Wytyczne szkoleniowe dla sędziów – wrzesień 2013 r.
W czasie kursokonferencji sędziów szczebla centralnego pojawił się szereg wątpliwości
dotyczących interpretacji Przepisów Gry. Poniższe wytyczne rozstrzygają te kwestie dla potrzeb
piłki siatkowej w Polsce i zobowiązuje się wszystkich sędziów do stosowania się do poniższych
zaleceń.
Przypominamy, że na forum internetowym każdy sędzia szczebla centralnego uzyska
odpowiedź na dowolne pytanie dotyczące Przepisów Gry i ich interpretacji. Alternatywnie
wystarczy wysłać maila na maroszek@szps.pl.
Jaki sprzęt wolno mieć zawodnikom w polu rozgrzewki
Zawodnicy w polu rozgrzewki mogą mieć wyłącznie napoje. Nie wolno im w czasie meczu
korzystać w polu rozgrzewki z żadnych przyrządów (np. gum do rozciągania, hantli, gumowych
dysków, jakichkolwiek piłek, itd.). Ponadto w polu rozgrzewki nie mogą znajdować się bluzy
zawodników znajdujących się na boisku (np. Libero lub zawodników zastąpionych przez Libero) –
miejsce na stroje jest za ławkami rezerwowych.
Zróżnicowane obowiązki sędziów w obserwacji siatki
Podkreślamy zmianę przepisów dotyczących podziału obowiązków sędziów przy ocenie
błędów dotknięcia siatki:
23.3.2.3 c) W trakcie meczu sędzia pierwszy jest uprawniony do decydowania o błędach nad
siatką oraz błędach kontaktu zawodnika z siatką, głównie po stronie ataku.
24.3.2.3
Podczas meczu sędzia drugi gwiżdżąc i sygnalizując decyduje o błędnym kontakcie
zawodnika z siatką głównie po stronie bloku, lub z antenką po stronie sędziego
drugiego.
Powyższe przepisy wskazują, na jakich elementach mają się koncentrować sędziowie w
czasie gry piłką w pobliżu siatki. Stanowią też podstawę do przypisania odpowiedzialności w
przypadku nieodgwizdania błędu.
Jednocześnie każdy sędzia może odgwizdać zaistniały błąd na siatce, gdy jest jego
pewien. Jednakże , gdy jego ocena okaże się nieprawidłowa, wówczas ten sędzia poniesie za to
konsekwencje w ocenie swojego sędziowania.
Procedura nakładania sankcji na członków zespołu znajdujących się poza boiskiem
Jako uszczegółowienie punktu 5.2 (przepis 20) Instrukcji i wytycznych sędziowania ustala
się, że w przypadku konieczności nałożenia sankcji na członka zespołu znajdującego się poza
boiskiem sędzia I winien:
wezwać do siebie kapitana;
wyjąć stosowną kartkę (kartki) i trzymać ją (je) w poziomie przed sobą;
poinformować kapitana o sankcji wskazując na wyciągniętą kartkę (kartki) oraz poprosić
kapitana o podejście do sankcjonowanego członka zespołu, przekazanie mu informacji o
sankcji i polecenia wstania oraz podniesienia ręki;
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kiedy ręka członka zespołu jest podniesiona, sędzia pierwszy wyraźnie (w górze) pokazuje
kartkę (kartki), co sprawia, że sankcja jest zrozumiała dla zespołów, sędziego drugiego,
sekretarza i publiczności.
Czy „upomnieniu słownemu” (przepis 21.1) winien towarzyszyć upominający gest?
Tak. Upominający gest palcem jest potrzebny, aby zespoły i publiczność zrozumieli, że
sędzia udziela upomnienia. Jednocześnie gest ten nie powinien być wykonywany nazbyt teatralnie.
Jak zapisać upomnienie (żółta kartka) w protokole?
Upomnienie dokonane z pomocą żółtej kartki zapisujemy kolumnie „W” tabeli do
odnotowywania sankcji, na zasadach takich, jak wcześniej zapisywano kary, wykluczenia i
dyskwalifikacje.
Wcześniejsze sankcje za niewłaściwe zachowanie a upomnienia
Nałożenie sankcji za niewłaściwe zachowanie na członka zespołu bez wcześniejszych
upomnień dla zespołu, nie wyklucza późniejszego udzielania upomnień temu zespołowi.
Upomnienie słowne oraz upomnienie (żółta kartka) są ostrzeżeniami dla zespołu, podczas
gdy sankcje za niewłaściwe zachowanie są karami indywidualnymi. Nie można uznać, że ze
względu na indywidualne niesportowe zachowanie jednego z członków zespołu, cały zespół
osiągnął poziom zachowania podlegającego sankcjom.
Interpretacja przepisu 7.3.5.4
Wątpliwość dotyczy ewentualnej konieczności odejmowania punktów zespołowi za błąd
ustawienia, jeżeli ten został odgwizdany po kilku wymianach, a na boisku przebywał nieuprawniony
zawodnik.
Otóż przepis 7.3.5.4. dotyczy TYLKO sytuacji, gdy na boisku znalazł się zawodnik, który nie
jest wpisany w protokole na liście zawodników. Konsekwencje są jasno opisane w tym punkcie i
nie mają nic wspólnego z błędem ustawienia w czasie gry.
Czy Libero musi mieć każdy element stroju kontrastujący z innymi zawodnikami?
W zmienionym przepisie 19.2 nie ma już co prawda sformułowania „co najmniej kolor
koszulki”, a jest mowa o stroju jako takim, ale interpretować przepis należy zgodnie z jego drugim
zdaniem: „Strój Libero musi wyraźnie różnić się od stroju pozostałych członków zespołu”.
Wystarczy zatem, że Libero ma koszulkę kontrastującą kolorem z koszulkami innych zawodników,
by uznać, że jego strój jest prawidłowy.
Zaktualizowana Księga Przypadków
Z naszej strony www można już pobrać aktualne tłumaczenie Księgi Przypadków,
uwzględniające czwartą już tegoroczną edycję tego dokumentu FIVB. Zmieniono brzmienie
przypadków 5.5, 5.13, 5.16, 5.17, 5.19, 6.9.
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