
Lp. Pytanie Odp.

1 Czy dla rozgrywek PZPS wolna strefa ma mieć co najmniej 5 m szerokości z każdej strony?

2 Czy linia środkowa jest zaliczana do obu części boiska do gry?

3 Czy zespół w rozgrywkach PZPS może liczyć 13 zawodników, pod warunkiem, że w tym jest dwóch zawodników Libero?

4 Czy na ławce zespołu - poza zawodnikami - może w czasie meczu siedzieć pięciu pozostałych członków zespołu?

5 Czy stolik sekretarza zawodów znajduje się na zewnątrz wolnej strefy?

6 Czy koszulki zawodników w rozgrywkach PZPS mogą być ponumerowane od 1 do 20?

7 Czy trzeba uzyskać zgodę sędziego pierwszego na grę w okularach lub szkłach kontaktowych?

8 Czy zespół w rozgrywkach PZPS może liczyć 12 zawodników, w tym dwóch zawodników Libero?

9 Czy kapitan zespołu schodzący z boiska może sam wyznaczyć grającego kapitana, pomimo obecności trenera?

10
W sztabie trenerskim zespołu jest trener i dwóch jego asystentów. Czy pod nieobecność trenera i pierwszego z asystentów -

na wniosek zespołu i za zgodą sędziego - drugi asystent trenera może wykonywać obowiązki trenera?

11
Trener zespołu jest jednocześnie zawodnikiem. Czy w czasie, gdy przebywa on na boisku, może go zastępować w

wypełnianiu obowiązków - na wniosek grającego trenera i za zgodą sędziego pierwszego – asystent trenera?

12 Czy ciąg zagrań od momentu uderzenia piłki przez zagrywającego, do momentu, gdy piłka jest poza grą to akcja?

13 Czy uznanie zespołu za zdekompletowany oznacza automatycznie przegranie meczu?

14
Czy w rozgrywkach PZPS jest dozwolone, by - jeżeli jeden z kapitanów zażąda osobnej rozgrzewki - każdy z zespołów

rozgrzewał się przy siatce kolejno po sobie przez 5 minut (zespoły nie rozgrzewały się wcześniej na sali treningowej)?

15 Czy trener kartkę z ustawieniem może przekazać bezpośrednio sekretarzowi?

16
Zespół popełnił błąd ustawienia. Czy sędzia po wykonaniu sygnalizacji błędu musi wskazać obu zawodników, którzy

popełnili błąd?

17

Po rozpoczęciu wymiany okazało się, że boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany w protokole na liście

zawodników. Czy zespół przeciwny zachowuje dotychczas zdobyte punkty oraz dodatkowo przyznaje mu się punkt i

zagrywkę?

18
Na boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany w protokole na liście zawodników. Czy zespół popełniający błąd, traci

wszystkie punkty oraz sety zdobyte od momentu wejścia niezapisanego zawodnika na boisko?

19

Czy prawdą jest, że w momencie uderzenia piłki na zagrywkę, każdy z zawodników linii obrony, musi znajdować się dalej od

linii środkowej niż którykolwiek z zawodników linii ataku?

20

Czy jeżeli zespół popełnia błąd ustawienia i sekretarz jest w stanie określić, w którym momencie powstał błąd, to wszystkie

punkty zdobyte przez zespół popełniający błąd od momentu jego powstania muszą zostać anulowane, a punkty zdobyte

przez przeciwnika zostają zachowane?

21

Czy zespół popełnia błąd ustawienia, pomimo że wszyscy z grających zawodników w momencie uderzenia piłki przez

zagrywającego zajmują prawidłowe pozycje na boisku, ale jeden z zawodników znalazł się na boisku w wyniku zmiany

nieregulaminowej?

22

Po wygraniu wymiany kapitan zespołu poprosił o wskazanie zawodnika, który ma zagrywać. Sekretarz podał, że zagrywać

ma zawodnik nr 4. Po zagrywce tego zawodnika zespół wygrał kolejną wymianę, ale przed następną zagrywką sekretarz

poinformował sędziów, że jednak zagrywać miał zawodnik nr 3 a nie nr 4. Czy zespół przeciwny zdobędzie dodatkowy

punkt i będzie zagrywał jako następny?
23 Czy piłka jest autowa, jeżeli przekroczy częściowo, pionową płaszczyznę siatki w przestrzeni pod siatką?

24 Czy wolno w czasie odbicia piłki, stanąć na własnej ławce rezerwowych?

25 Czy w drugim odbiciu zespołu, piłka może dotykać kilku części ciała, pod warunkiem, że jest to kontakt jednoczesny?

26 Czy piłka może być odzyskiwana spoza wolnej strefy po stronie przeciwnika?

27 Czy wolno odbić piłkę z ławki przeciwnika?

28 Zawodnik dotknął boisko przeciwnika łokciem przy próbie obrony piłki po kiwce przeciwnika. Czy popełnił błąd?

29
Zawodnik skutecznie blokuje między antenkami. Przy wyskoku dotyka siatki, ale poza antenką. Czy jest to prawidłowe

zagranie?

30
Zawodnik zaatakował piłkę nad polem przeciwnika, po trzecim odbiciu zespołu przeciwnego (piłka przeleciałaby nad

siatką). Czy popełnił błąd?

31 Czy można dać sygnał na zagrywkę, jeżeli zawodnik zagrywający nie znajduje się w strefie zagrywki?

32 Czy przed sygnałem na zagrywkę sędzia I musi upewnić się, że zawodnik zagrywający jest w posiadaniu piłki?

33

Zawodnik linii obrony, w trzecim odbiciu piłki przez zespół, wykonał tzw. atak z drugiej linii (piłka była całkowicie powyżej

górnej krawędzi siatki). Wyskakując nastąpił jednak na linię ataku. Piłka po uderzeniu przeleciała nad antenką i opadła na

boisko przeciwnika. Czy sędziowie odgwiżdżą i zasygnalizują błąd ataku zawodnika linii obrony?

34

Zawodnik rozgrywający, zajmujący na boisku pozycję nr 6, wbiegł do strefy ataku i w wyskoku (kontakt z piłką powyżej

górnej taśmy) rozegrał piłkę w drugim odbiciu zespołu tak niefortunnie, że przeleciała ona na stronę przeciwnika. Czy

zawodnik popełnił błąd?

35

Po przebiciu piłki przez przeciwnika blisko siatki, rozgrywający od razu wystawia na drugą linię. Zawodnik linii obrony

uderza piłkę znajdującą się całkowicie nad górną taśmą siatki, wyskakując częściowo ze strefy ataku. Piłka uderza w górną

taśmę siatki i kolejny zawodnik tego samego zespołu przebija piłkę sposobem dolnym do przeciwnika. Czy zespół popełnił

błąd?



36

Piłka po drugim odbiciu zespołu A zmierza w stronę przeciwnika. Zawodnik zespołu B wyskakuje i uderza piłkę w swojej

przestrzeni (piłka znajduje się dokładnie nad siatką), chociaż w zespole A jeden z zawodników próbuje ją jeszcze odbić. Czy

zawodnik zespołu B popełnił błąd?
37 Czy wolno w ogóle wykonać blok bezpośrednio po bloku przeciwnika?

38 Czy zawodnik linii obrony (inny niż Libero), który uczestniczył w niespełnionym bloku grupowym popełnił błąd?

39

Czy po złym przyjęciu zagrywki przez przeciwnika, jeśli piłka ma tendencję do przejścia na stronę blokującego, a po stronie

przyjmującej zagrywkę nie ma zawodnika, który mógłby piłkę zaatakować, wolno taką piłkę zablokować z przełożeniem

rąk?

40
Zawodnik drugiej linii wyskakuje do bloku, sięgając ponad siatkę, ale piłka uderza go w klatkę piersiową, znajdującą się cały

czas całkowicie poniżej górnej taśmy siatki (ręce zawodnika są nadal nad siatką). Czy było to prawidłowe zagranie?

41

Zawodnik linii obrony przy ataku przeciwnika znalazł się przy siatce tuż przy dwóch swoich kolegach blokujących piłkę w

wyskoku i sam wyciągnął do góry ręce (ale poniżej górnej taśmy siatki). Piłka odbiła się od rąk jednego z kolegów i wróciła

na stronę przeciwnika. Czy zespół blokujący popełnił błąd?

42
Czy kapitan zespołu siedzący na ławce rezerwowych, może prosić o przerwę dla odpoczynku, podczas nieobecności

trenera?

43 Czy wszystkie sankcje za opóźnianie są zapisywane w protokole?

44 Czy sędzia może udzielić zespołowi sankcji kara za opóźnianie tylko jeden raz w meczu?

45 Czy sankcja za prośbę o zmianę nieregulaminową (próbę takiej zmiany) jest sankcją indywidualną?

46

Tuż po zakończeniu II seta zerwała się lampa nad boiskiem. Boisko uległo uszkodzeniu. Po interwencji technicznej można

było wznowić grę na innym boisku, ale wciąż na tej samej hali. Przerwa trwała 2 godziny. Czy II set winien zostać

anulowany?
47 Czy przerwa w grze jest to czas między wymianą zakończoną, a gwizdkiem sędziego pierwszego na następną zagrywkę?

48
Czy prośbą nieuzasadnioną jest sytuacja, w której grający kapitan poprosił o przerwę dla odpoczynku, chociaż trener

zespołu był obecny (sędzia II nie przyznał przerwy)?

49

Zespół dokonał zmiany zawodników. W czasie kolejnej wymiany na boisko wpadła piłka i sędziowie przerwali grę oraz

nakazali powtórzenie wymiany. Przed kolejnym sygnałem sędziego na zagrywkę, do strefy zmian wszedł zawodnik, co

stanowiło prośbę o zmianę zawodników. Czy sędziowie powinni przyznać zmianę?

50
Czy, pomimo że ustawienie zespołu na boisku jest zgodne z kartką na ustawienie, zespół może dokonać regulaminowej

zmiany zawodników przed rozpoczęciem seta?

51 Trener chce dokonać regulaminowej zmiany zawodnika kontuzjowanego. Czy musi użyć oficjalnej sygnalizacji ręcznej?

52

Zawodnik ustawienia początkowego nr 2 został w czasie decydującego - 5-tego seta zmieniony przez zawodnika nr 5, po

czym nastąpiła zmiana powrotna. Przy stanie 10:12 trener nacisnął sygnalizator, wykonał ręczną sygnalizację i zażądał

zmiany narzuconej za zawodnika nr 2 na boisko ma wejść zawodnik nr 5. Zawodnik nr 2 nie zdradzał dotychczas żadnych

symptomów kontuzji lub choroby. Czy sędziowie winni dopuścić do zmiany?
53 Czy zmiana narzucona dotyczy zarówno zawodników kontuzjowanych, jak i wykluczonych lub zdyskwalifikowanych?

54

Do strefy zmian weszło dwóch zawodników. S II zauważył, że jeden z nich uczestniczył już w grze w tym secie (był zmieniony

przez innego zawodnika, próba zmiany nieregulaminowej). Czy jego zmiana jest odrzucana i podlega sankcjom za

opóźnianie (druga zmiana jest przyznana)?

55
Czy jest opóźnianiem gry, jeżeli trener zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku po sygnale sędziego I na zagrywkę

(sędzia II nie przyznał tej przerwy)?

56
Czy jest opóźnianiem gry, jeżeli grający kapitan poprosił o przerwę dla odpoczynku, chociaż trener zespołu był obecny

(sędzia II przyznał przerwę)?

57

Zawodnik wszedł w strefę zmian, mając na sobie spodnie dresowe, które zapomniał zdjąć. Sekretarz użył jednak

sygnalizatora, rozpoznając zmianę zawodników. Sędzia I unieważnił zmianę i nałożył sankcję za opóźnianie gry. Czy postąpił

prawidłowo?
58 Czy żółta kartka trzymana pod nadgarstkiem oznacza karę za opóźnianie?

59
Zespół został ukarany za opóźnianie gry w związku z nieprzygotowaną zmianą. Czy trener tego zespołu może żądać jeszcze

przed wznowieniem gry przerwy dla odpoczynku?

60

Zespół w czasie meczu wykorzystał już jedną 3-minutową przerwę dla zawodnika kontuzjowanego. W kolejnym secie inny

zawodnik tego samego zespołu doznał kontuzji. Czy może on skorzystać z 3-minutowej przerwy dla kontuzjowanego

zawodnika?

61
Czy Libero może w wyskoku zza linii końcowej boiska przebić piłkę oburącz palcami na stronę przeciwnika (piłka w

momencie odbicia całkowicie powyżej górnej taśmy siatki)?

62
Libero wystawił piłkę palcami sposobem górnym, gdy znajdował się w swojej strefie ataku. Zawodnik linii ataku zaatakował

skutecznie piłkę, która znajdowała się częściowo powyżej górnej taśmy siatki. Czy zawodnik ten popełnił błąd?

63
Czy zawodnik rozpoczynający mecz jako kapitan zespołu może być w tym samym meczu nowo wyznaczonym zawodnikiem

Libero?

64
Czy w przypadku kontuzji jedynego Libero, trener musi dokonać ponownego wyznaczenia Libero natychmiast, albo straci

prawo do ponownego wyznaczenia Libero do końca meczu?

65
Jedyny zawodnik Libero w zespole doznał kontuzji. Trener chce dokonać ponownego wyznaczenia Libero. Czy zanim nowy

zawodnik Libero pojawi się na boisku, musi zostać rozegrana co najmniej jedna wymiana zakończona?



66

Po wygranej wymianie w zwycięskim zespole nastąpiło zastąpienie z udziałem Libero. Cieszący się z udanej akcji zawodnik

wykonał niesportowy gest w stronę przeciwnika i została mu udzielona kara. Czy przed wznowieniem gry w tym zespole

może nastąpić zastąpienie z udziałem Libero?
67 Czy przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz zaznacza, że zagrywać będzie zespół przeciwny?

68
Czy jeżeli sędzia I wzywa do siebie kapitana, by ten przekazał informację o sankcji udzielanej członkowi zespołu

nieobecnemu na boisku, pokazuje stosowną kartkę lub kartki?

69
Czy upomnienie ustne, udzielane za pośrednictwem grającego kapitana, aby zapobiec stosowaniu w stosunku do zespołu

sankcji za niewłaściwe zachowanie, może dotyczyć konkretnego członka zespołu, innego niż kapitan?

70

Sędzia udzielił zespołowi A upomnienia ustnego, za pośrednictwem grającego kapitana, aby zapobiec stosowaniu, w

stosunku do zespołu, sankcji za niewłaściwe zachowanie. Czy sekretarz w protokole zaznaczy znakiem "X" zespół A, aby

kolejne takie przypadki spotkały się ze stosownymi sankcjami?
71 Czy za obraźliwy gest (pierwsze niesportowe zachowanie w meczu) zawodnik powinien otrzymać wykluczenie?

72 Czy zawodnik wykluczony może dopingować swój zespół, nie ruszając się z krzesła w polu kar?

73

Przed rozpoczęciem II seta S I zdyskwalifikował zawodnika nr 8 zespołu A za obraźliwe zachowanie. Zawodnik ten nie był

wcześniej karany w tym samym meczu. Czy sędzia II powinien poinstruować sekretarza, by ten zapisał karę w protokole

oraz odesłać zdyskwalifikowanego zawodnika poza obszar kontrolowany przez komisję sędziowską?

74

Na meczu odbywającym się przy licznej widowni, sędzia II nie usłyszał i nie zobaczył prawidłowej sygnalizacji trenera

proszącego o przerwę dla odpoczynku. Sędzia I widząc jednak sygnalizację, sam przyznał tę przerwę. Czy zachował się

prawidłowo?

75
Jeżeli sekretarz nie otrzyma kartek z ustawieniem początkowym w odpowiednim czasie, czy musi natychmiast

poinformować S II ?

76 Czy sekretarz sygnalizuje sędziom prośby nieuzasadnione?

77
Czy w czasie trwania meczu sekretarz informuje sędziego drugiego o drugiej przerwie dla odpoczynku przyznanej danemu

zespołowi?

78 Czy po meczu sekretarz uzyskuje podpisy od kapitanów, a następnie podpisuje protokół?

79 Czy sędzia, może dokonać pierwszego upomnienia w meczu, z użyciem żółtej kartki?

80

Po jednoczesnym kontakcie z piłką, zawodników przeciwnych drużyn, piłka uderzyła w antenkę - miał miejsce błąd

obustronny. Cała sygnalizacja sędziego I była następująca: 1. gwizdek, 2. rodzaj błędu (błąd obustronny), 3. wskazanie

zawodników popełniających błąd. Czy była to sygnalizacja kompletna i prawidłowa?
81 Czy to sędzia I wyraża zgodę na zmianę narzuconą w przypadku kontuzji zawodnika?

82 Czy do obowiązków sędziego pierwszego należy decyzja w czasie meczu czy piłka spełnia wymogi regulaminowe?

83
Czy sędzia II gwiżdżąc i sygnalizując, wydaje decyzje o piłce przekraczającej pionową płaszczyznę siatki, w kierunku wolnej

strefy przeciwnika, całkowicie poza przestrzenią przejścia, po swojej stronie (piłce odzyskiwanej)?

84 Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje S II, o pierwszej przerwie dla odpoczynku przyznanej danemu zespołowi?

85
Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje S II o tym, że rozpoczynana wymiana może zakończyć set lub mecz (o

"piłce setowej")?

86
Czy przed rozpoczęciem meczu, w czasie gdy sędzia drugi sprawdza prawidłowość ustawienia zespołów, sekretarz także

powinien sprawdzić, czy ustawienie zespołów zgadza się z zapisem w protokole?

87 Czy w kolumnie „E” tabeli w protokole zawodów może pojawić się zapis „D”?

88 Czy w protokole zawodów, numer seta wpisujemy rzymskimi liczbami?

89
Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd sygnalizując podrzut piłki do zagrywki spoza linii

ograniczających pole zagrywki?

90 Czy, gdy jest dwóch sędziów liniowych, stoją oni w wolnej strefie w odległości od narożnika boiska od 2 do 4 metrów?

91
Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd, sygnalizując każdorazowe przejście piłki na drugą stronę

siatki poza przestrzenią przejścia?

92
Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd sygnalizując wykroczenie poza swoje boisko przez zawodnika

(oprócz zagrywającego) w momencie sygnału na zagrywkę?

93
W III secie w zespole A nastąpiły cztery regulaminowe zmiany zawodników oraz jedna zmiana narzucona. Czy w tabeli

wyników sekretarz wpisze 4 zmiany, ponieważ zmiana narzucona nie jest zaliczana do zmian regulaminowych?

94 Czy trener zespołu podpisuje protokół przed losowaniem?

95
Czy jeżeli zespół posiada dwóch Libero, trener wpisuje na kartce przed pierwszym setem numer tego Libero, który jako

pierwszy będzie brał udział w zastąpieniu?

96 Czy kapitan może przed rozpoczęciem seta poprosić sędziego o sprawdzenie poprawności ustawienia zespołu przeciwnego?

97

Czy zawodnik blokujący popełnia błąd, jeżeli sięga powyżej siatki obiema rękami, jedną z nich za antenką, ale piłka dotyka

ręki znajdującej się pomiędzy antenkami?

98 Zawodnik blokujący dotyka antenki. Czy sygnalizacja sędziego "dotknięcie siatki" jest prawidłowa?

99

Czy jest błędem, jeżeli rozgrywający (zawodnik drugiej linii) nieudanie wystawia piłkę z trzeciego metra w wyskoku (piłka

powyżej siatki) i piłka przelatuje na stronę przeciwnika przez przestrzeń przejścia?

100

Zawodnik po zakończonej wymianie podbiegł do przeciwnika trafionego piłką, znajdującego się blisko linii końcowej boiska,

by go przeprosić. Czy takie zachowanie jest zgodne z przepisami gry?



101

W przypadku zmiany wielokrotnej w jednym zespole: czy sekretarz unosi dwie ręce po zakończeniu odnotowywania każdej

z nich?

102

Piłka po drugim odbiciu zespołu A przelatuje ponad antenką do wolnej strefy przeciwnika. Biegnie za nią zawodnik i odbija

ją wysoko z powrotem nad swoje boisko, poza tą samą antenką. Jeden z zawodników zespołu B staje na drodze

wracającego zawodnika. Czy zespół A zdobywa punkt w tej wymianie?

103

Zespół na początku meczu został upomniany za opóźnianie. Później trener zbyt późno poprosił o przerwę dla odpoczynku,

co jednak nie spowodowało opóźniania gry. Czy była to prośba nieuzasadniona (konsekwencją jest zaznaczenie "X" w

protokole zawodów)?

104

Nieuprawniony członek zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku. Sędzia drugi przyznał tę przerwę, po czym

niezwłocznie zawrócił zawodników na boisko. Zespół został upomniany za opóźnianie. Kilka wymian później ponownie

nieuprawniony członek zespołu prosi o przerwę dla odpoczynku. Sędzia drugi odrzuca żądanie, nie następuje opóźnienie

gry. Ale czy w związku z wcześniejszymi wydarzeniami zespół winien zostać ukarany za opóźnianie?

105

Trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego na zagrywkę. Zespoły zaczęły schodzić z boiska, przy czym

zagrywający był gotów wykonać zagrywkę. Sędzia pierwszy gwizdnął, użył sygnalizacji "błąd obustronny" i udzielił

zespołowi proszącemu o przerwę upomnienia za opóźnianie. Czy jest to prawidłowa reakcja sędziego?

106

Po wykorzystaniu pięciu zmian w secie, dwóch zawodników wchodzi do strefy zmian z tabliczkami. Czy prawdą jest, że na

pewno żadna z tych zmian nie zostanie przeprowadzona (jest to jedna prośba o zmianę - prośba nieregulaminowa)?

107

W czasie trwania wymiany zawodnik upadł z krzykiem bólu i wymiana została przerwana. Po kilku minutowej interwencji

lekarskiej, konieczna była zmiana zawodnika (zmiana regulaminowa). Zawodnik został zniesiony przez kolegów. Czy

zawodnik ten może powrócić do gry w tym samym meczu?

108

Sędzia pierwszy zauważył, że w zespole przyjmującym nastąpiło nieregulaminowe zastąpienie Libero. Czy sędzia pierwszy

ma obowiązek zareagować (nakazać cofnięcie zastąpienia i udzielić sankcji za opóźnianie) zamiast zezwolić na wykonanie

zagrywki?

109

Sędzia pierwszy pokazuje w czasie meczu drugą żółtą kartkę w tym samym zespole (ale innemu członkowi zespołu). Czy

sędzia drugi ma obowiązek podejść do sędziego pierwszego i poinformować go, że jest to decyzja niezgodna z przepisami

gry?

110

Czy 3-minutową przerwę dla kontuzjowanego zawodnika sędziowie przyznają dopiero, jeżeli nie jest możliwa zmiana tego

zawodnika ani regulaminowa ani narzucona?

111

Zespół grał z jednym zawodnikiem Libero, który został wykluczony. Zespół poprosił o re-desygnację nowego Libero spośród

pozostałych zawodników. Czy w kolejnym secie, a więc po odbyciu kary, wcześniej wykluczony Libero będzie grał na swojej

pozycji?

112

Przed rozpoczęciem seta trener posłał na boisko zawodnika nie wpisanego na kartce z ustawieniem. Zapytany przez

sędziego drugiego stwierdził, że chce tego zawodnika pozostawić na boisku, a więc dokonać zmiany. Czy trener powinien

wykonać ręczną sygnalizację z prośbą o zmianę?

113

Zawodnik doznał kontuzji i został zniesiony z boiska, za ławkę swojego zespołu. Trener wskazał innego zawodnika, który w

sposób regulaminowy go zastąpi na boisku. Czy zawodnik ten musi wejść do strefy zmian i trzymać w ręku właściwą

tabliczkę z numerem zawodnika kontuzjowanego?

114

Podczas trzeciego odbicia piłki przez zawodnika zespołu A, powyżej górnej taśmy siatki i całkowicie w przestrzeni zespołu A,

zawodnik zespołu B dotyka (blokuje) piłkę (jednoczesny kontakt z piłką atakującego A i blokującego B). Następnie piłka

uderza w antenkę. Czy sędzia odgwiżdże błąd obustronny?

115

Zawodnicy linii ataku zespołu zagrywającego stoją w grupie bezpośrednio przed dwoma zawodnikami zespołu

przyjmującego. Kapitan zespołu prosi S1, aby ten poinformował zawodników, że tworzą zasłonę. Czy obowiązkiem S1 jest

zareagować na prośbę kapitana i poinformować zawodników zespołu zagrywającego o popełnianym błędzie?

116

Zespół gra z dwoma libero (L1 i L2). Libero L1 zostaje zdyskwalifikowany, po czym libero L2 ulega kontuzji i jest uznany jako

niezdolny do gry. Zespół wyznacza nowego libero (L3). Czy zespół może wyznaczyć następnego zawodnika jako drugiego

libero (L4), grającego naprzemiennie z L3?

117

Zespół gra z dwoma libero (L1 i L2). Libero L1 zostaje zdyskwalifikowany, po czym libero L2 ulega kontuzji i jest uznany jako

niezdolny do gry. Zespół wyznacza nowego libero (L3). Czy jeżeli libero (L2) będzie zdolny do gry, to w następnym secie

może on powrócić na boisko, pomimo wyznaczenia libero (L3)?

118

Przy stanie 13:13 kapitan zespołu A pyta sędziów, kto powinien wykonywać zagrywkę. Sekretarz poinformował, że

zagrywać powinien zawodnik nr 3. Zespół wygrał następne 3 wymiany (16:13) i nastąpiła przerwa techniczna. Natychmiast

po niej okazało się, że prawidłowym zawodnikiem zagrywającym powinien być zawodnik nr 7. Czy mecz powinien być

kontynuowany od stanu 13:13, zawodnik nr 7 zespołu A powinien zagrywać, nie będzie przerwy technicznej, gdy pierwszy z

zespołów osiągnie ponownie 16 pkt?

119

Przy stanie 13:13 kapitan zespołu A pyta sędziów, kto powinien wykonywać zagrywkę. Sekretarz poinformował, że

zagrywać powinien zawodnik nr 3. Zespół wygrał następne 3 wymiany (16:13) i nastąpiła przerwa techniczna. Natychmiast

po niej okazało się, że prawidłowym zawodnikiem zagrywającym powinien być zawodnik nr 7. Czy mecz powinien być

kontynuowany od stanu 13:13, zespół B powinien otrzymać punkt i zagrywkę, przerwa techniczna będzie anulowana?

120

Zawodnik nr 8 jest kapitanem zespołu. Grający trener zespołu (zawodnik nr 12) wchodzi na boisko w wyniku zmiany

regulaminowej, po kilku wymianach prosi o przerwę dla odpoczynku (zawodnik nr 8 w tym czasie jest na boisku). Czy

sędziowie odrzucają prośbę i sankcjonują za opóźnianie?



121

Zawodnik nr 8 jest kapitanem zespołu. Grający trener zespołu (zawodnik nr 12) wchodzi na boisko w wyniku zmiany

regulaminowej, po kilku wymianach prosi o przerwę dla odpoczynku (zawodnik nr 8 w tym czasie jest na boisku). Czy

sędziowie akceptują prośbę i przyznają przerwę?

122

Po drugim odbiciu, piłka przekracza płaszczyznę siatki poza antenką, w kierunku wolnej strefy przeciwnika. Zawodnik nr 1

biegnie, żeby zagrać piłkę w kierunku własnego boiska. Czy błąd zostanie odgwizdany w chwili dotknięcia piłki przez

następnego zawodnika tego zespołu (piłka była cofana w sposób prawidłowy)?

123

Po drugim odbiciu, piłka przekracza płaszczyznę siatki poza antenką, w kierunku wolnej strefy przeciwnika. Zawodnik nr 1

biegnie, żeby zagrać piłkę w kierunku własnego boiska. Czy błąd zostanie odgwizdany, gdy piłka przekroczy strefę wolną

przeciwnika (np. będzie nad ławką przeciwnika)?

124

Przyjmujący zespół A wygrał wymianę. Na początku tej wymiany sekretarz nie był pewny, czy zagrywa prawidłowy

zawodnik. Po rozegraniu wymiany sekretarz zauważył, że zagrywkę wykonywał nieprawidłowy zawodnik i natychmiast

poinformował o tym S2. Czy zespół A zdobędzie punkt z powodu błędu rotacji zespołu B i wymiana będzie anulowana?

125

Przyjmujący zespół A wygrał wymianę. Na początku tej wymiany sekretarz nie był pewny, czy zagrywa prawidłowy

zawodnik. Po rozegraniu wymiany sekretarz zauważył, że zagrywkę wykonywał nieprawidłowy zawodnik i natychmiast

poinformował o tym S2. Czy wymiana będzie powtórzona a wynik pozostanie niezmieniony, ponieważ komisja sędziowska

zbyt późno zauważyła błąd?

126

Zawodnik rezerwowy wszedł z tabliczką do strefy zmian i czeka prawidłowo na zmianę. Zawodnik, który ma być zmieniony,

opóźnia zmianę, bardzo wolno kierując się do strefy zmian. Czy S1 powinien zezwolić na zmianę, ale potem sankcjonować

zespół za opóźnianie gry?

127

Zawodnik rezerwowy wszedł z tabliczką do strefy zmian i czeka prawidłowo na zmianę. Zawodnik, który ma być zmieniony,

opóźnia zmianę, bardzo wolno kierując się do strefy zmian. Czy S1 powinien odrzucić zmianę i nałożyć sankcję za

opóźnianie gry?

128

Zespół gra z jednym libero, który ulega kontuzji podczas wymiany. Wymiana jest powtórzona. Trener natychmiast decyduje

wyznaczyć nowego libero. Kontuzjowany libero opuszcza boisko, a nowy libero zajmuje jego pozycję. Czy takie

postępowanie jest dozwolone, jeżeli nie została rozegrana wymiana zakończona?

129

Zespół wykorzystał 5 zmian w secie. Zawodnik uległ kontuzji i nie mógł dalej uczestniczyć w grze. Zawodnik ten był

zmieniony i powrócił do gry w wyniku zmian regulaminowych. Czy oznacza to, że zawodnik nie może być zmieniony po raz

drugi, wobec czego zespół zostaje zdekompletowany i przegrywa seta?

130

Zespół wykorzystał 5 zmian w secie. Zawodnik uległ kontuzji i nie mógł dalej uczestniczyć w grze. Zawodnik ten był

zmieniony i powrócił do gry w wyniku zmian regulaminowych. Czy zespół ma prawo do zmiany narzuconej i do następnej

zmiany regulaminowej (w sumie 7 zmian w secie)?

131 Jeżeli zespół ma 2 zawodników libero to czy mogą oni grać w różnych kolorach koszulek?

132

Czy w przypadku odgwizdania błędu przez S1, S2 powtarza sygnalizację wskazując zespół, który będzie zagrywał, ale tylko

po sygnalizacji S1?

133

Czy sędzia liniowy wskazuje "piłka autowa", sygnalizując przejście piłki na drugą stronę siatki poza przestrzenią przejścia po

trzecim odbiciu zespołu?

134

Czy piłka jest autowa, jeżeli jej ślad przykrywa linię ograniczającą boisko, natomiast pierwszy kontakt z boiskiem jest poza

linią?

135 Czy strefa ataku rozciąga się za linie boczne poza wolną strefę?

136

Czy zawodnicy uczestniczący w grze mogą rozgrzewać się bez piłek podczas przerw na odpoczynek i przerw technicznych –

w wolnej strefie za linią końcową po swojej stronie boiska?

137 Czy - pod warunkiem uzyskania zgody sędziego pierwszego - wolno grać bez obuwia sportowego?

138 Czy po meczu kapitan zespołu ma obowiązek podpisać protokół zawodów?

139 Czy pozycja 6 na boisku oznacza pozycję zawodnika zagrywającego / prawego obrony?

140

Czy w momencie podrzucenia przez zawodnika zagrywającego piłki w celu wykonania zagrywki, oba zespoły muszą stać w

prawidłowym ustawieniu?

141 Czy piłka może być odzyskiwana spoza wolnej strefy po swojej stronie siatki?

142

Czy jeżeli zawodnik w akcji bloku dotknął piłkę dwukrotnie (w ręce i w głowę), może odbić piłkę jeszcze raz (jako pierwsze

odbicie zespołu)?

143 Zawodnik po wykonaniu ataku przełożył rękę na drugą stronę siatki. Czy popełnił błąd?

144 Zawodnik po wykonaniu ataku uderza ręką antenkę powyżej górnej taśmy siatki. Czy zawodnik popełnił błąd?

145

Czy prawdą jest, że przy zagrywce z wyskoku zagrywający może rozpocząć rozbieg na zewnątrz strefy zagrywki, ale odbić się

musi już wewnątrz niej?

146

Czy sędzia I musi każdorazowo stwierdzić, że obydwa zespoły są przygotowane do gry, zanim da sygnał na wykonanie

zagrywki?

147

Nieprawidłowy zawodnik wykonał zagrywkę, a jednocześnie w zespół przeciwnika popełnił błąd ustawienia (obaj sędziowie

gwizdnęli). Czy wymiana zostanie powtórzona (błąd obustronny)?

148 Czy atak stał się spełniony w momencie, gdy piłka przekroczyła całkowicie pionową płaszczyznę siatki?

149

Zawodnik linii ataku próbował przyjąć piłkę z zagrywki przeciwnika w strefie ataku, będąc w wyskoku (piłka powyżej górnej

taśmy siatki). Piłka po tym odbiciu przeleciała na stronę przeciwnika. Czy zawodnik ten popełnił błąd?

150 Czy sędzia może dać upomnienie za opóźnianie zespołowi tylko jeden raz w meczu?



151

Do strefy zmian weszło dwóch zawodników. Sekretarz zasygnalizował zmianę zawodników i zapisywał pierwszą zmianę.

Drugi ze zmieniających zawodników został odwołany przez trenera i usiadł na ławce. Czy zespół otrzyma sankcję za

opóźnianie gry?

152 Czy wszystkie sankcje za opóźnianie zawsze wpisywane są do protokołu?

153

Do przerwanego wieczorem z przyczyn technicznych meczu powrócono rano na tej samej hali. Czy mecz rozpocznie się od

nowa (0:0 w I secie)?

154 Czy zawodnik Libero, który uczestniczył w niespełnionym bloku grupowym popełnił błąd?

155

Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz zaznacza kolejny punkt dla zespołu przeciwnego (skreśla go i otacza

kółkiem)?

156

Czy za słowa pogardliwe, kierowane względem sędziego (pierwsze niesportowe zachowanie w meczu) zawodnik powinien

otrzymać wykluczenie?

157 Czy do obowiązków sekretarza należy sygnalizowanie zdobycia 8-mego punktu przez prowadzący zespół w V secie?

158

Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz wpisuje w rubrykę „UWAGI” moment przyznania kary i zawodnika,

którego ona dotyczy?

159 Czy na początku każdej wymiany w meczu, sekretarz koniecznie musi sprawdzić, czy zagrywa prawidłowy zawodnik?

160

Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd, sygnalizując kontakt zawodnika z antenką, po swojej

stronie?

161 Czy przy drugim odbiciu piłki przez zespół można odgwizdać błąd: piłka niesiona?

162

Na koniec przerwy dla odpoczynku Libero został prawidłowo zastąpiony przez zawodnika ustawienia podstawowego.

Zawrócił jednak sprzed ławki swojego zespołu i wszedł na boisko (znalazło się na nim więc 7 zawodników zespołu). Sędzia I

dał sygnał na wykonanie zagrywki, a Libero opuścił boisko przed wykonaniem zagrywki. Czy w zespole doszło do

opóźnionego zastąpienia?

163

Zawodnik tuż po wykonaniu ataku opada na boisko przy siatce. Siłą rozpędu opiera się silnie o siatkę, co zapobiega

wkroczeniu na boisko przeciwnika. Kontakt z siatką nie utrudnia gry przeciwnikowi, ani nie ułatwia gry własnemu

zespołowi. Czy zawodnik ten popełnia błąd?

164

Piłka po przyjęciu zagrywki leci nad siatkę. Rozgrywający – zawodnik drugiej linii – wyskakuje, chcąc zagrać piłkę. To samo

czyni jego przeciwnik po drugiej stronie siatki. Jeżeli piłka została dotknięta przez obu zawodników wysoko ponad siatką, to

czy – niezależnie od tego, po której stronie siatki i w jakiej kolejności te kontakty miały miejsce, sędzia I musi odgwizdać

błąd?

165

Po wymianie sędzia przyznał punkt zespołowi A. Zespół A dokonał zmiany (była to pierwsza zmiana w tym secie). Chwilę

później Sędzia zmienił swoją pierwotną decyzję i przyznał punkt zespołowi B. W związku z tym zespół A poprosił o

anulowanie wcześniejszej zmiany. Czy Sędzia powinien zezwolić na anulowanie zmiany?

166 Czy to sędzia II wydaje decyzje o zgodzie na zmianę wyposażenia jednego lub więcej zawodników?

167

Zawodnik przy drugim odbiciu zespołu uderza piłkę pod siatką, po stronie przeciwnika, przy czym piłka częściowo

przekracza oś siatki (piłka powraca nad pole gry zespołu). Czy było to prawidłowe zagranie?

168

Piłka z zagrywki przeleciała nad zasłoną, a jednocześnie zespół przeciwnika popełnił błąd ustawienia (obaj sędziowie

gwizdnęli). Czy wymiana zostanie powtórzona (błąd obustronny)?

169

Czy - jeżeli zespół nie otrzymał wcześniej sankcji za opóźnianie gry - jego druga prośba nieuzasadniona w meczu oznacza

konieczność upomnienia zespołu za opóźnianie gry?

170 Czy zawodnik kontuzjowany zmieniony w wyniku zmiany narzuconej może powrócić do gry w następnym secie?

171

Czy po udzieleniu sankcji za opóźnianie gry niezwiązanej ze zmianą zawodników, możliwe jest przeprowadzenie zmiany

zawodników?

172

Zespół wykorzystał już 6 zmian w secie. W przerwie w grze zawodnik rezerwowy wszedł w strefę zmian, co stanowiło

zgłoszenie prośby po wyczerpaniu limitu przerw na zmiany zawodników. Sekretarz nacisnął sygnalizator. Czy było to

opóźnianie gry?

173

Czy jeżeli zawodnik doznał kontuzji, to najpierw należy spróbować dokonać zmiany regulaminowej, jeżeli jest to

niemożliwe, to przyznać 3-minutową przerwę dla kontuzjowanego, a potem – jeśli przerwa nie wystarczyła

kontuzjowanemu – dokonać zmiany narzuconej?

174

Libero wyskoczył, sięgając rękami ponad siatkę, by zablokować atak wykonany przez zawodnika linii obrony, który

wyskoczył ze strefy ataku i uderzył piłkę, która znajdowała się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Czy wymiana

zostanie powtórzona?

175 Czy losowanie dokonywane jest na 17 minut przed rozpoczęciem gry?

176

Zespół grał z jednym Libero. Trener zgłosił niezdolność Libero do gry i jednocześnie wyznaczył jako nowego Libero innego

zawodnika. Czy jest to zgodne z przepisami?

177

Po wymianie zakończonej w zespole nastąpiło zastąpienie z udziałem Libero. Po gwizdku na wykonanie zagrywki sędzia

odgwizdał błąd 8 sekund. Czy może teraz nastąpić kolejne zastąpienie z udziałem Libero?

178

Jeden z zawodników został zdyskwalifikowany za agresywne zachowanie w czasie rozgrzewki. Czy jego zespołowi mogą być

w czasie meczu udzielone upomnienia dotyczące niesportowego zachowania (ustne lub żółtą kartką)?

179 Zespół posiada jednego zawodnika Libero, który został wykluczony. Czy trener może wyznaczyć nowego Libero?

180 Czy należy odnotować w protokole meczowym pierwszą prośbę nieuzasadnioną, która nie spowodowała opóźnienia gry?

181 Czy w czasie meczu kontuzjowany trener może wykorzystywać kule do podpierania się w wolnej strefie?



182

Czy sędzia II może zezwolić na to, aby jeden zawodnik rezerwowy zmienił mokry strój, o ile kolor, wzór i numer nowego

stroju jest taki sam?

183

Czy sędzia I może zezwolić na to, aby zawodnik, przebywający na boisku, zmienił mokry strój, o ile kolor, wzór i numer

nowego stroju jest taki sam?

184

Sędzia dał sygnał na zagrywkę, gdy na boisku, w jednym z zespołów, było 5 zawodników. Czy musi on natychmiast przerwać

i powtórzyć wymianę bez żadnych konsekwencji dla zespołów?

185

Zespoły nie były gotowe do gry, bo na boisku znajdowało się 7 zawodników, gdy sędzia chciał dać sygnał na zagrywkę.

Sędzia I zauważył ten błąd przed gwizdkiem. Czy Sędzia musi udzielić sankcji za opóźnianie właściwemu zespołowi?

186

Na kartce z ustawieniem początkowym sędzia II zauważył wpisany numer zawodnika Libero. Sędzia II nakazał trenerowi

przygotowanie poprawnej kartki. Czy zespół zostanie ukarany za opóźnianie gry?

187

Zawodnik pobiegł za piłką w kierunku trybun. Tuż przed jej odbiciem jeden z kibiców podskoczył i złapał piłkę. Czy Sędzia I,

ze względu na utrudnianie gry przez kibiców, powinien powtórzyć wymianę?

188 Czy po bloku zawodnik może dotknąć piłkę dwa razy, jeżeli ma to miejsce w jednej akcji?

189

Czy piłka odbita od głowy blokującego zawodnika zespołu A, która przeleciała ponad antenką, częściowo poza przestrzenią

przejścia nad wolną strefę zespołu B, może być odzyskiwana ponownie na stronę siatki zespołu A?

190

Rozgrywający zespołu A odbił piłkę ponad siatką w taki sposób, że jego palce znajdowały się w momencie odbicia w

przestrzeni przeciwnika. Piłka poleciała równolegle do siatki w kierunku atakującego. Blokujący zespołu B dotknął piłkę w

przestrzeni zespołu A, który nie mógł już wykonać ataku. Czy wymianę wygra zespół A ze względu na błąd bloku, który był

wykonany ewidentnie przed atakiem zespołu A w jego przestrzeni?

191 Czy każdy fizyczny kontakt z przeciwnikiem pod siatką jest równoznaczny z przeszkadzaniem w jego grze?

192 Blokujący wylądował i odwracając się dotknął siatki swoim ramieniem. Czy popełnił błąd dotknięcia siatki?

193

Czy blokujący popełnia błąd dotknięcia siatki będąc przy pozycji 2 zespołu A, jeżeli atakujący zespołu A uderzył piłkę z

pozycji 4?

194

Czy zawodnik popełnił błąd dotknięcia siatki, jeżeli próbował zablokować piłkę, która była blisko niego, nie dotknął jednak

piłki, za to uderzył ręką w siatkę?

195

Atakujący wylądował po uderzeniu piłki, zrobił jeszcze dwa kroki i dotknął siatki poza antenkami, gdy piłka była nadal w

grze. Czy popełnił błąd?

196

Atakujący lądując po uderzeniu piłki stracił równowagę, zrobił jeszcze dwa kroki i oparł się klatką piersiową o siatkę

pomiędzy antenkami, gdy piłka była nadal w grze. Gdyby nie opór siatki, upadłby na boisko przeciwnika. Czy popełnił błąd?

197

W czasie wykonywania ataku zawodniczka uderzyła swoją rozgrywającą kolanem. Uderzenie spowodowało, że

rozgrywająca dotknęła siatkę. Czy zespół popełnił błąd?

198

W drugim uderzeniu zespołu, rozgrywający grający w drugiej linii, zamiast rozegrać piłkę, zdecydował się kiwnąć na stronę

przeciwnika. W momencie uderzenia, piłka znajdowała się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Czy przeciwnik może

zablokować taką piłkę całkowicie po stronie przeciwnika?

199

W drugim uderzeniu zespołu, rozgrywający grający w drugiej linii, zamiast rozegrać piłkę, zdecydował się kiwnąć na stronę

przeciwnika. W momencie uderzenia, piłka znajdowała się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Czy rozgrywający

popełni błąd w przypadku, gdy zawodnik blokujący dotknie piłkę?

200

Rozgrywający, grający w linii obrony, będąc w strefie ataku, zaatakował piłkę znajdującą się całkowicie powyżej górnej

taśmy siatki. Równocześnie z jego dotknięciem piłki, blokujący drużyny przeciwnej dotknął piłkę z przełożeniem rąk. Czy

wymianę wygrywa zespół zawodnika atakującego?

201

Podczas przerwy w grze zespół „A” poprosił o zmianę zawodników. Podczas tej samej przerwy zespół „B” otrzymał karę,

która spowodowała w zespole „A” rotację o jedną pozycję. Po tym zdarzeniu drużyna „A” poprosiła o nową zmianę. Piłka

nie była wprowadzana do gry. Czy zespół ma takie prawo?

202

Przy stanie 10:10 w zespole A została wykonana regulaminowa zmiana zawodników. Następnie w czasie rozgrywania

wymiany, na boisko wpadła druga piłka. Sędziowie przerwali wymianę. Czy w tym momencie zespół B może dokonać

zmiany regulaminowej ?

203

Przy stanie 10:10 w zespole A została wykonana regulaminowa zmiana zawodników. Następnie w czasie rozgrywania

wymiany, na boisko wpadła druga piłka. Sędziowie przerwali wymianę. Czy w tym momencie zespół A może dokonać

zmiany regulaminowej ?

204

Zawodnik nr 6 został zdyskwalifikowany, a następnie regulaminowo zmieniony przez zawodnika nr 7. Była to pierwsza

zmiana w tym secie, a na ławce przebywało jeszcze trzech zawodników. Podczas następnej wymiany zawodnik nr 7 uległ

kontuzji i nie mógł kontynuować gry. Sędzia I pozwolił dokonać zmianę narzuconą i za zawodnika nr 7 wszedł na boisko

inny zawodnik. Czy sędzia postąpił właściwie?

205

Zawodnik zespołu „A” brał udział w grze, chociaż powinien być na ławce rezerwowych. Zespół „A” wykorzystał już 6

regulaminowych zmian zawodników. Sędziowie usunęli zawodnika z boiska i właściwy zawodnik powrócił do gry. Czy taka

korekta jest traktowana jako zmiana regulaminowa bądź narzucona?

206

Zespół wykorzystał już 5 zmian w secie. Dwóch zawodników weszło do strefy zmian. Sytuacja nie opóźniła gry. Czy druga

zmiana zostanie odrzucona jako prośba nieuzasadniona i będzie zapisana w protokole zawodów?

207

Zespół wykorzystał już 5 zmian w secie. Dwóch zawodników weszło do strefy zmian. Czy Sędzia II musi zapytać trenera,

której zmiany chce dokonać?



208

Zespół wykorzystał już 5 zmian w secie. Dwóch zawodników weszło do strefy zmian. Sekretarz zawodów po sprawdzeniu w

protokole stwierdził, że tylko jedna ze zmian może być przeprowadzona, druga natomiast jako nieregulaminowa musi być

odrzucona. Czy druga zmiana zostanie odrzucona bez innych konsekwencji?

209

Przy stanie 15:15 rozegrano wymianę zakończoną. Czy sędziowie mogą zaakceptować prośbę trenera o przerwę dla

odpoczynku przed przerwą techniczną?

210

W wyniku przypadkowego uderzenia w momencie dokonywania zmiany zawodnik, który wchodził na boisko, zaczął

krwawić z nosa. Czy możliwa jest druga zmiana bez wznowienia gry?

211

W wyniku przypadkowego uderzenia w momencie dokonywania zmiany powrotnej zawodnik, który wchodził na boisko,

zaczął krwawić z nosa. Czy możliwa jest druga zmiana (zmiana narzucona) bez wznowienia gry?

212

Kapitan zespołu doznał kontuzji na 10 min przed rozpoczęciem meczu. Czy trener powinien wyznaczyć nowego kapitana

zespołu, z obowiązkiem oznaczenia go na koszulce podkreśleniem numeru i zaznaczeniem kółkiem w protokole zawodów?

213

Zespół składa się z 6 zawodników oraz Libero. Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, może wejść za niego zawodnik

Libero do momentu, gdy w rotacji miałby znaleźć się na pozycji 4?

214 Czy zastąpienie Libero może mieć miejsce w tym samym czasie co zmiana zawodników?

215

Po zakończonej wymianie Libero został zastąpiony przez zawodnika podstawowego. Po wykonaniu zagrywki inna piłka

wleciała na boisko i wymiana została przerwana. Przed gwizdkiem na rozpoczęcie powtórzonej wymiany, Libero próbował

zastąpić zawodnika z pozycji nr 6. Czy Sędzia II powinien odrzucić zastąpienie?

216

Po zakończonej wymianie Libero został zastąpiony przez zawodnika podstawowego. Po wykonaniu zagrywki inna piłka

wleciała na boisko i wymiana została przerwana. Przed gwizdkiem na rozpoczęcie powtórzonej wymiany, Libero zastąpił

zawodnika z pozycji nr 6. Czy Sędzia II powinien dopuścić do tego zastąpienia?

217 Czy próba bloku Libero zespołu A występuje wcześniej niż nieprawidłowy atak zawodnika linii obrony zespołu B?

218

Piłka odbita od własnego bloku spada poza boiskiem po stronie zespołu blokującego, w pobliżu SII. Jeden z zawodników

tego zespołu, próbując kontynuować wymianę robi tzw. podkładkę, ale zdaniem SII nieudaną (piłka ma kontakt z podłożem

poza boiskiem). SI nie jest w stanie zauważyć dotknięcia podłogi. Czy SII jest uprawniony do przerwania gwizdkiem

wymiany i zgodnie ze stanem faktycznym zastosować sygnalizację "piłka dotknięta" ?

219

Trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego na zagrywkę. Był to pierwszy tego typu przypadek w

meczu, ale zespół miał już upomnienie za opóźnianie z powodu opóźniania wznowienia gry. Czy zespół zostanie ukarany za

opóźnianie gry?

220

Do strefy zmian wszedł zawodnik ze złą tabliczką do zmian (z numerem zawodnika, którego nie było na boisku). Czy stanowi

to opóźnianie gry skutkujące sankcją dla tego zespołu?

221 Zawodnik poprosił o zgodę na zawiązanie buta. Czy jest to przykład opóźniania gry?

222

Trzeci raz w meczu sędziowie odrzucili prośbę trenera (o przerwę dla odpoczynku, o zmianę zawodników), bo zgłaszał je

zbyt późno (po sygnale sędziego na wykonanie zagrywki). Czy w tych okolicznościach przeciwnik zdobędzie punkt w wyniku

sankcji za opóźnianie?

223

Przed rozpoczęciem meczu na boisku znalazł się zawodnik niewpisany na kartce z ustawieniem. Czy trener może

zdecydować o pozostawieniu tego zawodnika na boisku, a sędziowie poproszą trenera o skorygowanie zapisu na kartce z

ustawieniem tego zespołu?

224

Przed rozpoczęciem meczu na boisku znalazł się zawodnik niewpisany na kartce z ustawieniem. Czy w tej sytuacji Sekretarz

poprawia zapis na kartce z ustawieniem oraz w protokole zawodów na zgodny ze stanem na boisku – bez pytania trenera

zespołu?

225

Przed rozpoczęciem meczu na boisku znalazł się zawodnik niewpisany na kartce z ustawieniem. Czy Trener może

zadecydować o pojawieniu się na boisku zawodnika wpisanego na kartce z ustawieniem, wówczas nie przeprowadza się

zmiany regulaminowej, gdyż następuje wyłącznie skorygowanie ustawienia?

226

Czy zespół przeciwny zdobędzie punkt w wyniku sankcji po tym, jak sędzia pokazał zawodnikowi nr 5 żółtą kartkę, a

następnie kapitan zespołu zaprotestował przeciwko decyzji sędziego machając rękoma i wyrażając sprzeciw okrzykiem?

227

Jeżeli po pokazaniu zawodnikowi nr 3 czerwonej kartki, zawodnik nr 9 wdał się w dyskusję z przeciwnikiem (zachował się

grubiańsko), to czy zespół przeciwny zdobędzie punkt w wyniku sankcji?

228

Przeciwnik wygrał losowanie i wskazał stronę boiska, na której chce rozpocząć mecz. Czy kapitan drugiego zespołu może w

tym momencie wybrać, że jego zespół rozpocznie mecz od odbioru zagrywki?

229

Przeciwnik wygrał losowanie i wskazał stronę boiska, na której chce rozpocząć mecz. Czy kapitan drugiego zespołu może w

tym momencie wybrać, że jego zespół rozpocznie seta decydującego (piątego) od wykonania zagrywki?

230

Zespół miał jednego Libero, który doznał kontuzji. Trener redesygnował do roli Libero nowego zawodnika. Czy jeżeli i on

będzie kontuzjowany, to trener może redesygnować kolejnego zawodnika jako nowego Libero?

231

Czy Libero może rozegrać palcami sposobem górnym i piłka z tego rozegrania może być atakowana powyżej górnej taśmy

siatki, jeżeli w momencie odbicia od powierzchni boiska Libero był w strefie obrony?

232

Jeżeli Trener nie jest zadowolony z gry Libero, to czy może wówczas zgłosić go jako niezdolnego do gry i wyznaczyć innego

zawodnika do roli Libero?

233

Trener poprosił o trzecią przerwę dla odpoczynku w secie i została ona przyznana. Po dłuższej chwili zespołom kazano

powrócić na boisko. Czy wobec zespołu należy zastostować sankjcę za opóźnianie gry?

234

Drugi raz w meczu trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego I na zagrywkę. Czy w tej sytuacji

wymiana zostanie dokończona?



235

Drugi raz w meczu trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego I na zagrywkę. Czy wobec zespołu

zostanie zastosowana sankcja za opóźnianie gry?

236

Zespół poprosił o zmianę zawodnika, przy czym na boisko miał wejść zawodnik niewpisany do protokołu zawodów. Czy

sędziowie powinni odrzucić prośbę o zmianę bez żadnych konsekwencji dla zespołu?

237

Podstawowy rozgrywający zespołu został zmieniony przez drugiego rozgrywającego. Następnie miała miejsce zmiana

powrotna, która był szóstą zmianą w tym zespole w tym secie. Chwilę później zawodnik rozgrywający doznał kontuzji.

Libero zespołu przebywał w tym momencie na ławce. Czy Trener może dokonać zmiany kontuzjowanego z dowolnym

zawodnikiem nieprzebywającym na boisku w momencie kontuzji z wyjątkiem Libero?

238

Podstawowy rozgrywający zespołu został zmieniony przez drugiego rozgrywającego. Następnie miała miejsce zmiana

powrotna, która był szóstą zmianą w tym zespole w tym secie. Chwilę później zawodnik rozgrywający doznał kontuzji.

Libero zespołu przebywał w tym momencie na ławce. Czy Trener może dokonać zmiany kontuzjowanego z dowolnym

zawodnikiem nieprzebywającym na boisku w momencie kontuzji z wyjątkiem Libero oraz drugiego rozgrywającego?

239

Zawodnik rozgrywający, będący w tym momencie zawodnikiem linii obrony, po złym przyjęciu zagrywki w swoim zespole –

piłka poleciała nad siatkę, gdzie została zaatakowana przez przeciwnika – stanął na drugim metrze od siatki i podniósł w

górę ręce, sięgając wyżej niż siatka. Piłka uderzyła go w dłonie. Czy rozgrywający popełnił błąd bloku zawodnika linii

obrony?

240

Zawodnik rozgrywający, będący w tym momencie zawodnikiem linii obrony, po złym przyjęciu zagrywki w swoim zespole –

piłka poleciała nad siatkę, gdzie została zaatakowana przez przeciwnika – stanął na drugim metrze od siatki i podniósł w

górę ręce, sięgając wyżej niż siatka. Piłka uderzyła go w dłonie. Czy rozgrywający nie może teraz odbić piłki, zanim nie zrobi

tego któryś z jego partnerów?

241

Zawodnik po gwizdku sędziego I zorientował się, że to nie on ma wykonać zagrywkę. Przywołał właściwego zawodnika,

przekazał mu piłkę i wbiegł na boisko. Zagrywka została wykonana w ciągu 8 sekund od gwizdka sędziego. Czy takie

zachowanie jest dopuszczalne?

242

Po gwizdku sędziego I zagrywający wyszedł z pola zagrywki i stamtąd rozpoczął rozbieg. Odbicie do zagrywki z wyskoku

nastąpiło już w polu zagrywki. Czy jest to dozwolone?

243 Zawodnik wykonał zagrywkę łokciem – czy jest to zgodne z przepisami?

244

Zawodnik rozsunął panele reklamowe za boiskiem w celu wykonania rozbiegu do zagrywki spomiędzy nich. Sędzia I nakazał

zawodnikowi przywrócenie pierwotnego położenia paneli oraz wykonanie zagrywki sprzed tych paneli. Czy postępowanie

sędziego było prawidłowe?

245

Zawodnik po obronie padem „wślizgnął” się na boisko przeciwnika, przy czym stopy pozostały nad jego częścią boiska. Nie

dotknął żadnego przeciwnika, a gra kontynuowana była w innej części boiska. Pozostawił jednak sporą mokrą plamę w polu

ataku przeciwnika, gdy się wycofywał na swoje pole gry. Sędzia II nie przerwał gry – czy postąpił prawidłowo?

246

Piłka po bloku opadała wzdłuż siatki. Zawodnik zespołu blokującego sięgnął pod siatką i wykonał ruch, jakby chciał dotknąć

piłkę, co zmyliło obrońcę próbującego piłkę podbić. Sędzia przerwał grę wskazując na błąd zawodnika sięgającego pod

siatką. Czy decyzja Sędziego była prawidłowa?

247

Po bloku spadająca po stronie zespołu atakującego piłka uderzyła w stopę opadającego blokującego, która znajdowała się

w przestrzeni nad boiskiem przeciwnika. Sędzia uznał to za błąd i przerwał wymianę. Czy jego decyzja była prawidłowa?

248

Po ataku piłka odbiła się od dłoni blokujących i wysokim łukiem leciała daleko za boisko. Atakujący usiłując nie wkroczyć na

boisko przeciwnika przebiegł schylony po linii środkowej i wbiegł w wolną strefę zespołu blokującego pod siatką. Sędziowie

nie przerwali gry – czy ich decyzja była prawidłowa?

249

Po wykonanym ataku zawodnik z rozpędu wykonał jeszcze krok i oparł się klatką piersiową o siatkę, centralnie o taśmę

boczną przymocowaną do siatki. Sędzia nie odgwizdał błędu. Czy była to decyzja prawidłowa?

250

Po przyjęciu zagrywki piłka poleciała w siatkę. Przeciwnik wykonał ruch rękoma do siatki i dotknął ją, dzięki czemu zmienił

lot piłki. Czy Sędzia powinien odgwizdać błąd dotknięcia siatki i dodatkowo ukarać zawodnika czerwoną kartką?

251

Po wykonanym bloku punktowym zawodnik ratując się przed utratą równowagi silnie pociągnął za siatkę poza antenką. Czy

Sędzia należy uznać to zagranie za błąd dotknięcia siatki?

252

W reakcji na wystawę po stronie przeciwnika zawodnik środkowy przemieszczał się do bloku podwójnego. Jeszcze przed

wyskokiem dotknął dolną taśmę siatki. Sędzia odgwizdał błąd dotknięcia siatki – czy decyzja była prawidłowa?

253 Rozgrywający wystawia piłkę znad siatki mając część dłoni dotykającej piłki po stronie przeciwnika – czy popełnił błąd?

254

Rozgrywający kiwa piłkę nad siatką, przy czym kontakt z piłką ma miejsce nad jego boiskiem, ale po kiwce dłoń zawodnik

sięga na stronę przeciwnika – czy jest to zagranie prawidłowe?

255

Blokujący sięga na stronę przeciwnika ponad siatką i dotyka piłki wystawionej przez przeciwnika, której lot jest równoległy

do siatki. Czy zagranie blokującego jest prawidłowe?

256

Wystawiona przez przeciwnika piłka znalazła się blisko siatki. Blokujący sięgnął na drugą stronę i dotknął piłkę

równocześnie z atakującym. Czy w tej sytuacji blokujący popełnił błąd?

257

Piłka po przyjęciu przeleciała nad antenką w stronę wolnej strefy przeciwnika. Czy Trener stojący zgodnie z przepisami

przed swoją ławką rezerwowych musi się odsunąć, by zrobić miejsce biegnącemu przeciwnikowi?

258

Jeżeli zawodnik nie jest w bardzo dobrej pozycji do odbicia piłki, to sędzia pierwszy powinien być mniej rygorystyczny w

ocenie odbicia piłki?

259

Jeżeli zawodnik wykonał spektakularne zagranie w obronie ryzykując odniesieniem kontuzji, ale odbicie piłki nie było

najlepszej jakości, to czy sędzia pierwszy powinien docenić wysiłek zawodnika oraz nie przerywać wymiany?



260

Czy jest błędem, jeżeli zawodnik najpierw w bloku dotyka piłki, a następnie przy próbie samo-asekuracji (w jednym

zagraniu) piłka dotyka tego samego zawodnika kolejno w ramię i głowę?

261

Jeśli kapitan zespołu nie zgadza się z wyjaśnieniami sędziego pierwszego udzielonymi grającemu kapitanowi, to może on

złożyć protest przeciwko danej decyzji i musi natychmiast zgłosić sędziemu pierwszemu, że rezerwuje sobie prawo do

wpisania oficjalnego protestu w protokole zawodów po zakończeniu meczu?

262 Czy kapitan zespołu może własnoręcznie wpisać treści oficjalnego protestu do protokołu zawodów?

263 Czy oficjalny protest zapisywany jest w protokole zawodów wyłącznie po zakończeniu meczu?

264

Czy Kapitan zespołu może skutecznie zgłosić chęć wpisania oficjalnego protestu do protokołu zawodów po zakończeniu

meczu, ale pod warunkiem, że nastąpi to przed podpisaniem protokołu?

265

W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie grubiańskie). Do wykonania zagrywki

szykował się już zgodnie z protokołem zawodów zawodnik nr 3 w zespole A. Czy Sędzia powinien karać kapitanów, skoro

wina obu jest taka sama, a jest to końcówka seta? Czy może co najwyżej powinien udzielić  obu zawodnikom upomnienia?

266

W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie grubiańskie). Do wykonania zagrywki

szykował się już zgodnie z protokołem zawodów zawodnik nr 3 w zespole A. Czy w tej sytuacji pierwszy sankcję otrzyma

kapitan zespołu, który miał zagrywać?

267

W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie grubiańskie). Do wykonania zagrywki

szykował się już zgodnie z protokołem zawodów zawodnik nr 3 w zespole A. Czy każdy z kapitanów otrzyma karę (czerwoną

kartkę)?

268

W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie grubiańskie). Do wykonania zagrywki

szykował się już zgodnie z protokołem zawodów zawodnik nr 3 w zespole A. Czy kolejną zagrywkę wykona zawodnik

zespołu A następny w porządku rotacji po zawodniku nr 3?

269

W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie grubiańskie). Do wykonania zagrywki

szykował się już zgodnie z protokołem zawodów zawodnik nr 3 w zespole A. Czy kolejną zagrywkę wykona zawodnik

zespołu B?

270

Czy obaj sędziowie zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach mogą odgwizdać spełniony atak sponad siatki

wykonany z piłki wystawionej palcami sposobem górnym przez Libero znajdującego się w swojej strefie ataku?

271

Po wymianie zakończonej nie miały miejsca żadne przerwy regulaminowe. Kolejna wymiana została przerwana w związku z

upadkiem zawodnika nr 18 w zespole A (zawodnik upadł i się nie podnosił). Czy w tych okolicznościach mogą być dokonane

dowolne zmiany regulaminowe lub narzucone?

272

Zawodnik zespołu A blokował w przestrzeni przeciwnika. Piłka odbiła się od jego rąk i przeleciała nad antenką do własnej

wolnej strefy zespołu A. Czy zespół A ma prawo do trzech odbić piłki?

273

W czasie wymiany sędzia zorientował się, że jeden z zespołów gra w pięciu zawodników. Czy Sędzia pierwszy przerywa

natychmiast wymianę a zespół otrzymuje sankcję za opóźnianie gry, kto będzie zagrywał zależy od rodzaju sankcji?

274

W czasie wymiany sędzia zorientował się, że jeden z zespołów gra w pięciu zawodników. Czy Sędzia pierwszy przerywa

natychmiast wymianę, sygnalizuje błąd ustawienia i przyznaje serwis zespołowi przeciwnemu?

275

W czasie wymiany sędzia zorientował się, że jeden z zespołów gra w pięciu zawodników. Czy Sędzia pierwszy przerywa

natychmiast wymianę i nakazuje powtórzenie akcji, bez żadnych konsekwencji?

276

Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem przejście piłki z zagrywki na drugą stronę siatki poza przestrzenią

przejścia?

277

Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem przekroczenie pionowej płaszczyzny siatki poza przestrzenią

przejścia przez piłkę po drugim odbiciu zespołu w kierunku wolnej strefy przeciwnika?

278

Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem, jeśli piłka dotknie trenera udzielającego rad zawodnikom

rezerwowym blisko pola rozgrzewki?

279

Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem, jeśli momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego

jego stopa ma kontakt z linią końcową boiska?

280

Zespół A przyjął zagrywkę, ale piłka poleciała nad siatkę. Rozgrywający wyskoczył i próbuje nią zagrać. Jednocześnie z

rozgrywającym piłkę dotyka blokujący zespołu B. Czy błąd popełnia zespół A, jeśli po jednoczesnym dotknięciu piłki przez

zawodników (każdy w swojej przestrzeni), piłka upada poza linią boczną boiska po stronie zespołu A?

281

Zespół A przyjął zagrywkę, ale piłka poleciała nad siatkę. Rozgrywający wyskoczył i próbuje nią zagrać. Jednocześnie z

rozgrywającym piłkę dotyka blokujący zespołu B. Czy błąd popełnia zespół B, jeśli w chwili dotknięcia piłki w bloku

grupowym bierze udział zawodnik linii obrony, nawet jeśli nie dotknął on piłki?

282

Zespół A przyjął zagrywkę, ale piłka poleciała nad siatkę. Rozgrywający wyskoczył i próbuje nią zagrać. Jednocześnie z

rozgrywającym piłkę dotyka blokujący zespołu B. Jeśli oba kontakty mają miejsce w przestrzeni zespołu B, to błąd popełnia

zespół A

283

Zespół A przyjął zagrywkę, ale piłka poleciała nad siatkę. Rozgrywający wyskoczył i próbuje nią zagrać. Jednocześnie z

rozgrywającym piłkę dotyka blokujący zespołu B. Jeżeli równoczesny kontakt z piłką obu zawodników („przepychanie”)

będzie wydłużony, jest to błąd obustronny.

284

Czy rozgrywający dotykając siatki wpływa na grę przeciwnika, jeżeli delikatnie musnął siatkę pomiędzy antenkami w czasie

próby rozegrania piłki nad siatką, jednak nie dotknął piłki ponieważ wcześniej w prawidłowy sposób została zablokowana

przez przeciwnika



285

Czy zagranie atakującego, który lądując po uderzeniu piłki stracił równowagę, zrobił jeszcze dwa kroki i oparł się klatką

piersiową o siatkę za antenkami, gdy piłka była nadal w grze (gdyby nie opór siatki, upadłby na stronę przeciwnika) –

wpływa na grę przeciwnika w rozumieniu przepisów o grze zawodnika przy siatce?

286 Czy zawodnik wpływa na grę przeciwnika, jeśli zerwał linkę naciągającą siatkę?

287

Czy zawodnik blokujcy wpływa na grę przeciwnika, wykonując umyślny ruch w kierunku siatki w celu próby zmiany

kierunku piłki odbijającej się od siatki po przyjęciu w zespole przeciwnym, ale zawodnik ten nie dotyka piłki ani siatki?

288

Zastąpienie Libero nastąpiło po gwizdku sędziego, ale przed uderzeniem piłki na zagrywkę. To drugi przypadek w tym

zespole w czasie meczu. Czy Sędzia przerywa wymianę natychmiast oraz udziela sankcji za opóźnianie gry?

289

Zastąpienie Libero nastąpiło po gwizdku sędziego, ale przed uderzeniem piłki na zagrywkę. To drugi przypadek w tym

zespole w czasie meczu. Czy po gwizdku sędziego kapitan zespołu musi być poinformowany, że jest to nieprawidłowe

postępowanie i ponowne takie zachowanie spowoduje udzielenie sankcji za opóźnianie?

290

Zespół poprosił o zmianę zawodników, która nie została przyznana z uwagi na złą tabliczkę. Sytuacja ta spowodowała

opóźnienie gry. Udzielona została kara za opóźnianie gry (zespół wcześniej otrzymał upomnienie). Czy zespół może

dokonać kolejnej zmiany zawodników?

291 Minisiatkówka – wysokość siatki w rozgrywkach PZPS i WZPS dla dwójek (4 klasy) jest taka sama dla dziewcząt i chłopców.

292

Minisiatkówka – wysokość siatki w rozgrywkach PZPS i WZPS dla trójek (5 klasy) jest taka sama dla dziewcząt i chłopców i

wynosi 210 cm.

293 Minisiatkówka – wysokość siatki w rozgrywkach PZPS i WZPS dla czwórek (6 klasy) jest taka sama dla dziewcząt i chłopców.

294 Minisiatkówka – w rozgrywkach trójek (5 klasy) obowiązuje piłka do siatkówki – rozmiar 5.

295

Minisiatkówka – czy w grze dwójek (4 klasy) występują ograniczenia dotyczące ustawienia zawodników dotyczące przyjęcia

zagrywki?

296

Minisiatkówka – w grze trójek (5 klasy) i czwórek (6 klasy) zawodnik, który jako ostatni zagrywał jest zawodnikiem linii

obrony, zaś pozostali zawodnicy są zawodnikami linii ataku.

297

Minisiatkówka – w grze trójek (5 klasy) i czwórek (6 klasy) ustawienie sprawdzane jest w ten sposób, że przynajmniej jeden

zawodnik linii ataku musi znajdować się przed zawodnikiem linii obrony podczas wykonywania zagrywki.

298

Minisiatkówka – w rozgrywkach trójek (5 klasy) zawodnik linii obrony może blokować piłkę, ale nie może atakować piłki

znajdującej się całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki.

299

Minisiatkówka – w rozgrywkach czwórek (6 klasy) zawodnik linii obrony nie może blokować piłki oraz nie może atakować

piłki znajdującej się całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki.


