНАТА ТОПКА 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Този Регламент съдържат основните разпоредби за честна игра, етично и 

морално поведение и обща дисциплина във водната топка. 

 

Този Регламент включва мерки, свързани с инциденти, засягащи  отбори, 

Федерации по водна топка, секции по водна топка, членове на федерации-

членки, играчи, ръководители на отбори и длъжностни лица, привърженици, 

зрители, но също така и участието на длъжностни лица или други лица, 

присъстващи на мачовете по водна топка. 

 

Регламентът е в сила от 1 август 2001 г. и заменя Кодекса, приет от Бюрото 

на FINA на 28 март 2001 г. 
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Целта на този регламент е да се гарантира, че спортът водна топка ще се 

играе по справедлив начин, без безредици и ще бъдат санкционирани 

инциденти, които вредят на имиджа и престижа  на спорта Водна топка. 

 

Член 1 ПРАВИЛА, ПОДЧИНЯВАЩИ СЕ НА И ДОПЪЛВАЩИ ПРАВИЛАТА 

НА FINA 

 

1.1 Този Регламент се подчинява на и допълва всички правила на FINA, 

приемани периодично по време на конгресите на FINA, и Кодекса за 

поведение на FINA. 

 

Член 2 НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

 

2.1 Санкциите, които трябва да бъдат наложени за нарушения, извършени от 

всяко лице, определено от FINA за делегат, съдия , страничен  съдия или 

действащо на съдийската маса във всеки мач по водна топка, е отстраняване 

от по-нататъшно участие в турнира,  част от който е мачът, като до Бюрото 

на FINA се изпраща доклад или ако няма сесия на Бюро, докладът се 

изпраща до Изпълнителния директор на FINA за разглеждане и налагане на 

допълнителни санкции. 

 

2.2 Ако лице, определено от FINA за делегат, съдия , страничен съдия или 

действащо на съдийската маса, по време на среща по водна топка, извърши 

някое от нарушенията, посочени в този Регламент или Кодекса за поведение 

на FINA и включващо измама или проява на пристрастност, правата на 

лицето се прекратяват до живот. 

 

Член 3 НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА 

 

3.1 Всяко нарушение, извършено от който и да е член на отбор или служебно 

лице на отбора, води до санкция от минималната  спиране от участие в един 

(1) мач до максималната  спиране от участие във всички мачове по водна 

топка за едно (1) годишен период. 

 

3.2 Ако нарушението включва акт на насилие, който води до сериозно 

нараняване, използване на твърд предмет или друг вид насилие срещу 

тялото, минималната санкция е спиране от участие във всички мачове по 

водна топка за едно (1) годишен период, а максималната санкция е спиране 

от участие във всички мачове по водна топка до живот. 

 

3.3 Ако нарушението е опит за извършване на нарушение, съгласно 

посоченото в т. 3.2, минималната санкция е спиране от участие в три (3) 

мача, а максималната   санкция е спиране от участие във всички мачове по 

водна топка за едно (1) годишен период. 

 

3.4 Нарушенията по т. 3.1, 3.2 и 3.3 включват действия, извършени в рамките 

на 30 минути преди началото на мача до 30 минути след края на мача. 
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3.5 Ако нарушението, посочено в т. 3.1, 3.2 или 3.3, е извършено от друго 

лице, различно от играч или служебно лице  на отбора, минималната 

санкция е предупреждение или отстраняване от мястото на събитието, а 

максималната санкция е отнемане на правото на присъствие на мачове по 

водна топка за определен период или до живот. 

 

3.6 Минималната санкция за всяко нарушение по член 3 може да бъде 

увеличена при второ или последващо нарушение от всяко физическо лице. 

 

Член 4 НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ СЛУЖЕБНИ  

ЛИЦА НА ОТБОР 

 

4.1 За брутални действия или друго нарушение, което не е описано в 

Правилата на FINA WP 20-22, извършено от играч срещу други играчи или 

служебни лица  на отбора, минималната санкция е спиране на участието в 

един (1) мач до максимум спиране на участието във всички мачове по водна 

топка за едно (1) годишен период. 

 

4.2 За брутални действия  или екстремно насилие, след мача Ръководството 

на състезанието има право да прегледа официалното видео от всеки мач и да 

приложи санкция за инцидента, независимо че съдиите не са сигнализирали 

за бруталност или екстремно насилие по време на мача. 

 

4.3 Ако нарушението е извършено от служебно лице на отбора срещу който 

и да е играч или служебно лице, минималната санкция е спиране от участие 

в един (1) мач до максимум доживотно спиране от участие в мачове по водна 

топка. 

 

4.4 Ако нарушението е извършено от друго лице, минималната санкция е 

отстраняване от мястото на събитието до максимум отнемане на правото на 

присъствие на мачове по водна топка за определен период и включително до 

живот. 

 

4.5 Минималната санкция за всяко нарушение по член 4 може да бъде 

увеличена за второ или последващо нарушение от всяко физическо лице. 

 

Член 5 ДРУГИ НАРУШЕНИЯ  

 

5.1 За всяко нарушение, извършено от всеки член или служебно лице  срещу 

представители на медиите, зрители, персонал  на басейна или всяко друго 

лице, присъстващо на мястото на провеждане на мача, минималната санкция 

е спиране от участие във всички мачове по водна топка за едно (1 ) годишен 

период до максималната санкция отнемане на правото на присъствие на 

състезания за определен период и включително до живот. 

 

5.2 За устни или писмени изявления с оскърбително съдържание, отправени 

срещу FINA, всяка Федерация, всеки организатор, орган или друго лице, 

които не са уточнени другаде в настоящия Регламент, минималната санкция 
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е отстраняване за период от шест (6) месеца до максимална санкция 

прекратяване на правата до живот. 

 

5.3 Минималната санкция за всяко нарушение по член 5 може да бъде 

увеличена за период, който Ръководството на състезанието счете за 

подходящ. 

 

Член 6 НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОТБОРИ 

 

6.1 Ако повече от трима членове на един и същи отбор, включително 

служебни лица на отбора, извършат нарушения в един и същи мач, които 

подлежат на санкциониране в съответствие с чл. 3, 4 или 5, този отбор се 

наказва с дисквалификация от мача и се налага минимална санкция  спиране 

от участие в следващия мач от турнира,  до максимална санкция  спиране от 

участие във всяко състезание, организирано от същата организация за 

период от една (1) година. 

 

6.2 Отстраняване от участие по т. 6.1 означава, че в мача или мачовете, в 

които отборът няма да участва, се присъжда служебна победа за противника 

с резултат 5-0. 

 

Член 7 ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИТЕ 

 

7.1 Санкциите за нарушения по т. 3.1 и 3.5 се налагат от Ръководството на 

състезанието  в рамките на 24 часа след края на мача, като незабавно се 

уведомява играчът/-ите, служебните  лица на отбора или друго лице/лица. 

 

7.2 Ръководството на състезанието има право временно да прекрати 

участието на всяко лице или отбор, извършило нарушение по т. 2.1, 2.2, 3.2, 

3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 и 6.1, при условие че за случая незабавно се 

изпрати писмен доклад до Бюрото на FINA или до Управителния съвет на 

Организатора. 

 

7.3 Санкциите в съответствие с т. 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

5.1, 5.2, 5.3 и 6.1 се налагат от Управителния съвет на Организатора. 

7.4 Санкция, включваща дисквалификация и отстраняване на отбор от един 

или повече мача в един и същи турнир, се налага от Ръководството на 

състезанието в рамките на 24 часа след края на мача и незабавно се 

уведомяват служебните лица на отбора, националната Федерация на отбора 

и Управителния съвет на Организатора. 

 

7.5 Санкциите, включващи отстраняване на отбор в съответствие с т. 6.1 за 

период, обхващащ повече от времето на настоящия турнир, се налагат от 

Управителния съвет на Организатора. 

 

7.6 Според  прилагането на  настоящите Правила, „отстраняване“ за 

нарушения, различни от 3.1, 3.2, 3.5, 4.1 и 4.2 означава - както може да бъде 

определено от Управителния съвет на Организатора, отстраняване от 

състезания или че лицето, което е санкционирано, няма да участва в никоя 
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или в някоя от  дейностите на FINA, на признатите континентални 

организации или на някоя от федерациите- членки на FINA, във всяка 

дисциплина на FINA, и това включва участие като състезател, делегат, 

треньор, водач, лекар или друг представител на FINA, призната 

континентална организация или федерация-членка. Санкцията влиза в сила 

от датата, определена от компетентния орган. 

 

7.7 Ако играч или служебно лице от  отбора бъде отстранен от конкретен 

мач, отборът трябва да намали съответно броя на играчите или служебните 

си лица на скамейката; при условие  на скамейката да има поне едно (1) 

служебно лице член от този отбор. 

 

Член 8 ДОКАЗВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ 

 

8.1 Съдиите, служителите на мачовете или ръководството на състезанието 

са натоварени с установяването и доказването на нарушенията съгласно 

Правилата за водна топка и този Регламент. 

 

Член 9 СЪОБРАЖЕНИЯ 

 

9.1 При налагането на каквато и да е санкция трябва да се вземат предвид 

естеството на нарушението, обстоятелствата, при които е настъпило, 

тежестта на провинението, характерът на действието и други съображения, 

които са в хармония с целите на FINA. 

 

Член 10 ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ 

 

10.1. Лице, санкционирано от Управителния съвет  може да обжалва пред 

Управителния съвет на Организатора в срок от 21 дни от датата на 

получаване на решениет включваща наложената му санкция и в 

съответствие с правилата на съответния орган. 

 

Версия  18.12.19 
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