
LP PYTANIE TAK NIE 

1 Czy podczas meczu (w szczególności przed rozpoczęciem każdego seta) sędziowie 
liniowi muszą kontrolować, czy taśmy boczne siatki są dokładnie nad liniami 
bocznymi boiska do gry oraz czy antenki są po zewnętrznej  stronie taśm 
bocznych?                                             

  

2 Czy w przypadku jednakowych strojów zespołów, zespół wpisany na pozycji drugiej 
w programie zawodów (zgodnie z tabelą Bergera) powinien zmienić stroje ?     

  

3 Trener jest jednocześnie zawodnikiem zespołu. Czy w czasie, gdy jest on na boisku 
(inny zawodnik jest grającym kapitanem), ma prawo żądać przerw dla 
odpoczynku? 

  

4 Trener zespołu jest jednocześnie zawodnikiem. Czy w czasie, gdy przebywa on na 
boisku, może jego obowiązki - na wniosek grającego trenera i za zgodą sędziego 
pierwszego - przejąć asystent trenera?                                                                                                                            

  

5 Zawodnik linii obrony, w trzecim odbiciu piłki przez zespół, wykonał tzw. atak z 
drugiej linii (piłka była całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki). Wyskakując 
nastąpił jednak na linię ataku. Piłka po uderzeniu przeleciała nad antenką i opadła 
na boisko przeciwnika. Czy sędziowie odgwiżdżą błąd ataku zawodnika linii 
obrony?                                                                                 

  

6 Zespół został ukarany za opóźnianie gry w związku z nieprzygotowaną zmianą. Czy 
trener tego zespołu może żądać jeszcze przed wznowieniem gry przerwy dla 
odpoczynku?                

  

7 Czy Libero może w wyskoku zza linii końcowej boiska przebić piłkę oburącz palcami 
na stronę przeciwnika (piłka w momencie odbicia całkowicie powyżej górnej taśmy 
siatki)?           

  

8 Czy zawodnik rozpoczynający mecz jako kapitan zespołu, może być w tym samym 
meczu, nowo wyznaczonym zawodnikiem Libero? 

  

9 W przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz zaznacza, że zagrywać będzie 
zespół przeciwny 

  

10 Czy w kolumnie „E” tabeli w protokole zawodów może pojawić się zapis „D”?   

11 W III secie w zespole A nastąpiły cztery regulaminowe zmiany zawodników oraz 
jedna zmiana narzucona. Czy w tabeli wyników sekretarz wpisze 4 zmiany, 
ponieważ zmiana narzucona nie jest zaliczana do zmian regulaminowych?          

  

12 Nieuprawniony członek zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku. Sędzia drugi 
przyznał tę przerwę, po czym niezwłocznie zawrócił zawodników na boisko. Zespół 
został upomniany za opóźnianie. Kilka wymian później ponownie nieuprawniony 
członek zespołu prosi o przerwę dla odpoczynku. Sędzia drugi odrzuca żądanie, nie 
następuje opóźnienie gry. Ale czy w związku z wcześniejszymi wydarzeniami zespół 
winien zostać ukarany za opóźnianie?                    

  

13 Trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego na zagrywkę. 
Zespoły zaczęły schodzić z boiska, przy czym zagrywający był gotów wykonać 
zagrywkę. Sędzia pierwszy gwizdnął, użył sygnalizacji "błąd obustronny" i udzielił 
zespołowi proszącemu o przerwę upomnienia za opóźnianie. Czy jest to 
prawidłowa reakcja sędziego? 

  

14 Zawodnik po wykonaniu ataku opada na boisko przy siatce. Siłą rozpędu opiera się 
silnie o siatkę, co zapobiega wkroczeniu na boisko przeciwnika. Kontakt z siatką nie 
utrudnia gry przeciwnikowi, ani nie ułatwia gry własnemu zespołowi. Czy zawodnik 
ten popełnia błąd?   

  

15 
 

Libero brał udział w próbie bloku (blok niespełniony)  czy zespół blokujący popełnił 
błąd? 

  

16 Zespół nie wystawił libero w składzie początkowym (przed pierwszym setem) czy 
trener może wyznaczyć libero przed rozpoczęciem drugiego seta? 

  



17 Zespół był upomniany (żółta kartka) za opóźnianie gry.  Czy pierwsza prośba 
nieuzasadniona powoduje sankcję  za opóźnianie (czerwona kartka)  ? 

  

18 Zespół ma jedną prośbę nieuzasadnioną (X w protokole)  Czy pierwsze opóźnione 
zastąpienie z udziałem libero spowoduje sankcje za opóźnianie?       

  

19 Czy po udzieleniu upomnienia (żółta kartka) dla zawodnika można innemu 
zawodnikowi tego samego zespołu udzielić napomnienia ustnego                                                                   

  

20 Czy sekretarz sygnalizuje sędziom prośby nieuzasadnione?                         

21 Kapitan drużyny poprosił o przerwę dla odpoczynku. Trener był w tym momencie 
na ławce. S2 udzielił przerwy i zespoły zeszły w kierunku ławki. Czy S1 powinien 
cofnąć przerwę i udzielić sankcji za opóźnianie gry? 

  

22 S1 gwizdnął na zagrywkę. W tym momencie S2 stwierdził ze w drużynie 
odbierającej jest 5 zawodników. Czy S2 powinien przerwać grę i zasygnalizować 
„bez punktu” 

  

23 Kapitan poprosił o podanie nr zawodnika zagrywającego. Sekretarz podał nr 5. 
Zespół zagrywający zdobył 2 punkty . Sekretarz zorientował się że zagrywać ma nr 
7.Czy sędziowie postąpili prawidłowo cofając  2punkty i nakazując zagrywkę 
zespołu przeciwnego (błąd rotacji) 
 

  

24 Kapitan poprosił o podanie nr zawodnika zagrywającego. Sekretarz podał nr 5. 
Zespół zagrywający zdobył 2 punkty . Sekretarz zorientował się że zagrywać ma nr 
7.Czy sędziowie postąpili prawidłowo cofając  2punkty i nakazując zagrywkę 
prawidłowemu zawodnikowi (błąd sędziów) 

  

25  Zespół otrzymał błędną informację od sędziów o zawodniku, który ma zagrywać. 
Gra była kontynuowana. Ta błędna informacja została zauważona w późniejszym 
momencie w secie. Czy przerwy dla odpoczynku przerwy techniczne i sankcje w 
przyznane w trakcie gry po uzyskaniu błędnej informacji zostaną anulowane ? 

  

26 Czy prośba o zmianę nieregulaminową jest prośbą nieuzasadnioną   

27 Czy prośba o zmianę nieregulaminową jest opóźnianiem gry   

28 Czy pierwsza prośba o przerwę zgłaszana przez nieuprawnionego członka zespołu 
to opóźnianie gry? 

  

29 Czy prośba o przerwę zgłaszana przez nieuprawnionego członka zespołu to prośba 
nieuzasadniona 

  

30 Błędem dotknięcia siatki jest: dotknięcie słupka podczas spektakularnej 
akcji obronnej 

 

  

31 Błędem dotknięcia siatki jest : lekkie dotknięcie dłonią atenki podczas 
ataku 

 

  

32 Błędem dotknięcia siatki jest; dotknięcie siatki włosami (kucykiem) 
pomiędzy antenkami przez zawodniczkę blokującą podczas obracania się 
do samoasekuracji 

 

  

33 Czy S1 akceptuje (wyraża zgodę na przeprowadzenie) zmianę narzuconą   

34 Czy S2 akceptuje (wyraża zgodę na przeprowadzenie) zmianę narzuconą   

35 
 

Czy S2 gwiżdże na przerwy techniczne ?   

36 W pierwszym secie jeden z zawodników został ukarany czerwoną kartką za 
przeklinanie. Czy w dalszej części meczu sędzia I może upomnieć innego zawodnika 
tego samego zespołu żółtą kartką ?   

  

37 Po zakończonej wymianie służba medyczna stwierdziła kontuzję u jednego   



z zawodników zespołu A. Została dokonana zmiana narzucona w obliczu 
braku możliwości przeprowadzenia zmiany regulaminowej. Czy zespół A 
może podczas tej samej przerwy w grze dokonać kolejnej zmiany ? 

 

38 Czy 3-minutową przerwę dla kontuzjowanego zawodnika sędziowie przyznają 
dopiero, jeżeli nie jest możliwa zmiana tego zawodnika ani regulaminowa ani 
narzucona?       
  

  

39 Czy piłka jest autowa, jeżeli przekroczy częściowo, pionową płaszczyznę siatki w 
przestrzeni pod siatką?   

  

40 Czy piłka może być odzyskiwana spoza wolnej strefy po stronie 
przeciwnika? 

 

  

41 Czy podłoga jest jednym z ograniczeń wyznaczających przestrzeń przejścia?   

42 Nieprawidłowy zawodnik wykonał zagrywkę, a jednocześnie zespół 
przeciwnika popełnił błąd ustawienia (obaj sędziowie gwizdnęli). Czy 
wymiana zostanie powtórzona (błąd obustronny)? 

  

43 Piłka z zagrywki przeleciała nad zasłoną, a jednocześnie zespół przeciwnika 
popełnił błąd ustawienia (obaj sędziowie gwizdnęli). Czy wymiana zostanie 
powtórzona (błąd obustronny)? 

  

44 Czy zmieniony kontuzjowany zawodnik może wrócić do gry w tym samym 
meczu,  gdy był zmieniony korzystając ze zmiany regulaminowej? 

  

45 Libero wyskoczył, sięgając rękami ponad siatkę, by zablokować atak 
wykonany przez zawodnika linii obrony, który wyskoczył ze strefy ataku i 
uderzył piłkę, która znajdowała się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. 
Czy wymiana zostanie powtórzona? 

  

46 Zespół posiada jednego zawodnika Libero, który został wykluczony. Czy 
trener może wyznaczyć nowego Libero? 

  

47 Zespół posiada dwóch zawodników Libero, jeden z nich został wykluczony. 
Czy trener może wyznaczyć nowego Libero? 

  

48 Zespół posiada dwóch zawodników Libero, jeden z nich został wykluczony a 
drugi uległ kontuzji. Czy trener może wyznaczyć nowego Libero? 
 

  

49 Czy jeśli zawodnik Libero stanie się niezdolny do gry i w przerwie w grze nastąpi 
wyznaczenie nowego Libero bez powodowania opóźniania gry, to może on 
zastąpić podstawowego Libero natychmiast i bezpośrednio na boisku? 

  

50 Czy jeśli zawodnik Libero znajdujący się na boisku zostanie zgłoszony jako 
niezdolny do gry, to w pierwszej kolejności zawodnik, którego Libero zastąpił, musi 
powrócić na boisko, następnie nowo wyznaczony zawodnik Libero ma prawo 
zastąpić dowolnego zawodnika linii obrony.? 
 

  

51 Czy dla rozgrywek PZPS wolna strefa ma mieć co najmniej 5 m szerokości z każdej strony?   

52 Czy strefa ataku rozciąga się za linie boczne poza wolną strefę?   

53 Czy dolna taśma siatki ma być szersza od taśmy górnej?   

54 Czy grubość linii wynosi środkowej  wynosi 5,5 cm  ?   

55 Czy przekątna boiska to 12,73 m ?   

56 Czy zespół z trenerem wpisanym do protokołu jako zawodnik, może składać się z 6 osób 
(wszyscy członkowie zespołu)? 

  

57 Czy zespół  może liczyć 13 zawodników, w tym jednego  Libero?   



58 Czy zespół  może liczyć 13 zawodników, w tym dwóch zawodników Libero?   

59 Czy na ławce zespołu - poza zawodnikami - może w czasie meczu siedzieć pięciu 
pozostałych członków zespołu? 

  

60 Czy zawodnicy przebywający w polu rozgrzewki podczas trwania seta  mogą 
używać przyrządów rozgrzewkowych (np. elastyczne gumy).? 

  

61 Czy jest dozwolone, aby trener lub asystent trenera asystowali zawodnikom 
rozgrzewającym się z piłkami w wolnej strefie podczas przerwy między setami?    

  

62 Czy jest dozwolone, aby podczas rozgrzewki którykolwiek członek zespołu stał w 
wolnej strefie lub na boisku przeciwnika blisko słupka zapobiegając wpadnięciu 
piłki pod siatką? 

  

63 Czy jeżeli na tablicy wyników liczba wykorzystanych zmian zawodników albo 
przerw dla odpoczynku nie jest uwidoczniona lub jest błędna, trener może zapytać 
o to sekretarza gdy piłka jest poza grą?  

  

64 Czy jeżeli trener systematycznie przedłuża przekazanie kartki z ustawieniem, 
przedłużając przerwy miedzy setami S1 musi zastosować sankcję za opóźnianie 
gry? 

  

65 Czy ławki zespołów znajdują się wewnątrz wolnej strefy?   

66 Czy kapitan zespołu musi być oznaczony naszywką o wymiarach 8 x 2 cm, stanowiącą 
podkreślenie numeru na plecach? 

  

67 Czy wolno odbić piłkę z ławki przeciwnika?   

68 Czy zawodnik odzyskujący piłkę może chwycić ręką słupek, aby przyspieszyć swój zwrot w 
kierunku piłki? 

  

69 Czy można dać sygnał na zagrywkę, jeżeli zawodnik zagrywający trzyma piłkę na ziemi, pod 
stopą? 

  

70 Czy po udzieleniu sankcji za opóźnianie gry niezwiązanej ze zmianą zawodników, i prośbą o 
przerwę możliwe jest przeprowadzenie zmiany zawodników? 

  

71 Czy dozwolona jest prośba o przerwę na odpoczynek lub zmianę zawodników, gdy 
prośba o przerwę została już odrzucona i sankcjonowana upomnieniem za 
opóźnianie? 

  

72 Czy jeżeli zawodnik doznał kontuzji, to najpierw należy spróbować dokonać zmiany 
regulaminowej, jeżeli jest to niemożliwe, to przyznać 3-minutową przerwę dla 
kontuzjowanego, a potem - jeśli przerwa nie wystarczyła kontuzjowanemu - dokonać 
zmiany narzuconej? 

  

73 Czy zgodnie z przepisami gry sędzia I może siedzieć wykonując swoje obowiązki?   

74 Czy jeśli sędzia pierwszy nie zadba o to, by zapewnić niezbędny czas dla kontroli 
poszczególnych zdarzeń i czynności administracyjnych, sędzia drugi musi 
gwizdkiem zatrzymać grę?  

  

75 Czy losowanie dokonywane jest na 17 minut przed rozpoczęciem gry?   

76 Czy w protokole zawodów, w miejscu gdzie wpisujemy zespoły, w rubryce "M" wpisujemy 
nazwisko masażysty? 

  

77 Czy w protokole zawodów, w miejscu gdzie wpisujemy zespoły, w rubryce "T" wpisujemy 
nazwisko lekarza? 

  

78 Dotknięcie przez zawodnika zewnętrznej części siatki (siatka poza antenkami, linki 
naciągające siatkę, słupki itd.) nigdy nie może być uznane za błąd? 

  

79 Czy jest opóźnianiem gry celowe nieprzyjęcie piłki od podawacza?   

80 Czy jeżeli jeden z zawodników blokujących przekłada ręce na stronę przeciwnika i - 
zamiast blokować piłkę - uderza ją, popełnia błąd? 
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Czy przy zmianie więcej niż dwóch zawodników sekretarz podnosi ręce po zakończeniu 
zapisania każdej zmiany?  

  

82 Czy jest błędem, jeżeli stopa zawodnika na boisku ma kontakt z boiskiem 
przeciwnika, w momencie wykonania zagrywki? 

  

83 Czy jest błędem, jeżeli stopa zawodnika na boisku ma kontakt z wolną strefą w   



momencie wykonywania zagrywki? 

84 Zespół grał z jednym Libero. Trener zgłosił niezdolność Libero do gry i jednocześnie 
wyznaczył jako nowego Libero innego zawodnika. Czy jest to zgodne z przepisami? 

  

85 Po wymianie zakończonej w zespole nastąpiło zastąpienie z udziałem Libero. Po gwizdku na 
wykonanie zagrywki sędzia odgwizdał błąd 8 sekund. Czy może teraz nastąpić kolejne 
zastąpienie z udziałem Libero? 

  

86 Jeden z zawodników został zdyskwalifikowany za agresywne zachowanie w czasie 
rozgrzewki. Czy jego zespołowi mogą być w czasie meczu udzielone upomnienia dotyczące 
niesportowego zachowania (ustne lub żółtą kartką)? 

  

87 Zawodnik blokujący dotyka antenki. Czy sygnalizacja sędziego "dotknięcie siatki" jest 
prawidłowa? 

  

88 Jeżeli zespół ma 2 zawodników Libero, to czy mogą oni grać w różnych kolorach koszulek 
ale innych od koszulek pozostałych zawodników?   

  

89 Czy w przypadku odgwizdania błędu przez S1, S2 powtarza sygnalizację wskazując zespół, 
który będzie zagrywał, ale tylko po sygnalizacji S1? 

  

90 Czy w czasie meczu kontuzjowany trener może wykorzystywać kule do podpierania się w 
wolnej strefie? 

  

91 Zespoły nie były gotowe do gry, bo na boisku znajdowało się 7 zawodników, gdy sędzia 
chciał dać sygnał na zagrywkę. Sędzia I zauważył ten błąd przed gwizdkiem. Czy Sędzia musi 
udzielić sankcji za opóźnianie właściwemu zespołowi? 

  

92 Na kartce z ustawieniem początkowym sędzia II zauważył wpisany numer zawodnika 
Libero. Sędzia II nakazał trenerowi przygotowanie poprawnej kartki. Czy zespół zostanie 
ukarany za opóźnianie gry? 

  

93 Zawodnik pobiegł za piłką w kierunku trybun. Tuż przed jej odbiciem jeden z kibiców 
podskoczył i złapał piłkę. Czy Sędzia I, ze względu na utrudnianie gry przez kibiców, 
powinien powtórzyć wymianę? 

  

94 Czy piłka odbita od głowy blokującego zawodnika zespołu A, która przeleciała ponad 
antenką, częściowo poza przestrzenią przejścia nad wolną strefę zespołu B, może być 
odzyskiwana ponownie na stronę siatki zespołu A? 

  

95 Podczas efektownej obrony, zawodnik upadł w ten sposób, że leżał na boisku 
przeciwnika, ale obie nogi były w powietrzu, nad boiskiem przeciwnika i żadna ich 
część nie znajdowała się nad linią środkową. Nie wpłynęło to jednak na grę 
przeciwnika. Czy jest to błąd 

  

96 Atakujący zespołu A uderzył piłkę z pozycji 4, a przeciwnik dotknął siatki po drugiej 
stronie boiska zespołu A w pozycji nr 2 nie biorąc udziału w grze. Czy był to błąd 

  

97 Atakujący zespołu A uderzył piłkę z pozycji 4, a przeciwnik dotknął siatki po drugiej 
stronie boiska zespołu A w pozycji nr 2 symulując atak. Czy był to błąd 

  

98 Zawodnik atakujący po wykonaniu ataku uderzył przypadkowo 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? 
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Zawodnik uczestniczący w bloku grupowym zakończył akcję bloku i wylądował. 
Jednakże, inny zawodnik biorący także udział w tym bloku grupowym podczas 
lądowania wpadł na pierwszego zawodnika popychając go w siatkę pomiędzy 
antenkami. Czy takie dotknięcie siatki będzie uznane za błąd?   

  

100 Zespół A wykonał zagrywkę. Piłka uderzyła w siatkę i leciała w kierunku podłogi po 
stronie zagrywających. Zawodnik drużyny B złapał ją pod siatką po stronie 
zagrywających, zanim dotknęła podłoża. Czy jest to dozwolone?   

  

101 Zawodnik rezerwowy, ubrany w koszulkę do rozgrzewki, wszedł do strefy zmian z 
tabliczką do zmian. Podczas zmiany przy linii bocznej, zawodnik zauważył to, więc 
ściągnął koszulę i dał ją graczowi opuszczającemu boisko. Czy jest to dozwolona 
procedura podczas zmiany zawodników 

  



102 Czy w przypadku, gdy zawodnik biegnący, w celu zagrania piłką, zderza się ze 
stanowiskiem sędziego, wymiana powinna zostać automatycznie przerwana i 
powtórzona?  

  

103 Czy w przypadku, gdy zawodnik biegnący, w celu zagrania piłką, zderza się ze 
stanowiskiem sędziego, i powoduje zachwianie się słupka zawodnik popełnia błąd?   

  

104 Rozgrywający zespołu A odbił piłkę ponad siatką w taki sposób, że jego palce znajdowały 
się w momencie odbicia w przestrzeni przeciwnika. Piłka poleciała równolegle do siatki w 
kierunku atakującego. Blokujący zespołu B dotknął piłkę w przestrzeni zespołu A, który nie 
mógł już wykonać ataku. Czy wymianę wygra zespół A ze względu na błąd bloku, który był 
wykonany ewidentnie przed atakiem zespołu A w jego przestrzeni? 

  

105 Blokujący wylądował i odwracając się dotknął siatki swoim ramieniem. Czy popełnił błąd 
dotknięcia siatki? 

  

106 Czy blokujący popełnia błąd dotknięcia siatki będąc przy pozycji 2 zespołu A, jeżeli 
atakujący zespołu A uderzył piłkę z pozycji 4? 

  

107 Atakujący wylądował po uderzeniu piłki, zrobił jeszcze dwa kroki i dotknął siatki poza 
antenkami, gdy piłka była nadal w grze. Czy popełnił błąd? 

  

108 W czasie wykonywania ataku zawodniczka uderzyła swoją rozgrywającą kolanem. 
Uderzenie spowodowało, że rozgrywająca dotknęła siatkę. Czy zespół popełnił błąd? 

  

109 W drugim uderzeniu zespołu, rozgrywający grający w drugiej linii, zamiast rozegrać piłkę, 
zdecydował się kiwnąć na stronę przeciwnika. W momencie uderzenia, piłka znajdowała się 
całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Czy przeciwnik może zablokować taką piłkę 
całkowicie po stronie przeciwnika? 

  

110 W drugim uderzeniu zespołu, rozgrywający grający w drugiej linii, zamiast rozegrać piłkę, 
zdecydował się kiwnąć na stronę przeciwnika. W momencie uderzenia, piłka znajdowała się 
całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Czy rozgrywający popełni błąd w przypadku, gdy 
zawodnik blokujący dotknie piłkę? 

  

111 Przy obronie nieudanego ataku zawodnika rozgrywającego zespołu B, piłka została 
odbita palcami jedną ręką nad głową przez zawodnika Libero zespołu A 
znajdującego się w strefie ataku, a następnie piłka została zaatakowana przez 
innego członka tego samego zespołu całkowicie ponad górną krawędzią siatki. 
Libero chronił swoje ciało/twarz odbijając piłkę bez znamion rozegrania piłki. Czy 
zespół A popełnił błąd. 
 

  

112 Rozczarowany zawodnik blokujący, po przegranej wymianie szarpnął siatkę. Sędzia 
drugi upomniał go, aby zaprzestał takiego zachowania. Czy sędzia drugi miał prawo 
to zrobić? 

  

113 Czy sędzia pierwszy jest uprawniony do odgwizdania błędu ustawienia w zespole 
odbierającym?  
 

  

114 
 
 
 
 
 

Podczas przerwy w grze zespół „A” poprosił o zmianę zawodników. Podczas tej samej 
przerwy zespół „B” otrzymał karę, która spowodowała w zespole „A” rotację o jedną 
pozycję. Po tym zdarzeniu drużyna „A” poprosiła o nową zmianę. Piłka nie była 
wprowadzana do gry. Czy zespół ma takie prawo? 
 

  

115 Zespół wykorzystał już 5 zmian w secie. Dwóch zawodników weszło do strefy zmian. Czy 
Sędzia II musi zapytać trenera, której zmiany chce dokonać? 

  

116 Przy stanie 10:10 w zespole A została wykonana regulaminowa zmiana zawodników. 
Następnie w czasie rozgrywania wymiany, na boisko wpadła druga piłka. Sędziowie 
przerwali wymianę. Czy w tym momencie zespół A może dokonać zmiany regulaminowej ? 

  

117 Zawodnik zespołu „A” brał udział w grze, chociaż powinien być na ławce rezerwowych. 
Zespół „A” wykorzystał już 6 regulaminowych zmian zawodników. Sędziowie usunęli 
zawodnika z boiska i właściwy zawodnik powrócił do gry. Czy taka korekta jest traktowana 
jako zmiana regulaminowa bądź narzucona? 

  



118 Zespół wykorzystał już 5 zmian w secie. Dwóch zawodników weszło do strefy zmian. 
Sytuacja nie opóźniła gry. Czy druga zmiana zostanie odrzucona bez innych konsekwencji? 

  

119 Przy stanie 15:15 rozegrano wymianę zakończoną. Czy sędziowie mogą zaakceptować 
prośbę trenera o przerwę dla odpoczynku przed przerwą techniczną? 

  

120 Przy stanie 15:15 rozegrano wymianę zakończoną. Czy sędziowie mogą zaakceptować 
prośbę trenera o przerwę dla odpoczynku po przerwie technicznej? 

  

121 W wyniku przypadkowego uderzenia w momencie dokonywania zmiany zawodnik, który 
wchodził na boisko, zaczął krwawić z nosa. Czy możliwa jest druga zmiana bez wznowienia 
gry? 

  

122 Kapitan zespołu doznał kontuzji na 20 min przed rozpoczęciem meczu. Czy trener powinien 
wyznaczyć nowego kapitana zespołu, z obowiązkiem oznaczenia go na koszulce 
podkreśleniem numeru i zaznaczeniem kółkiem w protokole zawodów? 

  

123 Kapitan zespołu doznał kontuzji na 10 min przed rozpoczęciem meczu. Czy trener powinien 
wyznaczyć nowego kapitana zespołu, z obowiązkiem oznaczenia go na koszulce 
podkreśleniem numeru i zaznaczeniem kółkiem w protokole zawodów? 

  

124 Czy zastąpienie Libero może mieć miejsce w tym samym czasie co zmiana zawodników ?   

125 Po zakończonej wymianie Libero został zastąpiony przez zawodnika podstawowego. Po 
wykonaniu zagrywki inna piłka wleciała na boisko i wymiana została przerwana. Przed 
gwizdkiem na rozpoczęcie powtórzonej wymiany, Libero próbował zastąpić zawodnika z 
pozycji nr 6. Czy Sędzia II powinien odrzucić zastąpienie? 

  

126 Czy nieprawidłowy atak zawodnika linii obrony zespołu A występuje wcześniej niż próba 
bloku Libero zespołu B? 

  

127 Czy prawdą jest, że każdy z zawodników linii obrony musi znajdować się dalej od 
linii środkowej niż którykolwiek z zawodników linii ataku? 
 

  

128 Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje sędziego drugiego o tym, że 
rozpoczynana wymiana może zakończyć set lub mecz (o piłce setowej)? 
 

  

129 Czy w momencie podrzucenia przez zawodnika zagrywającego piłki w celu 
wykonania zagrywki, oba zespoły muszą stać w prawidłowym ustawieniu? 
 

  

130 Na boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany w protokole na liście 
zawodników. Czy zespół przeciwny zachowuje dotychczas zdobyte punkty oraz 
dodatkowo przyznaje mu się punkt i zagrywkę ? 
 

  

131 Czy linia środkowa jest zaliczana do obu części boiska do gry? 
 

  

132 Czy uznanie zespołu za zdekompletowany oznacza automatycznie przegranie 
meczu? 

  

 


