
Protokół meczowy na zawodach szczebla centralnego PZPS 

 

Czas Opis Czynności sędziów Czynności drużyn 

 Czas dla 
organizatora 

 sędziowie sprawdzają tabliczki z 
numerami do zmian, a także całe 
niezbędne wyposażenie boiska 
(tablicę wyników, sygnalizatory, 
kamizelki dla Libero itd.) włącznie z 
wyposażeniem rezerwowym; 

 zespoły prowadzą rozgrzewkę 
bez możliwości przebijania piłki 
przez siatkę; 

17:00 minut 
przed 
rozpoczęciem 
 

  sędziowie pierwszy i drugi 
sprawdzają wysokość siatki; 

 sędziowie pierwszy i drugi oraz 
sędziowie liniowi staja przed 
stolikiem sekretarza, gdzie 
spotykają się z kapitanami 
zespołów; 

 na czas sprawdzenia wysokości 
siatki zawodnicy i inni 
członkowie zespołu znajdujący 
się na boisku opuszczają strefę 
ataku; 

 

16:00 minut 
przed 
rozpoczęciem 

Losowanie  przeprowadzane jest losowanie, po 
którym sędzia pierwszy upewnia 
się, że sekretarz zna wynik 
losowania; 

 po losowaniu kapitanowie i 
trenerzy podpisują protokół (albo 
listę zawodników w przypadku 
korzystania z protokołu 
elektronicznego); 

 przed podpisaniem protokołu 
trener musi wyznaczyć 
podstawowego Libero, jeżeli 
zespół posiada dwóch Libero;; 

15:00 minut 
przed 
rozpoczęciem 

Oficjalna 
rozgrzewka przy 
siatce  

 

Kartki z 
ustawieniem 
początkowym 
pierwszego seta 

 sędzia pierwszy gwiżdże 
oznajmiając rozpoczęcie oficjalnej 
rozgrzewki przy siatce dla obu 
drużyn (10 minut); 

 sędzia drugi upewnia się, czy 
trener lub asystenta trenera 
z każdego zespołu przedłożył 
oryginał (a w zawodach, na 
których obecny jest komisarz lub 
sędzia główny także jedną kopię) 
kartki z ustawieniem początkowym 
pierwszego seta; 

 sędzia drugi niezwłocznie 
przekazuje kopię komisarzowi, a 
na zawodach, na których nie ma 
komisarza – sędziemu głównemu, 
a następnie oryginał sekretarzowi  

 jedynym upoważnionym do 
prezentacji lub przekazania kopii 
kartek z ustawieniem jest 
komisarz; 

 podczas oficjalnej rozgrzewki 
sędziowie sprawdzają piłki 
meczowe i udzielają niezbędnych 
instrukcji sekretarzowi, sędziom 
liniowym oraz podającym piłki i 
moppersom; 

 drużyny rozpoczynają 
rozgrzewkę przy siatce (10 
minut); 

 drużyny od momentu 
rozpoczęcia rozgrzewki przy 
siatce mają ubrane oficjalne 
stroje meczowe; 

5:00 minut 
przed 
rozpoczęciem 

Zakończenie 
oficjalnej 
rozgrzewki 

 sędzia pierwszy gwiżdże na 
zakończenie oficjalnej rozgrzewki i 
obaj sędziowie proszą komisarza 
lub sędziego głównego o zgodę na 
rozpoczęcie meczu; 

 po zakończeniu oficjalnej 
rozgrzewki zawodnicy wracają 
do ławek; 

 

4:00 minuty 
przed 
rozpoczęciem 

Sędziowie, 
sędziowie 
liniowi oraz 
zespoły 

 obaj sędziowie stają na czele 
zespołów, obok każdego z sędziów 
stoi po dwóch liniowych; sędzia 
pierwszy wyprowadza zespół A, 

 drużyny ustawiając się na boisku 
tworzą linię równoległą do linii 
bocznej boiska (stając twarzą jak 
sędziowie); kapitan zespołu 



wychodzą na 
boisko i 
ustawiają się na 
środku boiska 
równolegle do 
linii bocznej 

sędzia drugi zespół B; 

 sędziowie oraz ustawieni parami 
sędziowie liniowi ustawiają się 
pośrodku boiska, w pobliżu siatki i 
prostopadle do niej, twarzą do 
głównej trybuny (w meczach 
transmitowanych przez telewizję – 
do kamery głównej usytuowanej po 
stronie stolika sekretarza); 

prowadzi swój zespół, za nim 
podąża podstawowy Libero; 
drugi Libero idzie jako ostatni 
zawodnik zespołu; 

 

 Następuje zapowiedź meczu i prezentacja kapitanów oraz trenerów zespołów 

3:00 minut 
przed 
rozpoczęciem 

Przywitanie  sędzia pierwszy gwiżdże 
natychmiast po zakończeniu 
zapowiedzi meczu przez spikera; 

 sędziowie na czas przywitania 
przez zespoły udają się do słupka 
sędziego pierwszego; 

 po przywitaniu, sędziowie wraz 
z sędziami liniowymi udają się do 
stolika sekretarza; 

 zawodnicy wymieniają uściski 
dłoni natychmiast po gwizdku 
sędziego pierwszego; 

 po przywitaniu zespoły schodzą 
do swoich ławek; 

2:30 minut 
przed 
rozpoczęciem 

Prezentacja 
sędziów 

 sędziowie oraz sędziowie liniowi 
przy akompaniamencie fanfar 
wchodzą na środek boiska w 
pobliżu siatki, ustawiając się 
przodem do stolika sekretarza i 
spiker zawodów dokonuje ich 
prezentacji; 

 po prezentacji i wymianie uścisków 
dłoni sędzia pierwszy udaje się do 
swojego stanowiska, a sędzia 
drugi przed stolik sędziego 
sekretarza; 

 dodatkowi członkowie zespołu, 
sześciu zawodników ustawienia 
początkowego i podstawowy 
Libero siedzą na ławce, a 
pozostali zawodnicy znajdują się 
w polu rozgrzewki albo z boku 
ławki; 

2:00 minut 
przed 
rozpoczęciem 

Prezentacja 
zawodników 
ustawienia 
początkowego, 
podstawowego 
Libero i trenera 

  wyczytani zawodnicy ustawienia 
początkowego oraz podstawowy 
Libero zespołu A wybiegają na 
boisko pozdrawiając 
publiczność; 

 analogicznie – prezentacja 
zespołu B; 

 zawodnicy rezerwowi będą 
przedstawiani podczas spotkania 
w momencie wejścia na boisko; 

Niezwłocznie 
po 
zakończeniu 
prezentacji 
zawodników 
pierwszego 
ustawienia, 
grającego 
podstawowego 
Libero i trenera 

  sędzia drugi przekazuje dwie piłki 
meczowe do podawaczy nr 2 i 5; 
sprawdza zgodność ustawienia 
zawodników na boisku porównując 
je z zapisem na odpowiedniej 
kartce z ustawieniem; następnie 
udziela zgody na wejście na boisko 
podstawowego Libero, który tym 
samym staje się Grającym Libero; 
potem uzyskuje od sekretarza 
potwierdzenie zakończenia 
sprawdzania ustawienia i 
gotowości do rozpoczęcia meczu; 

 ostatecznie podaje zagrywającemu 
piłkę i stojąc twarzą do sędziego 
pierwszego podnosi dwie ręce 
sygnalizując, że wszystko jest 
gotowe do rozpoczęcia meczu; 

 

 


