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Przepisy Gry

5.2.2 PRZED MECZEM trener wpisuje lub sprawdza

nazwiska i numery swoich zawodników w protokole

zawodów, a następnie podpisuje go.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

5.2.2 PRZED MECZEM trener wpisuje lub sprawdza

nazwiska i numery swoich zawodników na liście

zawodników w protokole zawodów, a następnie

podpisuje go.

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

6.1.3 Wymiana jest ciągiem zagrań od momentu uderzenia piłki

przez zagrywającego, do momentu, gdy piłka jest poza grą.

Wymiana zakończona to ciąg zagrań, w wyniku którego przyznany

jest punkt. Uwzględnia się też tu punkt przyznany z tytułu kary oraz

błąd wykonania zagrywki wynikający z przekroczenia limitu czasu na

jej wykonanie.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

6.1.3 Wymiana jest ciągiem zagrań od momentu uderzenia piłki przez

zagrywającego, do momentu, gdy piłka jest poza grą.

Wymiana zakończona to ciąg zagrań, w wyniku którego przyznany jest punkt,

co obejmuje:

- przyznanie kary

- utratę prawa do wykonania zagrywki wynikającą z przekroczenia limitu

czasu na jej wykonanie.

- (nowe brzmienie)



Przepisy Gry

7.5.1 Zespół popełnia błąd ustawienia, jeżeli którykolwiek z grających

zawodników w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego nie

zajmuje prawidłowej pozycji na boisku.

Dotyczy to również sytuacji, gdy zawodnik znajduje się na boisku w

wyniku zmiany nieregulaminowej.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

7.5.1 Zespół popełnia błąd ustawienia, jeżeli którykolwiek z grających

zawodników w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego nie

zajmuje prawidłowej pozycji na boisku.

Jeżeli zawodnik znajduje się na boisku w wyniku zmiany

nieregulaminowej, a gra została wznowiona, to należy to uznać jako

błąd ustawienia z konsekwencjami jak dla zmiany nieregulaminowej.

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

7.7.1.1 zespół przeciwny zdobywa punkt i prawo do zagrywki,

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

7.7.1.1 Sekretarz przerywa grę przez wciśnięcie sygnalizatora; zespół

przeciwny zdobywa punkt i prawo do zagrywki;

Jeśli błąd rotacji zostanie rozpoznany dopiero po zakończonej

wymianie, która rozpoczęła się od błędu rotacji, tylko jeden punkt

zostanie przyznany przeciwnikowi niezależnie od wyniku rozegranej

wymiany.

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

7.7.1.2 porządek rotacji zawodników jest korygowany.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

7.7.1.1 kolejność rotacji w zespole popełniającym błąd musi zostać

skorygowana.

nowe brzmienie)



Przepisy Gry

Piłka jest “autowa” gdy:

8.4.1 część piłki, która dotyka podłoża, jest całkowicie poza liniami

ograniczającymi boisko;

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

Piłka jest “autowa” gdy:

8.4.1 każda część piłki, która dotyka podłoża, jest całkowicie poza

liniami ograniczającymi boisko;

nowe brzmienie)



Przepisy Gry

9 Każdy zespół musi grać po własnej stronie pola gry i we własnej

przestrzeni (z wyjątkiem Przepisu 10.1.2). Piłka może być również

odzyskiwana spoza wolnej strefy.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

9 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.

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

11.3.1 Kontakt zawodnika z siatką pomiędzy antenkami podczas gry

piłką jest błędem. Gra piłką obejmuje między innymi wyskok,

uderzenie piłki (albo jego próbę) oraz lądowanie.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

11.3.1 Gra piłką obejmuje między innymi wyskok, uderzenie piłki

(albo jego próbę) i bezpieczne lądowanie, dające gotowość do nowej

akcji.

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

12.5.2 Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego

tworzy zasłonę podczas wykonywania zagrywki, wymachując rękami,

skacząc lub poruszając się na boki, lub stojąc w grupie, by zasłonić

zawodnika zagrywającego oraz lot piłki.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

12.5.2 Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego

tworzy zasłonę podczas wykonywania zagrywki, wymachując rękami,

skacząc lub poruszając się na boki, lub stojąc w grupie, zasłaniając

zarówno zawodnika zagrywającego, jak i lot piłki aż piłka dotrze do

pionowej płaszczyzny siatki.

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

15.2.3 Między dwoma oddzielnymi prośbami o zmianę zawodników

tego samego zespołu musi zostać rozegrana wymiana zakończona.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

15.2.3 Między dwoma oddzielnymi prośbami o zmianę zawodników

tego samego zespołu musi zostać rozegrana wymiana zakończona.

Wyjątek: wymuszona zmiana w wyniku kontuzji lub

wykluczenia/dyskwalifikacji (Przepis 15.5.2, 15.7, 15.8).

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

15.2.3 Między dwoma oddzielnymi prośbami o zmianę zawodników

tego samego zespołu musi zostać rozegrana wymiana zakończona.

(poprzednie brzmienie)



Przepisy Gry

15.2.3 Między dwoma oddzielnymi prośbami o zmianę zawodników

tego samego zespołu musi zostać rozegrana wymiana zakończona.

Wyjątek: wymuszona zmiana w wyniku kontuzji lub

wykluczenia/dyskwalifikacji (Przepis 15.5.2, 15.7, 15.8).

(nowe brzmienie)



Przepisy Gry

23. SĘDZIA PIERWSZY (..) OBOWIĄZKI (…)

23.3.2.3 Decydowania o:

h) piłce przekraczającą płaszczyznę siatki całkowicie lub częściowo poza

przestrzenią przejścia w kierunku boiska przeciwnika lub mającą kontakt z

antenką po swojej stronie boiska.

i) piłce z zagrywki lub po trzecim odbiciu przechodzącą nad lub poza antenką

po swojej stronie boiska (nowe punkty)



Przepisy Gry

24 SĘDZIA DRUGI

(..) Decyduje o:

24.3.2.8 piłce z zagrywki lub po trzecim odbiciu przechodzącą nad

lub poza antenką po swojej stronie boiska

(nowy punkt)



Księga przypadków

2.6. Po zagrywce, która została wykonana przez niewłaściwego zawodnika, piłka wyszła 

na aut. Gdy wymiana została zakończona, sekretarz zasygnalizował błąd rotacji. Ile 

punktów otrzyma zespół przyjmujący?

Powinien zostać przyznany tylko jeden punkt, spowodowany błędem rotacji, niezależnie 

od tego, który zespół wygrał wymianę. 

/Przepis 7.7.1.1/



Księga przypadków

3.14. Podczas efektownej obrony, zawodnik upadł na boisko przeciwnika w ten sposób, że 

jego ciało dotykało podłogi, ale obie nogi były w powietrzu, nad boiskiem przeciwnika i żadna 

ich część nie znajdowała się nad linią środkową. Nie wpłynęło to na grę przeciwnika. Czy było 

to błędne zagranie?

Tak. Pomimo, że stopy nie dotykały boiska przeciwnika i sytuacja nie wpłynęła na grę, ale 

żadna część stopy/stóp nie miała kontaktu z linią środkową, ani nie znajdowała się nad nią, w 

związku z tym nastąpił błąd. Z drugiej strony, gdyby jakaś część stopy/stóp znajdowała się nad 

linią środkową lub miała z nią kontakt, byłoby to zagranie prawidłowe. /Przepis 11.2.2/

CB 3.14 penetration with body no interference.mp4


Księga przypadków

3.24. Zawodniczka podczas gry piłką dotknęła siatki stopą. Czy było to prawidłowe 

zagranie?

Nie. Jest to zagranie nieprawidłowe. Zawodniczka w momencie dotknięcia siatki brała

udział w grze piłką. Przepis nie określa różnicy między dotknięciem siatki ramieniem, 

dłonią czy stopą.

/Przepis 11.3.1, 11.4.4/

CB 3.24. net touch with foot casebook.mp4


Księga przypadków

3.26. Zawodnik atakujący po wykonaniu ataku uderzył rękę zawodnika blokującego sięgającego ponad 

płaszczyzną siatki, co doprowadziło do dotknięcia przez niego górnej taśmy siatki. Czy w trakcie tej akcji 

został popełniony jakiś błąd?

Jeśli sędzia pierwszy uzna, że zawodnik atakujący celowo skierował ręce blokującego zawodnika w 

siatkę, to błąd popełnił zawodnik atakujący, poprzez wpływanie w grę przeciwnika, co nie jest zgodne z 

duchem fair play. W związku z tym, na zawodnika atakującego powinna zostać nałożona sankcja za 

grubiańskie zachowanie, z zastosowaniem odpowiedniej gradacji sankcji. Jednakże, jeśli zagranie 

zawodnika atakującego

nie było celowe, dotknięcie siatki przez zawodnika blokującego nie może być uznane jako

błąd, ponieważ na jego zagranie miał wpływ zawodnik atakujący. /Przepis 11.3.1, 20.2.1/

CB 3.26. attacker drove block into net CB.mp4


Księga przypadków

4.33. Jaka jest właściwa procedura, gdy kontuzjowany zawodnik nie jest w stanie 

dokonać zmiany w strefie zmian (np. zostaje zniesiony z boiska)?

Aby zmiana była czytelna dla wszystkich, zawodnik zmieniający powinien wejść do 

strefy zmian z tabliczką do zmian z numerem zawodnika kontuzjowanego. Sędzia 

drugi powinien otrzymać tabliczkę do zmian i zwrócić ją drużynie.

/Przepis 15.10.1, 17.1.1/

CB 4.33. 17_injury out of court.mp4


Księga przypadków

5.24. Zespół miał zgłoszonych dwóch zawodników Libero – nr 11 i nr 16. Ten drugi 

ubrany był w koszulkę tego samego koloru i wzoru co normalni zawodnicy. Zespół 

zgłosił prośbę o zmianę zawodnika i zawodnik z nr 16 wszedł do strefy zmian by 

zmienić zawodnika znajdującego się na boisku. Sekretarz natychmiast zasygnalizował, 

że jest to prośba nieregulaminowa. W jaki sposób gra powinna być kontynuowana?

CB 5.24. Libero_in_wrong_jersey.mp4


Księga przypadków

Odpowiedź do 5.24. 

Zawodnik Libero nie ma prawa brać udziału ani w regulaminowej zmianie zawodnika ani w narzuconej. 

Dlatego prośba o zmianę powinna zostać uznana jako prośba o zmianę nieregulaminową. Ponieważ  

sytuacja ta została zauważona przed wznowieniem gry, prośba o zmianę powinna zostać odrzucona, a 

na zespół powinna zostać nałożona sankcja za opóźnianie gry. Zawodnik Libero musi zmienić swoją

koszulkę. Sędziowie powinni dokładnie kontrolować drużyny i stroje, porównując zawodników i numery 

na koszulkach we właściwym czasie przed meczem, w celu uniknięcia takiej sytuacji.

/Przepis 19.3.2.8, 19.4.2.1, 19.4.2.4/


