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Spotkanie z trenerami
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Zagadnienia:

Nie ma istotnych zmian w przepisach . W tym roku sędziowie 
otrzymali zalecenia w zakresie:

Wszystko z rozsądkiem.
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Zastąpienia Libero (1/4)

Zauważyliśmy, że zespoły popełniają błędy związane z zastąpieniem 
Libero.

Nie ma znaczenia czy Libero zastępuje zawodnika ustawienia 
początkowego czy dokonuje zastąpienia drugiego zawodnika Libero.
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Zastąpienie Libero (2/4)
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Zastąpienia Libero (3/4)

Nieregulaminowe zastąpienie zawodnika Libero to między innymi: 
- pomiędzy dwoma zastąpieniami nie było wymiany zakończonej, 
- Libero został zastąpiony przez zawodnika innego niż Drugi Libero lub tego, 

którego zastępował. 

Konsekwencje nieregulaminowego zast ąpienia z udziałem Libero s ą takie 
same jak zmiany nieregulaminowej . 

� Jeżeli nieregulaminowe zastąpienie Libero zostanie zauważone przed 
rozpoczęciem następnej akcji, sędziowie muszą skorygować błąd a zespół 
karany jest jak za opóźnianie gry. 

� Jeżeli nieregulaminowe zastąpienie Libero zostanie zauważone dopiero po 
wykonaniu zagrywki, konsekwencje są takie jak w przypadku zmiany 
nieregulaminowej. 
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Zastąpienia Libero (4/4)

Jeśli zespół dokonał zmiany nieregulaminowej , a gra 
została wznowiona, postępowanie jest następujące: 

• zespół jest karany przyznaniem punktu i zagrywki 
przeciwnikowi, 

• zmiana zawodników jest wycofywana, 

• punkty zdobyte przez zespół popełniający błąd w okresie 
trwania błędu są anulowane.   Punkty zdobyte przez 
przeciwnika zostają zachowane. 
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Błąd zasłony

Nie zmienia się ani treść przepisów, ani ich interpretacja

W zespołach młodzieżowych 
należy walczy ć z umyślnym 
tworzeniem zasłony 
(grupowaniem się 
zawodników, reagowaniem 
zasłaniających na przesuwanie 
się przyjmujących, padające 
instrukcje trenera).
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Błąd ustawienia (1/2)

Nie zmienia się ani treść przepisów, ani ich interpretacja

Należy bezwzględnie sankcjonować taktyczne, umy ślne bł ędy 
ustawienia , gdy zawodnicy wyraźnie przed uderzeniem piłki przez 
zagrywającego zmieniają pozycje, podporządkowując je 
planowanej formie przyjęcia zagrywki.

Niedopuszczalne są błędy ustawienia wynikaj ące ze zbyt 
szybkiego przebiegania zawodników (głównie rozgrywających) 
powodujące powstanie błędu o par ę metrów !
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Błąd ustawienia  (2/2)

Aktualna pozostaje wytyczna, iż błędy ustawienia należy 
odgwizdywać od początku meczu, co stanowi informację dla 
zespołu, iż musi on pilnować ustawienia, by nie tracić punktów w 
końcówce seta.
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Zmiany zawodników

Zauważono, iż 
, a 

co za tym idzie przerwy w meczu oraz zamieszanie. 

Sędzia II musi aktywnie kierowa ć zawodników , by zajmowali 
właściwe pozycje na czas dokonywania zmiany. 

Rolą trenerów jest takie zarz ądzanie zmian ą swoich 
zawodniczek/ zawodników, aby na boisku przy strefie zmian był 
właściwy zawodnik schodzący z boiska a pozostali znajdowali się 
na boisku.



11

Dyscyplina

Dyskusje z sędziami prowadzone przez innych zawodników lub 
sztab trenerski będą sankcjonowane. 

Należy poprawić język komunikacji – za dużo wkrada się agresji, 
która przekłada się na emocje zawodników i atmosferę zawodów.
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Sędzia też popełnia błędy

Zarówno sędziowie jak i zawodnicy a nawet trenerzy 
popełniają błędy!

Porozmawiajmy po meczu, wyjaśnijmy sobie wszystkie 
sytuacje, spokojnie i merytorycznie.


