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Lublin, dn. 24 sierpnia 2021 r. 

 

Zasady uzyskania uprawnień do sędziowania zawodów 

w sezonie 2021/2022 

przez Sędziów WZPS w Lublinie 
 
 
Komisja Szkolenia Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie niniejszym pragnie 

przedstawić warunki uzyskania uprawnień do sędziowania zawodów w sezonie 2021/22, 

zatwierdzone przez Wydział Sędziowski WZPS w Lublinie.  

 

I. Warunki podstawowe: 

1) Wniesienie opłaty za udział w Konferencji oraz za Certyfikat sędziego w terminie 

wskazanym w Komunikacie dotyczącym konferencji, 

2) Udział w konferencji szkoleniowej dla Sędziów WZPS w Lublinie – w pełnym wymiarze, 

we wszystkich zajęciach szkoleniowych (poświadczony podpisem na liście obecności), 

3) Zaliczenie testu certyfikacyjnego ze znajomości Przepisów gry w piłkę siatkową w Polsce 

2021, Wytycznych i instrukcji sędziowania 2020 oraz Księgi Przypadków 2020 

(w zakresie ostatnich dwóch dokumentów z uwzględnieniem zmian w Przepisach Gry). 

 
II. Informacje dotyczące testu certyfikacyjnego: 

1. Test certyfikacyjny przed sezonem 2021/2022 zostanie przeprowadzony internetowo 

poprzez system obsad i będzie składał się z dwóch części: 

a) Test typu TAK/NIE („prawda / fałsz”), 

b) Test wielokrotnego wyboru. 

O terminie testu certyfikacyjnego oraz szczegółowych zasadach jego rozwiązania 

Sędziowie zostaną powiadomieni w osobnej wiadomości pocztą elektroniczną. 

2. Warunki zaliczenia testu teoretycznego, o którym mowa w pkt. 1a: 

a) Wynik testu równy i powyżej 75% oznacza zaliczenie testu i pozwala na otrzymanie 

certyfikatu na sezon 2021/2022 (przy spełnieniu pozostałych warunków), 

b) Wynik mniejszy od 75% ale równy lub większy od 60% oznacza konieczność 

napisania testu poprawkowego (pisemnego) i uzyskania w nim wyniku równego co 

najmniej 75% oraz brak nominacji na zawody do momentu uzyskania pozytywnego 

wyniku z egzaminu poprawkowego, 

c) Wynik mniejszy od 60% oznacza konieczność napisania testu poprawkowego 

(pisemnego) i uzyskania w nim wyniku równego co najmniej 75% oraz brak 

nominacji na zawody do momentu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu 

poprawkowego; sędzia który uzyska taki wynik: 

− będzie musiał przesędziować 2 wskazane przez WS turnieje młodziczek lub 

młodzików, gdzie może zostać poddany dodatkowym obserwacjom, 

− będzie musiał przesędziować co najmniej 1 turniej minisiatkówki, 
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3. Testy poprawkowe odbędą się w formie pisemnej podczas konferencji szkoleniowej. 

4. Warunki zaliczenia testu poprawkowego, o którym mowa w pkt. 3: 

a) Wynik testu równy i powyżej 75% oznacza zaliczenie testu i pozwala na otrzymanie 

certyfikatu na sezon 2021/2022 (przy spełnieniu pozostałych warunków); 

b) Wynik mniejszy od 75% ale równy lub większy od 70% oznacza warunkowe 

zaliczenie testu poprawkowego; dodatkowo sędzia, który uzyska taki wynik: 

− zostanie poddany obserwacjom jako S1 i S2 na 2 różnych meczach 

najwyższych rozgrywek, do których posiada uprawnienia; 

− sędzia będzie musiał przesędziować 2 wskazane przez WS turnieje 

młodziczek lub młodzików, gdzie może zostać poddany dodatkowym 

obserwacjom; 

c) Wynik mniejszy niż 70% oznacza niezaliczenie testu poprawkowego; sędzia, który 

uzyska taki wynik: 

− oznacza konieczność napisania testu poprawkowego (pisemnego) i uzyskania 

w nim wyniku równego co najmniej 75% oraz brak nominacji na zawody do 

momentu uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu poprawkowego; 

− zostają mu obniżone uprawnienia na sezon 2021/2022 (nie dotyczy sędziów 

z uprawnieniami kadetów), 

− w sezonach 2021/2022 oraz 2022/2023 stosuje się konsekwencje, o których 

mowa w pkt. 4b. 

5. Obserwacje, o których mowa w pkt. 2c i 4b-c zostaną przeprowadzone celem oceny pod 

kątem utrzymania lub obniżenia posiadanych przez sędziego uprawnień (ew. skreślenia 

z listy sędziów) w sezonie 2022/2023. 

6. Odmowa udziału we wskazanych przez WS turniejach, w tym również przez wskazanie 

niedyspozycyjności – skutkuje automatycznym obniżeniem uprawnień, z chwilą odmowy 

udziału w danym turnieju. Przy czym WS zastrzega sobie prawo do oceny 

indywidualnych przypadków. 

7. Podstawą testu teoretycznego, o którym mowa w pkt. 1a będzie lista zagadnień oraz 

baza przykładowych pytań, zaprezentowane w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do 

niniejszego dokumentu. 

8. Podstawą testu poprawkowego – będą dokumenty, o których mowa w pkt. 7. Test ten 

będzie zawierał pytania testowe typu „TAK / NIE”, pytania testowe wielokrotnego wyboru 

oraz pytania otwarte. 

9. Stwierdzenie przez WS multilogowania lub „pracy zespołowej” podczas testu 

teoretycznego, o którym mowa w pkt. 1a lub nie rozwiązanie testu (nieprzystąpienie do 

testu) w terminie określonym przez stosowny komunikat WS – oznacza niezaliczenie 

testu na zasadach i z konsekwencjami opisanymi w punkcie 2c. 
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Załącznik nr 1 
 

Zagadnienia na test certyfikacyjny przed sezonem 2021 / 2022 
 
Podstawą testu certyfikacyjnego będą: 

I. W zakresie testu typu TAK / NIE – pytania z opublikowanego katalogu (Załącznik nr 2: 

Baza pytań przygotowujących 2021). 

II. W zakresie testu wielokrotnego wyboru: 

‒ Wytyczne dla Sędziów oraz Księga Przypadków (dokumenty wydane w roku 2020 – 

dostępne na stronie Sędziów WZPS w Lublinie), z uwzględnieniem zmian w Przepisach 

Gry, ale z pominięciem zagadnień dotyczących technologii, które nie stosowane 

w rozgrywkach WZPS (np. tablety). 

‒ Następujące zagadnienia z Przepisów oraz związane z nimi inne Przepisy, Wytyczne 

i instrukcje sędziowania oraz odpowiednie przypadki opisane w Księdze przypadków: 

 

Przepis Zagadnienie 

4.x Zespoły 

5.2 – 5.3 Trener, Asystent Trenera 

6.1.2, 22.2.3.4 Błąd, błąd obustronny, sygnalizacja błędu obustronnego przez Sędziów 

6.1.3 Wymiana i wymiana zakończona 

7.3 – 7.6 
Ustawienie początkowe zespołu, ustawienie w czasie gry, błąd ustawienia, 
Zasady korygowania niezgodności w ustawieniu zespołu, błąd rotacji 

11.x Zawodnik przy siatce 

12.4 – 12.6 Wykonanie zagrywki, Zasłona, Błędy podczas wykonywania zagrywki 

13.x Atak 

14.x Blok 

15.2 Sekwencje przerw 

15.5, 15.10, 15.6 Zmiana zawodników, procedura zmiany, ograniczenia dotyczące zmian 

15.9, 19.3.2.9 Zmiana nieregulaminowa i jej konsekwencje 

15.11 Prośby nieuzasadnione 

16.x Opóźnianie gry i sankcje za opóźnianie gry 

19.1, 19.4 Wyznaczenie Libero, ponowne wyznaczenie Libero 

21.x Niewłaściwe zachowanie i sankcje 

23.x Sędzia pierwszy – uprawnienia i obowiązki 

24.x Sędzia drugi – uprawnienia i obowiązki 

25.x Sekretarz 

28.2 Sygnalizacja sędziów liniowych 
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Załącznik nr 2 
 

Pytania i zagadnienia przygotowujące do testu certyfikacyjnego 
przed sezonem 2021 / 2022 

dla Sędziów WZPS w Lublinie 
 

LP. PYTANIE / ZAGADNIENIE ODP. 

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

  

2 Czy koszulki zawodników w rozgrywkach PZPS lub WZPS mogą być ponumerowane 
w zakresie od 1 do 20? 

  

3 Czy zespół w rozgrywkach PZPS lub WZPS może liczyć 12 zawodników, w tym dwóch 
zawodników Libero? 

  

4 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? 

  

5 Czy fizjoterapeuta, który NIE jest wpisany na liście członków zespołu w protokole, może 
uczestniczyć w rozgrzewce zespołu przed rozpoczęciem oficjalnej rozgrzewki na siatce? 

  

6 Czy jest dozwolone, aby trener lub asystent trenera asystowali zawodnikom rozgrzewającym 
się z piłkami w wolnej strefie podczas przerwy między setami? 

  

7 Jeśli trybuny znajdują się przynajmniej 2,5 m nad powierzchnią boiska, to Pola rozgrzewki 
mogą zostać wyznaczone  za ławkami zespołów. 

  

8 Jeśli trybuny w danej hali znajdują się na wysokości mniejszej niż 2,5 m, to wówczas Pola 
rozgrzewki należy wyznaczyć w rogach obszaru kontrolowanego, za wolną strefą po stronie 
ławek zespołów. 

  

9 Pola kar mają wymiarach około 1 x 1 m i muszą być wyposażone w dwa krzesła.   

10 Pola kar znajdują się w strefie kontrolowanej przez komisję sędziowską za ławkami zespołów 
i za umownym przedłużeniem linii końcowych. 

  

11 Szerokość siatki musi wynosić dokładnie 1 m.   

12 Siatka może mieć szerokość 98 cm.   

13 Zawodnicy Libero mogą pełnić funkcję kapitana zespołu lub grającego kapitana.   

14 Jeżeli pole rozgrzewki znajduje się za ławką zespołu, to trener może przemieszczać się tylko 
pomiędzy przedłużeniem linii ataku a końcem boiska swojego zespołu, nie zasłaniając przy 
tym widoku sędziom liniowym. 

  

15 Jeżeli pole rozgrzewki znajduje się za ławką zespołu, to trener może przemieszczać się 
pomiędzy przedłużeniem linii ataku a końcem wolnej strefy nie zasłaniając przy tym widoku 
sędziom liniowym. 

  

16 Jeżeli piłka opuści przestrzeń nad polem gry, to może być odzyskiwana tylko i wyłącznie spoza 
własnej wolnej strefy. 

  

17 Jeżeli piłka opuści przestrzeń nad polem gry, to może być odzyskiwana spoza własnej wolnej 
strefy oraz znad całego stolika sekretarza. 

  

18 Kartka z ustawieniem zespołu musi być sprawdzona przez Sędziego 2 bezpośrednio po 
otrzymaniu jej od trenera lub Sekretarza (czy nie ma na niej błędów). 

  

19 Sekretarz przed rozpoczęciem każdego seta ma także obowiązek sprawdzić ustawienie obu 
zespołów na boisku bazując na zapisach wiersza "Ustawienie początkowe" w protokole. 

  

20 Jeżeli podczas sprawdzania ustawienia przed rozpoczęciem 1 seta Sędzia 2 stwierdził, że 
zawodnicy zajmują inne pozycje na boisku niż zapisano na kartce z ustawieniem, to musi 
przywołać kapitana i pokazać mu na kartce z ustawieniem numery zawodników, którzy są 
nieprawidłowo ustawieni. 
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LP. PYTANIE / ZAGADNIENIE ODP. 

21 Jeżeli podczas sprawdzania ustawienia przed rozpoczęciem 1 seta Sędzia 2 stwierdził, że na 
boisku znajduje się zawodnik, którego numer nie jest wpisany na kartce z ustawieniem, to 
zawsze w pierwszej kolejności należy wymienić ów zawodnika na tego, którego numer jest 
wpisany na kartce. 

  

22 Jeżeli podczas sprawdzania ustawienia przed rozpoczęciem 1 seta Sędzia 2 stwierdził, że na 
boisku znajduje się zawodnik, którego numer nie jest wpisany na kartce z ustawieniem, to 
należy bezwzględnie zastosować sankcję za opóźnianie gry. 

  

23 Jeżeli na boisku znalazł się zawodnik w wyniku zmiany nieregulaminowej lub taki, który NIE 
jest wpisany na liście zespołu w protokole, zaś gra została wznowiona - wówczas zespół 
popełnia błąd ustawienia z konsekwencjami jak dla zmiany nieregulaminowej. 

  

24 Na boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany w protokole na liście zawodników, co 
zauważono po wznowieniu gry. Czy zespół popełniający błąd, traci wszystkie punkty oraz sety 
zdobyte od momentu wejścia niezapisanego w protokole zawodnika na boisko? 

  

25 Kapitan poprosił o podanie numeru zawodnika zagrywającego. Sekretarz podał, że zagrywać 
powinien zawodnik nr 5. Zespół zagrywający zdobył 2 punkty. Sekretarz zorientował się że 
zagrywać ma nr 7. Czy sędziowie postąpili prawidłowo cofając 2 punkty i nakazując zagrywkę 
prawidłowemu zawodnikowi (błąd sędziów)? 

  

26 Zespół nie był gotowy do gry, bo na boisku znajdowało się 7 zawodników, gdy sędzia chciał 
dać sygnał na zagrywkę. Sędzia I zauważył ten problem przed gwizdkiem na zagrywkę. Czy 
Sędzia musi udzielić sankcji za opóźnianie temu zespołowi? 

  

27 Czy prawdą jest, że każdy z zawodników linii obrony musi mieć przynajmniej część jednej 
stopy na równi lub dalej od linii środkowej niż bliższa linii środkowej stopa odpowiadającego 
mu zawodnika linii ataku? 

  

28 Czy jest błędem, jeżeli stopa zawodnika na boisku ma kontakt z linią środkową i boiskiem 
przeciwnika w momencie wykonania zagrywki? 

  

29 Czy jest błędem, jeżeli stopa zawodnika na boisku ma kontakt z wolną strefą w momencie 
wykonywania zagrywki? 

  

30 Jeżeli stopa zawodnika na boisku ma kontakt z boiskiem przeciwnika w momencie wykonania 
zagrywki, to taką sytuację powinno się traktować w sposób analogiczny do wkroczenia na 
boisko przeciwnika przez linię środkową podczas gry przy siatce. 

  

31 Czy jeżeli sędzia wobec przeciwnego zespołu zastosował upomnienie za opóźnianie, to taka 
sytuacja jest równoważna wymianie zakończonej? 

  

32 Czy jeżeli sędzia wobec przeciwnego zespołu zastosował karę za opóźnianie, to taka sytuacja 
jest równoważna wymianie zakończonej? 

  

33 Wymiana jako ciąg zagrań trwa do momentu, gdy popełniony został błąd, który został 
odgwizdany przez jednego z Sędziów, lub jeśli błąd nie wystąpił - do momentu gwizdka 
jednego z Sędziów. 

  

34 Wymiana jest to ciąg zagrań od momentu gwizdka sędziego.   

35 Zawodniczka podczas gry piłką dotknęła siatki stopą. Czy było to prawidłowe zagranie?   

36 Zawodnik atakujący tuż po wykonanym ataku celowo uderzył rękę zawodnika blokującego 
sięgającego ponad płaszczyzną siatki, co doprowadziło do dotknięcia przez blokującego 
górnej taśmy siatki. Czy wymianę powinien wygrać zespół blokujący? 

  

37 Zawodnik atakujący tuż po wykonanym ataku przypadkowo uderzył rękę zawodnika 
blokującego sięgającego ponad płaszczyzną siatki, co doprowadziło do dotknięcia przez 
blokującego górnej taśmy siatki. Czy blokujący popełnił błąd dotknięcia siatki? 

  

38 Błędem dotknięcia siatki jest: dotknięcie siatki włosami (kucykiem) pomiędzy antenkami przez 
zawodniczkę blokującą podczas obracania się do samoasekuracji. 
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LP. PYTANIE / ZAGADNIENIE ODP. 

39 Podczas efektownej obrony zawodnik upadł w ten sposób, że leżał na boisku przeciwnika, ale 
obie nogi były w powietrzu, nad boiskiem przeciwnika i żadna ich część nie znajdowała się 
nad linią środkową. Nie wpłynęło to jednak na grę przeciwnika. Czy jest to błąd? 

  

40 Atakujący zespołu A uderzył piłkę z pozycji 4, a przeciwnik dotknął siatki po drugiej stronie 
boiska zespołu A w pozycji nr 2 nie biorąc udziału w grze. Czy był to błąd? 

  

41 Zawodnik uczestniczący w bloku grupowym zakończył akcję bloku i wylądował. Jednakże, 
inny zawodnik biorący także udział w tym bloku grupowym podczas lądowania wpadł na 
pierwszego zawodnika popychając go w siatkę pomiędzy antenkami. Czy takie dotknięcie 
siatki będzie uznane za błąd?  

  

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

  

43 Rozgrywający grający w drugiej linii wyskoczył będąc w strefie ataku swego zespołu i odbił 
piłkę znajdującą się całkowicie ponad górną taśmą siatki w kierunku atakującego. Zanim 
atakujący dotknął piłki, przekroczyła ona przestrzeń przejścia i została zablokowana przez 
rozgrywającego przeciwnika. Czy miał miejsce błąd atakującego? 

  

44 W drugim odbiciu piłki zespołu „A” zawodniczka skierowała piłkę w stronę boiska przeciwnika. 
Sędzia I uznał, że żadna z zawodniczek drużyny „A” nie była w stanie zagrać piłki. Blokująca 
zespołu „B” sięgnęła ponad siatką i zablokowała piłkę po stronie przeciwnika. Czy zagranie 
zawodniczki zespołu A należy ocenić jako atak? 

  

45 Przyjmująca zespołu „A” wyskoczyła zza linii ataku i odbiła całkowicie powyżej górnej taśmy 
siatki piłkę lecącą z zagrywki przeciwnika. Kontakt z piłką miał miejsce za linią ataku. Przyjęcie 
było jednak niedokładne i piłka przeszła na stronę zespołu przeciwnego. Czy gra ma być 
kontynuowana? 

  

46 Czy wolno blokującemu sięgać z przełożeniem rąk by zablokować wystawianą piłkę 
(kierowaną do atakującego)? 

  

47 Piłka odbiła się od bloku prosto w dół. Zanim jednak upadła na boisko, otarła się o stopę 
jednego z uczestniczących w bloku zawodników, znajdującą się wyraźnie jeszcze w 
powietrzu, co przeszkodziło w próbie podbicia piłki przez asekurującego atak zawodnika. Czy 
sędzia postąpił słusznie uznając blok za prawidłowy? 

  

48 Kontakt zawodnika blokującego (sięgającego powyżej siatki) z piłką miał miejsce poniżej 
górnej taśmy siatki, kiedy dłonie zawodnika znajdowały się jeszcze ponad siatką. Czy było 
zagranie piłki w ramach bloku? 

  

49 Po pierwszym odbiciu zespołu piłka leci w stronę siatki. Zawodnik zespołu przyjmującego jest 
w pobliżu piłki próbując wykonać atak. W tej sytuacji blokowanie po stronie przeciwnika jest 
błędem, o ile dotknięcie piłki przez blok nastąpiło równocześnie z zawodnikiem usiłującym 
wykonać odbicie w zespole przyjmującym. 

  

50 Nie jest dozwolone blokowanie piłki (za wyjątkiem trzeciego odbicia) podczas akcji 
niemających znamion ataku, tj. takich, w których piłka nie jest kierowana na stronę 
przeciwnika. 

  

51 W chwili blokowania zawodnik może przekładać ręce nad siatką, pod warunkiem że 
nie wpływa to na grę przeciwnika. Dotknięcie piłki po stronie przeciwnika nie jest zatem 
dozwolone przed wykonaniem ataku przez zawodnika. 

  

52 W chwili blokowania zawodnik może przekładać ręce nad siatką, pod warunkiem że 
nie wpływa to na grę przeciwnika. Dotknięcie piłki po stronie przeciwnika nie jest zatem 
dozwolone dopóki przeciwnik nie wykona ataku. 

  

53 Błędem jest dotknięcie piłki po stronie przeciwnika przez zawodnika blokującego przed 
wykonaniem ataku przez przeciwnika. 

  

54 Błędem jest dotknięcie piłki po stronie przeciwnika przez zawodnika blokującego przed lub 
w trakcie wykonywania ataku przez przeciwnika. 
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55 Zawodnik wybiegł z boiska i stanął na drodze przeciwnika próbującego prawidłowo odzyskać 
piłkę. Doszło do zderzenia się zawodników. Sędzia I odgwizdał błąd przeszkadzania 
w odzyskiwaniu piłki. Czy powinien również nałożyć na tego zawodnika sankcję za 
niesportowe zachowanie? 

  

56 Jedyny Libero zespołu poczuł się bardzo źle. Czy zespół może wyznaczyć nowego Libero?   

57 Libero niezdolny do gry, w miejsce którego wyznaczono nowego Libero, nie może powrócić 
na boisko do końca meczu. 

  

58 Jedyny Libero nr 5 został wykluczony. W jego miejsce wyznaczono nowego Libero - nr 4. 
W kolejnym secie zespół będzie mógł korzystać z dwóch zawodników Libero - nr 4 i nr 5. 

  

59 Jeżeli trener zgłosi prośbę o wyznaczenie kapitana zespołu na nowego Libero, to kapitan 
zespołu musi zrzec się swojej funkcji aby pełnić rolę nowego Libero. 

  

60 Jeżeli dochodzi do ponownego wyznaczenia Libero, to z wyjątkiem zamienionego przez ów 
Libero zawodnika, każdy zawodnik znajdujący się na ławce w momencie ponownego 
wyznaczenia może zostać nowym Libero. 

  

61 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? 

  

62 Zawodnik źle przyjął zagrywkę i piłka poleciała nad siatkę, bez szans na kolejne odbicie w 
zespole przyjmującym. Przeciwnik wyskoczył i dotknął piłki nad siatką - jeżeli sięgnął jedną 
ręką i nie wykonał zamachu (ruchu w tył), to takie zagranie należy traktować jako blok. 

  

63 Jeżeli zespół posiada dwóch zawodników Libero, to obaj Libero mogą być w strojach 
różniących się od siebie, pod warunkiem że stroje te różnią się również od strojów pozostałych 
zawodników. 

  

64 Jeżeli trener poprosi by kapitan zespołu został wyznaczony na nowego Libero – będzie to 
dozwolone. Równocześnie kapitan zachowa funkcję kapitana zespołu. 

  

65 Zawodnik rezerwowy wszedł do strefy zmian, ale nie był przygotowany do zmiany - jeśli w ten 
sposób opóźniono grę, to wobec zespołu należy zastosować sankcję za opóźnianie gry. 

  

66 W zespole A zawodnik rezerwowy nr 1 wszedł do strefy zmian, gdy piłka była poza grą. Po 
chwili zanim sekretarz zakończył zapis tej zmiany, w tym samym zespole do strefy zmian 
wszedł kolejny zawodnik rezerwowy nr 2, celem przeprowadzenia zmiany. Prośba 
dopuszczalna - obie zmiany należy przeprowadzić. 

  

67 W zespole A zawodnik rezerwowy nr 1 wszedł do strefy zmian, gdy piłka była poza grą. Po 
sygnalizacji "OK - gotowy do gry" Sekretarza (obie ręce w górze), w tym samym zespole do 
strefy zmian wszedł kolejny zawodnik rezerwowy nr 2 celem przeprowadzenia zmiany (żaden 
z zawodników na boisku nie jest chory/kontuzjowany). Prośba dopuszczalna - obie zmiany 
należy przeprowadzić. 

  

68 Jeżeli w zespole została wykonana zmiana nieregulaminowa i zostało to zauważone po 
gwizdku Sędziego 1 na zagrywkę, lecz przed uderzeniem piłki przez zawodnika 
zagrywającego, to gra musi zostać przerwana, a wymiana powtórzona. 

  

69 Jeżeli w zespole została wykonana zmiana nieregulaminowa i zostało to zauważone po 
gwizdku Sędziego 1 na zagrywkę, lecz przed uderzeniem piłki przez zawodnika 
zagrywającego, to Sędzia 2 musi odczekać do wykonania zagrywki i odgwizdać błąd 
ustawienia w tym zespole. 

  

70 Jeżeli asystent trenera zgłosił ustnie i przy użyciu sygnalizacji prośbę o przerwę na 
odpoczynek, to Sędzia 2 powinien odrzucić prośbę, bez żadnych konsekwencji dla zespołu. 

  

71 Zespół został ukarany za opóźnianie gry w związku z nieprzygotowaną zmianą. Czy trener 
tego zespołu może żądać jeszcze przed wznowieniem gry przerwy dla odpoczynku? 
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72 Czy dozwolona jest prośba o przerwę na odpoczynek lub zmianę zawodników, gdy prośba o 
przerwę została już odrzucona i sankcjonowana upomnieniem za opóźnianie? 

  

73 Nie jest dozwolone zgłaszanie jakiejkolwiek prośby o regulaminową przerwę w grze po tym, 
jak podczas tej samej przerwy w grze prośba o regulaminową przerwę w grze została 
odrzucona i zastosowano upomnienie za opóźnianie gry (tj. przed końcem kolejnej wymiany 
zakończonej). 

  

74 Zawodnik rezerwowy ubrany w koszulkę do rozgrzewki wszedł do strefy zmian. Podczas 
zmiany przy linii bocznej, zawodnik zauważył to, więc ściągnął koszulę i dał ją graczowi 
opuszczającemu boisko. Czy jest to dozwolona procedura podczas zmiany zawodników? 

  

75 Niewłaściwe zachowanie członka zespołu, nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji, 
nie podlega sankcjom. 

  

76 Za zniesławiające lub obraźliwe gesty lub słowa w stosunku do zawodnika zespołu 
przeciwnego - wobec sprawcy należy zastosować sankcję sygnalizowaną żółtą i czerwoną 
kartką trzymaną w jednej dłoni. 

  

77 Zawodnik został wykluczony, a nie był wcześniej upominany. Czy za późniejsze niewłaściwe 
zachowanie niepodlegające sankcjom innego członka tego zespołu - można zastosować 
upomnienie słowne lub upomnienie sygnalizowane żółtą kartką? 

  

78 Zawodnik zespołu A został wykluczony, a wobec członków zespołu nie zastosowano 
wcześniej żadnych innych środków dyscyplinarnych. W późniejszej fazie meczu inny 
zawodnik tego zespołu zachował się niewłaściwie. Czy można wobec niego zastosować np. 
żółtą kartkę? 

  

79 Rozczarowany zawodnik blokujący po przegranej wymianie szarpnął siatkę. Sędzia drugi 
upomniał go aby zaprzestał takiego zachowania. Czy sędzia drugi miał prawo to zrobić? 

  

80 Sędzia 2 sprawdza w czasie meczu czy piłki spełniają wymogi regulaminowe.   

81 Sędzia drugi nadzoruje członków zespołu znajdujących się w polach kar i informuje sędziego 
pierwszego o ich niewłaściwym zachowaniu. 

  

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

  

83 Przed meczem sędzia pierwszy musi sprawdzić czy przygotowano odpowiednią liczbę piłek 
meczowych. 

  

84 Zawodnik z premedytacją uderzył przez siatkę piłkę lecącą z drugiej strony i umieścił ją 
w boisku. Sędziowie odgwizdali jego błąd. Czy na tego zawodnika należy także nałożyć 
sankcję za niesportowe zachowanie? 

  

85 W przypadku jednoczesnej prośby o zmianę zawodników zgłoszonej przez oba zespoły w tej 
samej przerwie w grze sekretarz używa sygnalizatora dźwiękowego tylko raz. 

  

86 Wymiana została przerwana, bo na boisko wpadła druga piłka. Do strefy zmian wchodzi 
zawodnik. Czy w tej sytuacji może zostać przeprowadzona zmiana zawodników? 

  

87 Piłka po złym przyjęciu przelatuje poza przestrzenią przejścia. Zawodnik biegnie za nią i odbija 
piłkę nad stolikiem sekretarza, gdy znajduje się ona całkowicie po stronie przeciwnika. Czy 
zawodnik popełnił błąd? 

  

88 Zawodnik szarpnął siatkę w momencie wykonania bloku przez przeciwnika, by zmylić 
sędziów. Sędziowie zorientowali się w sytuacji i odgwizdali jego błąd (dotknięcie siatki). Czy 
na tego zawodnika należy także nałożyć sankcje za niesportowe zachowanie? 

  

89 Czy markowanie ataku jest formą gry piłką, gdy jest ona w pobliżu zawodnika?   

90 Czy zawodnik atakujący może uderzyć piłkę kierowaną od własnego broniącego ją zawodnika 
obiema dłońmi jak w akcji bloku, kierując piłkę w boisko przeciwnika? 

  

91 Czy zawodnik po przyznaniu zespołowi przerwy na odpoczynek może pozostać na boisku 
w czasie tej przerwy? 

  

92 Czy zawodnik może wejść na boisko przed upływem przerwy na odpoczynek?   
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93 Czy zawodnik może wejść na boisko przed upływem przerwy między setami?   

94 Czy wszyscy zawodnicy obu zespołów muszą być gotowi do wejścia na boisko aby zawodnik 
mógł wejść na boisko przed upływem przerwy na odpoczynek? 

  

95 Sędzia 1 sprawdza przed meczem liczbę piłek oraz czy spełniają one wymogi regulaminowe.   

96 Jeżeli podczas sprawdzania ustawienia przed rozpoczęciem 1 seta Sędzia 2 stwierdził, że na 
boisku znajduje się zawodnik, którego numer nie jest wpisany na kartce z ustawieniem, to 
Sędzia 2 zwraca się oficjalnie do trenera zespołu wskazując konieczność skorygowania 
ustawienia na boisku i przywołania tego zawodnika, którego numer jest wpisany na kartce. 

  

97 Jeżeli na skutek wydarzeń na boisku złość wyrażana jest w sposób wykraczający poza 
dopuszczalne ramy lub widać również celowość negatywnego zachowania kierowanych 
względem pozostałych uczestników widowiska, to w takiej sytuacji sędzia powinien być 
bardziej rygorystyczny, a tego typu zachowania muszą podlegać sankcjom. 

  

98 Jeżeli sankcjonowany jest członek zespołu nieobecny na boisku, to Sędzia 1 gwiżdże, 
przywołuje do swojego stanowiska grającego kapitana i informuje go o nałożeniu sankcji na 
wskazanego członka zespołu. Grający kapitan musi o tym poinformować członka zespołu, 
którego dotyczy sankcja, a ten musi wstać i potwierdzić otrzymanie sankcji przez podniesienie 
ręki. 

  

99 Jeżeli sankcjonowany jest członek zespołu nieobecny na boisku, to Sędzia 1 gwiżdże, 
przywołuje do swojego stanowiska grającego kapitana i informuje go o nałożeniu sankcji na 
wskazanego członka zespołu. Następnie obowiązkiem sędziego pierwszego jest pokazanie 
kartki/kartek w taki sposób, aby dla każdego było oczywiste, który członek zespołu jest 
sankcjonowany. 

  

100 W przypadku kontuzji zawodnika Sędzia 2 wyraża zgodę na zmianę narzuconą zawodnika 
lub przyznaje 3-minutową przerwę dla zawodnika kontuzjowanego. 

  

101 Wymiana została przerwana, bo na boisko wpadła druga piłka. Do strefy zmian wchodzi 
zawodnik. Czy w tej sytuacji może zostać przeprowadzona zmiana zawodników? 
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