NOWE PRZYPADKI W KSIĘDZE PRZYPADKÓW 2017
(oparte na Przepisach Gry 2017 – 2020)

Numer i opis przypadku

Decyzja

1.12. Podczas meczu Pucharu Świata
Mężczyzn, jeden z zespołów w składzie
miał
zawodników
z
numerami
odpowiednio 21 i 22. Czy jest to
dozwolone?

Co do zasady przepisy zezwalają na numery
zawodników do 20. Jednakże w rozgrywkach
FIVB, światowych i oficjalnych zawodach
seniorskich, w tym Pucharu Świata, dozwolone
jest używanie numeracji powyżej 20. Regulamin
danych zawodów powinien określać górny limit
numerów dla zawodników.
/Przepis 4.3.3/

2.6. Po zagrywce, która została Powinien zostać przyznany tylko jeden punkt,
wykonana
przez
niewłaściwego spowodowany błędem rotacji, niezależnie od
zawodnika, piłka wyszła na aut. Gdy tego, który zespół wygrał wymianę.
wymiana została zakończona, sekretarz
zasygnalizował błąd rotacji. Ile punktów
otrzyma zespół przyjmujący?
/Przepis 7.7.1.1/
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/

3.24. Zawodniczka podczas gry piłką Nie. Jest to zagranie nieprawidłowe.
dotknęła siatki stopą. Czy było to Zawodniczka w momencie dotknięcia siatki brała
prawidłowe zagranie?
udział w grze piłką. Przepis nie określa różnicy
między dotknięciem siatki ramieniem, dłonią czy
stopą.
/Przepis 11.3.1, 11.4.4/

3.25. Zawodniczka dotknęła siatki Tak. Zagranie takie musi zostać uznane za błąd,
włosami, podczas gry piłką. Czy było to tylko jeśli w oczywisty sposób wpłynęło na grę
prawidłowe zagranie?
zespołu
przeciwnego
lub
spowodowało
przerwanie wymiany (np. włosy zaplątane w
siatkę). Jeśli taka sytuacja nie miała wpływu na
grę zespołu przeciwnego lub wymianę, sędziowie
nie mogą przerywać gry.
/Przepis 11.3.1, 11.4.4/
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/

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/

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 ?

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/

5.25. Zespół miał zgłoszonych dwóch
zawodników Libero. Po zakończeniu
drugiego seta trener zgłosił, że obaj
zawodnicy Libero są niezdolni do gry i
wyznaczył nowego zawodnika Libero,
który miał ich zastąpić. Czy taka sytuacja
jest dozwolona?

Tak, taka sytuacja jest dozwolona. Nie jest
zabronione zgłoszenie w jednym czasie
niezdolności do gry przez obu zawodników
Libero. Żaden z podstawowych Libero nie może
powrócić do gry w meczu po wyznaczeniu
nowego Libero, ale mają oni prawo przebywać na
ławce rezerwowych lub w polu rozgrzewki.
/Przepis 19.4.2.1, 19.4.2.2/

