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Szkolenie trenerów
relacje trener – sędzia
wybrane Przepisy Gry, zmiany w nowym sezonie

Warszawa, 04.09.2018

Marcin Herbik 
film

Relacje trener - sędzia.mp4
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Wzajemne relacje trener - sędzia

Co nas łączy?

• zamiłowanie do sportu, w naszym przypadku szczególnie do siatkówki

• przygotowanie do meczu/turnieju/sezonu, praca do wykonania w ich trakcie i

chęć wykonania tej pracy jak najlepiej

• element edukacyjny (szczególnie w wojewódzkim sporcie młodzieżowym)
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Wzajemne relacje trener - sędzia

Co nas dzieli?

• cele (wygrać mecz vs. poprowadzić go w zgodzie z Przepisami Gry)

• obserwujemy mecze z różnych perspektyw (inne punkty obserwacyjne, ale

też inne punkty widzenia)

• różnice w poziomie wiedzy specjalistycznej (szkoleniowej vs. sędziowskiej)

Jak dla dobra siatkówki rozwijać nasze relacje w 
kierunku relacji pozytywnych?
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Wzajemne relacje trener - sędzia

Jak dla dobra siatkówki rozwijać relacje w kierunku relacji 
pozytywnych?

• pracować nad zniwelowaniem różnic w poziomie wiedzy specjalistycznej,

otwarcie i z szacunkiem wzajemnie wspierać się w poznawaniu punktu

widzenia drugiej strony poprzez rozmowy, analizy pomeczowe oraz szkolenia

tym samym minimalizując niedopowiedzenia i zapewniając wzajemny

faktyczny rozwój umiejętności
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Wzajemne relacje trener - sędzia

Wybrane zagadnienia organizacyjne, 
Przepisy Gry i procedury
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Przygotowanie do gry

Weryfikacja składu zespołu przed meczem:

• na podstawie czytelnej listy przygotowanej w kolejności wg

numerów (zmiana numeracji)

• najpóźniej w momencie losowania (kompletność składu, np. dwóch

zawodników/dwie zawodniczki Libero) na podstawie czytelnych

oznaczeń na strojach
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Wprowadzenie tego atrakcyjnego rozwiązania wymaga uwagi i

współpracy zarówno sędziów, jak i trenerów oraz zawodników w

czasie dokonywania zmian w ramach nowej procedury.

Dopuszczenie numeracji na koszulkach od 1 do 99
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zaprzestanie używania

tabliczek z numerami do przeprowadzania zmian!

Dotychczas…

Najistotniejszą konsekwencją zmiany numeracji

zawodników/zawodniczek jest…
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Zmiany zawodników

• Rolą trenera jest spowodować, by zespół wiedział, który
zawodnik ma zejść z boiska i zmiany przebiegały sprawnie.

• Zmiany dokonywane będą w parach, by jednoznacznie
zidentyfikować numery obu uczestniczących w zmianie
zawodników. Na linii bocznej winni stanąć TYLKO dwaj
zawodnicy uczestniczący w zmianie, stając OBOK siebie
(by sekretarz widział ich numery).
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Zmiany zawodników cd

• W przypadku dokonywania więcej niż jednej zmiany
jednocześnie, tylko jeden zawodnik wchodzący wkracza do
strefy zmian (przy linii bocznej, pomiędzy linią ataku a linią
środkową). Pozostali wchodzący oczekują na przedłużeniu
linii ataku.

• Uprzejmie prosimy o współpracę i podporządkowywanie
się poleceniom sędziów dotyczącym przebiegu zmiany.
Lepiej kilka sekund dłużej poczekać na linii bocznej niż
ponosić konsekwencje błędnie odnotowanej zmiany.
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Nowa procedura dokonywania zmian
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Procedura dokonywania zmian zawodników

1. Zgłoszenie prośby o zmianę zawodnika polega na wejściu do strefy zmian

(ustawienie się na linii bocznej pomiędzy linią środkową a linią ataku)

zawodnika wchodzącego. Zgłoszenie może nastąpić tylko pomiędzy

wymianami, przed gwizdkiem sędziego na zagrywkę.

2. Fakt dokonania zgłoszenia potwierdza sekretarz poprzez uruchomienie

sygnalizatora dźwiękowego (alternatywnie gwizdkiem).

3. Do zawodnika wchodzącego ma podejść TYLKO zawodnik schodzący,

koniecznie stając OBOK niego, tak by numery na koszulkach obu zawodników

były widoczne zarówno dla protokolanta elektronicznego, jak i sędziów I oraz II.
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Procedura dokonywania zmian zawodników cd

4. Sędzia II ustawia się pomiędzy słupkiem a stolikiem sekretarza, twarzą do

strefy zmian. Jego zadaniem jest zapamiętanie pary numerów, która

uczestniczy w zmianie. Potem wykonuje on gest zezwolenia na dokonanie

zmiany, a następnie sprawdza, czy zmiana została prawidłowo odnotowana

przez sekretarza.

5. Jeżeli w czasie próby odnotowania zmiany sekretarz zorientuje się, że ma do

czynienia z próbą dokonania zmiany nieregulaminowej, winien on ponownie

uruchomić sygnalizator dźwiękowy oraz werbalnie zaalarmować sędziego II,

który wstrzyma wówczas przeprowadzenie zmiany.

6. Zawodnicy niezwłocznie po zezwoleniu sędziego II na dokonanie zmiany

opuszczają strefę zmian.
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Procedura dokonywania zmian zawodników cd

7. W przypadku więcej niż jednej zmiany w jednym zespole równocześnie, tylko

jeden zawodnik wchodzący może wejść do strefy zmian, a pozostali winni

oczekiwać na przedłużeniu linii ataku, aż do zezwolenia sędziego II na

dokonanie wcześniejszej zmiany. Ponownie, każdorazowo do zawodnika

wchodzącego podchodzi TYLKO zawodnik przez niego zmieniany i staje OBOK

niego na linii bocznej.

8. W przypadku dokonywania zmian w obu zespołach sędzia II zadecyduje, w

którym zespole dokonywana jest pierwsza zmiana. W drugim zespole wobec

braku sygnału zezwalającego sędziego II na dokonanie zmiany, zawodnicy

wchodzący i schodzący winni oczekiwać na linii bocznej.
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Wyjątki z Przepisów Gry
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Wyjątki z Przepisów Gry
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Wyjątki z Przepisów Gry
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Wyjątki z Przepisów Gry
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Wyjątki z Przepisów Gry
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Wyjątki z Przepisów Gry
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Wyjątki z Przepisów Gry (KP2018)
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Wyjątki z Przepisów Gry

film

CB 3.14 penetration with body no interference.mp4
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(…) sędzia nie powinien sugerować się ani pozycją zawodnika 
przed oraz po odbiciu piłki ani odgłosem samego odbicia…

(…) w celu zachęty do dłuższych i bardziej spektakularnych 
wymian tylko najbardziej oczywiste błędy powinny być 
odgwizdane…

(…) jeżeli zawodnik nie jest w bardzo dobrej pozycji do 
odbicia piłki sędzia powinien być mniej rygorystyczny w ocenie 
odbicia piłki…

Podwójne odbicie – wytyczne dla sędziów
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3.7
Sędzia musi wziąć pod uwagę zasadę „pozwól piłce latać” 

[ang. keep the ball flying]. To znaczy, że jeżeli zawodnik wykonał 

szybki ruch, wkładając wielki wysiłek by zagrać piłkę i w czasie 

odbicia doszło do nieznacznego błędu podwójnego odbicia sędzia 

winien być łagodniejszy w ocenie niż w normalnej sytuacji.

Co o tym mówi Księga Przypadków FIVB?
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● dobrać prawidłowy celownik do trudności spotkania

● stosować celownik od początku meczu 

● zbliżony, nierozchwiany celownik w trakcie meczu

Cel dla sędziów:
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Uproszczona w 2017 r. na potrzeby 
wojewódzkie wytyczna dot. podwójnej

JAKI CELOWNIK JEST ZATEM PRAWIDŁOWY?

Skoro faza meczu nie powinna mieć znaczenia, zdecydowanie zalecane jest

liberalne podejście do oceny odbicia, a równomierność interpretacji jest podstawą

do oceny pracy sędziego w zakresie odbicia, wniosek jest dość oczywisty:

bezpiecznie, a jednocześnie prawidłowo jest odgwizdywać wyłącznie grube błędy

odbicia sposobem górnym.

Podsumowując:

Niech każda z piłek, które gwizdniemy, jako piłki podwójne,

będzie do odgwizdania w ostatniej akcji meczu!
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Dziękuję za uwagę !


