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NOWA PROCEDURA ZMIANY
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Najważniejsze elementy

• Najbardziej widoczną zmianą jest zaprzestanie używania tabliczek z numerami do

przeprowadzania zmian.

• Wprowadzenie tego atrakcyjnego – numeracji od 1 do 99 - rozwiązania wymaga uwagi i

współpracy zarówno sędziów, jak i trenerów oraz zawodników w czasie dokonywania zmian.

• Rolą trenera jest spowodowanie, by zespół wiedział, który zawodnik ma zejść z boiska, tak by 

zmiany przebiegały sprawnie.

• Zmiany muszą być dokonywane w parach, by jednoznacznie zidentyfikować numery obu 

uczestniczących w zmianie zawodników. Na linii bocznej winni znaleźć się TYLKO dwaj zawodnicy 

uczestniczący w zmianie, stając OBOK siebie (by protokolant widział ich numery).
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Jeszcze jeden przykład
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• 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

• Fakt dokonania zgłoszenia potwierdza protokolant poprzez uruchomienie sygnalizatora

dźwiękowego (alternatywnie gwizdkiem)

• 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.

• 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.

Procedura przeprowadzania zmian
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Więcej niż jedna zmiana
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Księga Przypadków: 4.22.1 (NOWY)
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Nowe podejście do zmiany 1/2
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Księga Przypadków: 4.22.2 (NOWY)
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Nowe podejście do zmiany 2/2
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Księga Przypadków: 4.27.1 (NOWY)
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Przeszkadzanie 
w odzyskiwaniu piłki 

Tarnowo Podgórne, 01-02.09.2018
Szymon Pindral 
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9. GRA PIŁKĄ

Każdy zespół musi grać we własnym polu gry i własnej przestrzeni (z wyjątkiem Przepisu 10.1.2).

Piłka może być również odzyskiwana spoza własnej wolnej strefy.

10.1.2 Piłka, która przeszła pionową płaszczyznę siatki w kierunku wolnej strefy przeciwnika 

całkowicie lub częściowo przez przestrzeń zewnętrzną, może być skierowana z powrotem w 

ramach przysługujących zespołowi odbić, pod warunkiem, że:

10.1.2.1 boisko przeciwnika nie zostało dotknięte przez zawodnika;

10.1.2.2 piłka grana z powrotem przekracza ponownie pionową płaszczyznę siatki całkowicie lub

częściowo w przestrzeni zewnętrznej po tej samej stronie boiska. Zespół przeciwny nie może 

zapobiegać wykonywaniu takiego zagrania.

10.1.3 Piłka kierowana na pole przeciwnika przez dolną przestrzeń pod siatką jest w grze do 

momentu, aż nie przekroczy całkowicie pionowej płaszczyzny siatki.

Co o tym mówią Przepisy Gry ?
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Co o tym mówi Księga Przypadków FIVB?
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Co o tym mówi Księga Przypadków FIVB?
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Przykłady z życia wzięte
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Przykłady z życia wzięte
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Wpływ sędziego na odzyskiwanie piłki
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Reasumując

1. Zawodnik ma pełne prawo zagwarantowane Przepisami Gry do odzyskiwania piłki z wolnej strefy 

przeciwnika.

2. Zawodnik drużyny przeciwnej, który celowo opuszcza swoje boisko i porusza się w stronę 

zawodnika próbującego odzyskać piłkę popełnia błąd zgodnie z przepisem: 10.1.2.2

3. Sędziowie (SI i SII) muszą zwracać dużą uwagę na zachowanie zawodników drużyny przeciwnej, 

czy ich przemieszczanie się było próbą zapobiegania odzyskania piłki.

4. Wyłącznie Sędzia I ma w kompetencjach odgwizdanie takiego rodzaju błędu. Po gwizdku Sędzia I 

wskazuje zespół, który będzie zagrywał, a następnie wskazuje zawodnika, który popełnił błąd 

według przepisu 10.1.2.2.

5. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie dla piłki wychodzącej poza przestrzenią przejścia 

i nie ma zastosowania, kiedy piłka wychodzi w przestrzeni przejścia na aut.
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Konsekwencja i zrozumienie
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Prawidłowe zachowanie zespołów
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Ocena odbicia piłki
Piłka rzucona

Tarnowo Podgórne, 01-02.09.2018

Paweł Burkiewicz 



24

9.3 Błędy w grze piłką

9.3.1 cztery odbicia

9.3.2 odbicie z pomocą

Co o tym mówią Przepisy Gry ?

9.3.3 piłka rzucona

9.3.4 podwójne odbicie
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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…

Co mówi instrukcja sędziowania ?
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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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WYZWANIE

nasilająca się tendencja do 

agresywnych kiwek w ataku

często mamy do czynienia z piłką rzuconą
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9.2.2 Piłka nie może być złapana 
i/lub rzucona. Piłka może odbić 
się w dowolnym kierunku.

Dotyczy każdego kontaktu z piłką !

Co o tym mówią Przepisy Gry ?



29

Błąd w grze piłką
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Błąd w grze piłką
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Błędna ocena sędziego
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Najważniejsze zmiany 
w Wytycznych i Instrukcjach Sędziowania 

oraz Księdze Przypadków
(WYBRANE)

Tarnowo Podgórne, 01-02.09.2018
Maciej Twardowski 
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Księga Przypadków: 1.12 (NOWY)!
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Błąd udziału w rozgrzewce osoby 

nieuprawnionej w przerwie między setami
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Księga Przypadków: 3.26.1 (NOWY)



36

Błąd w trakcie bloku grupowego
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Sędzia II
aktywna postawa w 

rozwiazywaniu problemów

Tarnowo Podgórne, 01-02.09.2018
Szymon Pindral 
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Aktywna postawa sędziego II
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Zalecana procedura postepowania SII w przypadku protestu trenera lub zawodników 

skierowanego w jego stronę

1. Aktywna postawa: spojrzenie w kierunku trenera lub zawodnika i krok w jego 

kierunku

2. Zachęcenie do komunikacji – SII słucha protestującego

3. Rozstrzygniecie po wysłuchaniu – (co do zasady: „wysłuchałem, 

przeanalizowałem, podjąłem decyzję”)

Jeżeli protest trwa nadal pomimo tego krótkiego wyjaśnienia należy dać czytelny znak, 

że protest musi zostać przerwany, gdyż staje się niesportowym zachowaniem

UWAGA: NIE MA JUŻ LINII TRENERSKIEJ.

Kluczowe zmiany w pracy sędziego II
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PODSUMOWANIE

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PREZENTACJI

• Przeprowadzenie zmiany

• Przeszkadzanie w odzyskiwaniu piłki

• Ocena odbicia piłki – piłka rzucona

• Współpraca trenera z II sędzią


