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• Timpul de posesie va fi resetat la 20 secunde după: a) un corner; b) revenirea mingiei în 

urma unui șut care nu a provoca schimbarea posesiei; c) după o eliminare. 

• Înăuntrul zonei de 6m, când un jucător înoată cu mingea în mână sau fără a ține mingea 

în mână, este împiedicat (atacat) din spate în timp ce încearcă să șuteze, o lovitură de 

penalty trebuie acordată (cu excepția cazului în care mingea este atinsă de apărător). 

• Lovitura liberă va fi executată de la locația mingiei (cu excepția faultului comis înăuntrul 

zonei de 2m). 

• Un gol poate fi marcat dintr-o lovitură liberă executată din afara zonei de 6m, în urma 

unui fault comis în afara zonei de 6m dintr-un șut direct sau după fentă sau după dribling 

sau după ce mingea a fost pusă pe apă. (Arbitrii trebuie să semnalizeze dacă faultul a fost 

comis în afara zonei de 6m și mingea a rămas in afara zonei de 6m înainte de a fi repusă 

în joc). 

• Un jucător care execută o lovitură de corner poate șuta direct sau poate înota și șuta fără a 

pasa și primi pasa de la alt jucător. 

• O zonă suplimentară de reintrare va fi de la linia de poartă până la linia de centru. 

Oriunde în această zonă vor fi permise înlocuirile de meci (flying substitutions). 

• Fiecare echipă va avea dreptul la 2 Time-out-uri pe parcursul meciului, oricând se află în 

posesia mingiei. Un dispozitiv special pentru Time-out  (un buton) va fi folosit de unul 

dintre cei trei oficiali de pe banca echipei, când antrenorul solicită Time-out. 

• Portarul are permisiunea să înoate și să atingă mingea dincolo de linia de centru. 

• Durata pauzei dintre a II-a și a III-a repriză va fi de 3 minute. 

• Arbitrii vor utiliza echipament audio în timpul meciului. 

• Va fi folosit un sistem de monitorizare video pentru identificarea și sancționarea 

incidentelor de brutalitate și violență extremă care nu au fost identificate și sancționate 

corespunzător in timpul jocului. 

• Va fi folosit un sistem de monitorizare video pentru a determina dacă a fost sau nu a fost 

gol (acolo unde este disponibil). 

 

 

OBS. Instrucțiunile de aplicare ale acestor reguli vor fi comunicate ulterior aprobării 

acestora, după data de 10.02.2019 

 

 


