
Baza pytań testowych - test ze znajomości przepisów gry "lato 2014"

Nr Pytanie

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

2 Czy powierzchnia boiska do gry musi być koloru jasnego?

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

4 Czy pole rozgrzewki ma wymiar około 1 m x 1 m?

5 Czy pole rozgrzewki jest elementem wolnej strefy?

6 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?

7 Czy ławki zespołów znajdują się wewnątrz wolnej strefy?

8 Czy stolik sekretarza zawodów znajduje się na zewnątrz wolnej strefy?

9 Na pole gry składa się między innymi pole zagrywki o szerokości 9 m i pole rozgrzewki o wymiarach  około 3x3 m

10 Czy wysokość siatki dla seniorów, mierzona nad liniami bocznymi może wynosić 2,45 m? 

11 Antenki traktowane są jako część siatki i ograniczają od góry przestrzeń przejścia.

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

13 Linia ataku przedłużona jest poza linie boczne przez przerywaną linię, której całkowita długość wynosi 1,75 m

14 Ciśnienie powietrza wewnątrz piłki może wynosić 0,45 kg/cm2

15 Słupki podtrzymujące siatkę położone są w następującej odległości 0,5-1 m od linii bocznych

16 Długość siatki może wynosić 11 m

17 Szerokość górnej taśmy siatki wynosi 5 cm

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

19 Czy każdy asystent trenera musi mieć licencję trenerską?

20 Czy zespół w rozgrywkach PZPS może liczyć 13 zawodników, pod warunkiem, że w tym jest dwóch zawodników Libero?

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

22 Czy koszulki zawodników w rozgrywkach PZPS mogą być ponumerowane od 1 do 20?

23 Czy trzeba uzyskać zgodę sędziego pierwszego na grę w okularach lub szkłach kontaktowych?

24 Czy zespół w rozgrywkach PZPS może liczyć 12 zawodników, w tym dwóch zawodników Libero?

25 Czy kapitan zespołu schodzący z boiska może sam wyznaczyć grającego kapitana, pomimo obecności trenera?

26 Czy trener może stać przy polu rozgrzewki swojego zespołu przez całego seta?

27 Trener jest jednocześnie zawodnikiem zespołu. Czy w czasie, gdy jest on na boisku ma prawo żądać przerw dla odpoczynku 

(inny zawodnik jest grającym kapitanem)?

28 Czy trener musi podpisać się na kartce z ustawieniem w obecności sędziego drugiego?

29 W sztabie trenerskim zespołu jest trener i dwóch jego asystentów. Czy pod nieobecność trenera i pierwszego z asystentów - 

na wniosek zespołu i za zgodą sędziego drugiego - drugi asystent trenera może wykonywać obowiązki trenera?

30 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?

31 Trener jest jednocześnie zawodnikiem zespołu. Czy na czas, gdy jest on na boisku, może go zastępować - za zgodą sędziów - 

asystent trenera?

32 Czy trener kartkę z ustawieniem może przekazać bezpośrednio sekretarzowi?

33 Czy kapitan zespołu siedzący na ławce rezerwowych, może prosić o przerwę dla odpoczynku, podczas nieobecności trenera?

34 Czy trener zespołu podpisuje protokół przed losowaniem?

35 Poza zawodnikami, członkami zespołu mogą być: trener, asystent trenera, lekarz i kierownik drużyny.

36 Czy trener zespołu ma prawo poproszenia sędziów o wyjaśnienie lub zinterpretowanie przepisów gry?

37 Przed wykonaniem zagrywki kapitan zespołu zagrywającego  zapytał sędziego II czy przygotowuje się do niej właściwy 

zawodnik. Czy miał do tego prawo?

38 Trener jest jednocześnie zawodnikiem zespołu. Czy na czas, gdy jest on na boisku, może go zastępować – za zgodą sędziów – 

asystent trenera?

39 Czy trener zespołu podpisuje wniesiony protest w rubryce „UWAGI”?

40 Czy prawdą jest, iż zespół może składać się maksymalnie z 16 osób?

41 Czy grający trener może pełnić funkcję Libero?

42
Podczas przerw między setami zawodnicy rezerwowi rozgrzewają się na boisku używając piłek. Czy mają do tego prawo?

43
Czy po podpisaniu protokołu zawodów przez trenera i kapitana, skład zespołu został zatwierdzony i nie może być zmieniony?

44 Czy kapitan zespołu schodzący z boiska może sam wyznaczyć grającego kapitana, pomimo obecności trenera?

45 Czy po meczu kapitan zespołu ma obowiązek podpisać protokół zawodów?

46 Czy ciąg zagrań od momentu uderzenia piłki przez zagrywającego, do momentu, gdy piłka jest poza grą to akcja?

47 Czy jeżeli zespół, pomimo wezwania przez sędziego, odmówi gry, to zostaje uznany za zdekompletowany?

48 Czy uznanie zespołu za zdekompletowany oznacza automatycznie przegranie meczu?

49 Czy w rozgrywkach PZPS jest dozwolone, by - jeżeli jeden z kapitanów zażąda osobnej rozgrzewki - każdy z zespołów 

rozgrzewał się przy siatce kolejno po sobie przez 5 minut (zespoły rozgrzewały się wcześniej na sali treningowej)?

50 Czy w rozgrywkach PZPS jest dozwolone, by - jeżeli jeden z kapitanów zażąda osobnej rozgrzewki - każdy z zespołów 

rozgrzewał się przy siatce kolejno po sobie przez 3 minuty (zespoły nie rozgrzewały się wcześniej na sali treningowej)?

51 Czy sędzia I przy losowaniu winien zgodnie z przepisami zapytać kapitanów, czy chcą się rozgrzewać wspólnie przy siatce?

52 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?

53 Na boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany w protokole na liście zawodników. Czy zespół popełniający błąd, traci 

wszystkie punkty oraz sety zdobyte od momentu wejścia niezapisanego zawodnika na boisko?

54 Czy zawodnik zagrywający zawsze zajmuje pozycję 1?

55 Czy prawdą jest, że w momencie uderzenia piłki na zagrywkę, każdy z zawodników linii obrony, musi znajdować się dalej od 

linii środkowej niż którykolwiek z zawodników linii ataku?

56 Czy jeżeli zespół popełnia błąd rotacji i sekretarz jest w stanie określić, w którym momencie powstał błąd, to wszystkie punkty 

zdobyte przez zespół popełniający błąd od momentu jego powstania muszą zostać anulowane, a punkty zdobyte przez 

przeciwnika zostają zachowane?

57 Czy zespół popełnia błąd ustawienia, pomimo że wszyscy z grających zawodników w momencie uderzenia piłki przez 

zagrywającego zajmują prawidłowe pozycje na boisku, ale jeden z zawodników znalazł się na boisku w wyniku zmiany 

nieregulaminowej?

58 Po wygraniu wymiany kapitan zespołu poprosił o wskazanie zawodnika, który ma zagrywać. Sekretarz podał, że zagrywać ma 

zawodnik nr 4. Po zagrywce tego zawodnika zespół wygrał kolejną wymianę, ale przed następną zagrywką sekretarz 

poinformował sędziów, że jednak zagrywać miał zawodnik nr 3 a nie nr 4. Czy zespół przeciwny zdobędzie dodatkowy punkt i 

będzie zagrywał jako następny?
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59
Jeśli podczas losowania kapitan zespołu poprosił o oddzielną rozgrzewkę na siatce, a wcześniej zespoły miały możliwość 

rozgrzewać się na innej sali, sędzia I gwiżdże na oficjalną rozgrzewkę na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania

60 Czy w momencie podrzucenia przez zawodnika zagrywającego piłki w celu wykonania zagrywki, oba zespoły muszą stać w 

prawidłowym ustawieniu?

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

62 Czy wolno w czasie odbicia piłki, stanąć na własnej ławce rezerwowych?

63 Czy w drugim odbiciu zespołu, piłka może dotykać kilku części ciała, pod warunkiem, że jest to kontakt jednoczesny?

64 Czy zdanie "pierwszy kontakt z piłką może być wykonany w dowolny sposób, byle piłka nie była złapana i/lub rzucona" jest 

prawdziwe?

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

66 Czy podłoga jest jednym z ograniczeń wyznaczających przestrzeń przejścia?

67 Czy wolno odbić piłkę z ławki przeciwnika?

68 Zawodnik dotknął boisko przeciwnika łokciem przy próbie obrony piłki po kiwce przeciwnika. Czy popełnił błąd?

69 Zawodnik skutecznie blokuje między antenkami. Przy wyskoku dotyka siatki, ale poza antenką. Czy jest to prawidłowe 

zagranie?

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

71 Zawodnik zaatakował piłkę nad polem przeciwnika, po trzecim odbiciu zespołu przeciwnego (piłka przeleciałaby nad siatką). 

Czy popełnił błąd?

72 Czy można dać sygnał na zagrywkę, jeżeli zawodnik zagrywający nie znajduje się w strefie zagrywki?

73 Czy przed sygnałem na zagrywkę sędzia I musi upewnić się, że zawodnik zagrywający jest w posiadaniu piłki?

74 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?

75 Zawodnik rozgrywający, zajmujący na boisku pozycję nr 6, wbiegł do strefy ataku i w wyskoku (kontakt z piłką powyżej górnej 

taśmy) rozegrał piłkę w drugim odbiciu zespołu tak niefortunnie, że przeleciała ona na stronę przeciwnika. Czy zawodnik 

popełnił błąd?

76 Po przebiciu piłki przez przeciwnika blisko siatki, rozgrywający od razu wystawia na drugą linię. Zawodnik linii obrony uderza 

piłkę znajdującą się całkowicie nad górną taśmą siatki, wyskakując częściowo ze strefy ataku. Piłka uderza w górną taśmę 

siatki i kolejny zawodnik tego samego zespołu przebija piłkę sposobem dolnym do przeciwnika. Czy zespół popełnił błąd?

77 Piłka po drugim odbiciu zespołu A zmierza w stronę przeciwnika. Zawodnik zespołu B wyskakuje i uderza piłkę w swojej 

przestrzeni (piłka znajduje się dokładnie nad siatką), chociaż w zespole A jeden z zawodników próbuje ją jeszcze odbić. Czy 

zawodnik zespołu B popełnił błąd?

78 Czy wolno w ogóle wykonać blok bezpośrednio po bloku przeciwnika?

79 Czy zawodnik linii obrony, który uczestniczył w niespełnionym bloku grupowym popełnił błąd?

80 Czy po złym przyjęciu zagrywki przez przeciwnika, jeśli piłka ma tendencję do przejścia na stronę blokującego, a po stronie 

przyjmującej zagrywkę nie ma zawodnika, który mógłby piłkę zaatakować, wolno taką piłkę zablokować z przełożeniem rąk?

81 Zawodnik drugiej linii wyskakuje do bloku, sięgając ponad siatkę, ale piłka uderza go w klatkę piersiową, znajdującą się cały 

czas całkowicie poniżej górnej taśmy siatki. Czy było to prawidłowe zagranie?

82 Zawodnik linii obrony znalazł się przy siatce i przy ataku przeciwnika wyciągnął do góry ręce (ale poniżej górnej taśmy siatki). 

Piłka odbiła się od jego rąk i wróciła na stronę przeciwnika. Czy zawodnik ten popełnił błąd?

83 Zawodnik linii obrony przy ataku przeciwnika znalazł się przy siatce tuż przy dwóch swoich kolegach blokujących piłkę w 

wyskoku i sam wyciągnął do góry ręce (ale poniżej górnej taśmy siatki). Piłka odbiła się od rąk jednego z kolegów i wróciła na 

stronę przeciwnika. Czy zespół blokujący popełnił błąd?

84 Zawodnik linii obrony blokował skutecznie (kontakt z piłką powyżej górnej taśmy siatki) atak wykonany ze strefy ataku przez 

zawodnika linii obrony przeciwnika. Czy punkt zdobywa zespół blokujący?

85
Po złym przyjęciu zagrywki w zespole A piłka całkowicie poza przestrzenią przejścia przeleciała w kierunku wolnej strefy 

przeciwnika. Zawodnik nr 1 zespołu A przebiegł pod siatką w celu odzyskania piłki. W zespole B zawodnik nr 11, grający przy 

siatce, wyszedł ze swojego boiska w kierunku słupka, ale nie dotknął przeciwnika. Czy zawodnik nr 11 popełnił błąd?

86 Zespół popełnia błąd odbicia z pomocą, jeżeli dwóch zawodników odbija piłkę jednocześnie

87 Jeżeli piłka po tym, gdy została opuszczona z rąk przez zawodnika zagrywającego, spada na parkiet nie dotknięta przez 

zagrywającego zespół traci prawo do zagrywki

88 Zawodnik linii obrony zespołu A wykonuje próbę bloku (sięga powyżej górnej taśmy), a atakujący zespołu B uderza piłkę w aut. 

Czy akcję wygrał zespół A?

89 Oceniając odbicie piłki sędzia winien brać pod uwagę ruch zawodnika przed odbiciem i w jego trakcie

90 Po zagrywce zespołu A piłka przelatuje nad zasłoną, ale w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego zawodnik zespołu B 

częścią stopy znajduje się poza boiskiem. SI odgwizdał błąd obustronny. Czy decyzja była prawidłowa?

91 Zawodnik linii obrony zespołu A bierze udział w próbie bloku, a zawodnik zespołu B atakuje w siatkę. Czy akcję wygrał zespół 

A?

92 Zawodnik rozgrywający zespołu A będący w linii ataku rozgrywa piłkę w wyskoku wzdłuż górnej krawędzi siatki, w tym samym 

momencie zawodnik zespołu B wykonuje blok dotykając rąk rozgrywającego, jednak kontakt ten nie spowodował zmiany 

kierunku lotu piłki. W takiej sytuacji sędziowie nie powinni przerywać wymiany, ponieważ kontakt ten nie miał wpływu na 

przebieg akcji

93 Piłka po drugim odbiciu zespołu A przelatuje ponad antenką do wolnej strefy przeciwnika. Biegnie za nią zawodnik i odbija ją 

wysoko z powrotem nad swoje boisko, poza tą samą antenką. Jeden z zawodników zespołu B staje na drodze wracającego 

zawodnika. Czy zespół A zdobywa punkt w tej wymianie?

94 Zawodnik linii ataku próbował przyjąć piłkę z zagrywki przeciwnika w strefie ataku, będąc w wyskoku (piłka powyżej górnej 

taśmy siatki). Piłka po tym odbiciu przeleciała na stronę przeciwnika. Czy zawodnik ten popełnił błąd?

95 Tuż po zakończeniu II seta zerwała się lampa nad boiskiem. Boisko uległo uszkodzeniu. Po interwencji technicznej można było 

wznowić grę na innym boisku, ale wciąż na tej samej hali. Przerwa trwała 2 godziny. Czy II set winien zostać anulowany?

96 Czy przerwa w grze jest to czas między wymianą zakończoną, a gwizdkiem sędziego pierwszego na następną zagrywkę?

97 Czy jest prośbą nieuzasadnioną, jeżeli grający kapitan poprosił o przerwę dla odpoczynku, chociaż trener zespołu był obecny 

(sędzia II nie przyznał przerwy)?

98 Zespół A dokonał zmiany zawodników. W czasie kolejnej wymiany na boisko wpadła piłka i sędziowie przerwali grę oraz 

nakazali powtórzenie wymiany. Przed kolejnym sygnałem sędziego na zagrywkę, do strefy zmian wszedł zawodnik zespołu A, 

co stanowiło prośbę o zmianę zawodników. Sekretarz nacisnął sygnalizator, przyznając zmianę. Czy było to opóźnianie gry 

przez zespół?

99 Zespół B dokonał zmiany zawodników. W czasie kolejnej wymiany na boisko wpadła piłka i sędziowie przerwali grę oraz 

nakazali powtórzenie wymiany. Przed kolejnym sygnałem sędziego na zagrywkę, do strefy zmian wszedł zawodnik zespołu B, 

co stanowiło prośbę o zmianę zawodników. Czy sędziowie powinni przyznać zmianę?

100 Czy, pomimo że ustawienie zespołu na boisku jest zgodne z kartką na ustawienie, zespół może dokonać regulaminowej zmiany 

zawodników przed rozpoczęciem seta?



Baza pytań testowych - test ze znajomości przepisów gry "lato 2014"

101 Trener chce dokonać regulaminowej zmiany zawodnika kontuzjowanego. Czy musi użyć oficjalnej sygnalizacji ręcznej?

102 Zawodnik ustawienia początkowego nr 2 został w czasie seta decydującego - 5-tego seta zmieniony przez zawodnika nr 5, po 

czym nastąpiła zmiana powrotna. Przy stanie 10:12 trener nacisnął sygnalizator, wykonał ręczną sygnalizację i zażądał zmiany 

narzuconej zawodnika nr 2 na nr 5. Zawodnik nr 2 nie zdradzał dotychczas żadnych symptomów kontuzji lub choroby. Czy 

sędziowie winni dopuścić do zmiany?

103 Czy zmiana narzucona dotyczy zarówno zawodnikow kontuzjowanych, jak i wykluczonych lub zdyskwalifikowanych?

104 Do strefy zmian weszło dwóch zawodników. S II zauważył, że jeden z nich uczestniczył już w grze w tym secie (był zmieniony 

przez innego zawodnika). Czy jego zmiana jest odrzucana i podlega sankcjom za opóźnianie (druga zmiana jest przyznana) ?

105 Czy jest opóźnianiem gry, jeżeli trener zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku po sygnale sędziego I na zagrywkę (sędzia II 

nie przyznał tej przerwy)?

106 Czy jest opóźnianiem gry, jeżeli trener zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku po sygnale sędziego I na zagrywkę (sędzia II 

przyznał przerwę)?

107 Czy jest opóźnianiem gry, jeżeli grający kapitan poprosił o przerwę dla odpoczynku, chociaż trener zespołu był obecny (sędzia 

II przyznał przerwę)?

108 Po zakończeniu wymiany jeden z zawodników ukląkł i wiązał sznurowadło. Czy było to opóźnianie gry?

109 Zawodnik wszedł w strefę zmian, mając na sobie spodnie dresowe, które zapomniał zdjąć. Sekretarz użył jednak sygnalizatora, 

rozpoznając zmianę zawodników. Sędzia I unieważnił zmianę i nałożył sankcję za opóźnianie gry. Czy postąpił prawidłowo?

110 Zespół został ukarany za opóźnianie gry w związku z nieprzygotowaną zmianą. Czy trener tego zespołu może żądać jeszcze 

przed wznowieniem gry przerwy dla odpoczynku?

111 Zespół w czasie meczu wykorzystał już jedną 3-minutową przerwę dla zawodnika kontuzjowanego. W kolejnym secie inny 

zawodnik tego samego zespołu doznał kontuzji. Czy może on skorzystać z 3-minutowej przerwy dla kontuzjowanego 

zawodnika?

112 W czasie trwania wymiany, zgłasła część lamp w głębi boiska, po jednej stronie pola gry. Czy sędzia może nie przerwać 

wymiany, jeżeli uważa, iż to zdarzenie nie wpłynęło na grę?

113 Czy zawodnik, który opóźnia wejście na boisko po przerwie dla odpoczynku, może zostać ukarany sankcją za opóźnienie? (W 

protokole wpisuje się nr zawodnika)

114 Kapitan zespołu kilkukrotnie w czasie meczu prosi o sprawdzenie ustawienia, w sposób wskazujący, iż ma to na celu 

opóźnienie wznowienia gry. Czy sędzia I ma prawo udzielić temu zespołowi sankcji za opóźnianie gry?

115 W czasie trwania wymiany zawodnik upadł z krzykiem bólu i wymiana została przerwana. Po kilku minutowej interwencji 

lekarskiej, konieczna była zmiana zawodnika (zmiana regulaminowa). Zawodnik został zniesiony przez kolegów. Czy zawodnik 

ten może powrócić do gry w tym samym meczu?

116 Czy trener może być w tym samym meczu zawodnikiem Libero?

117 Czy spodenki stroju Libero muszą różnić się kolorem od spodenek pozostałych zawodników?

118 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)?

119 Libero wystawił piłkę palcami sposobem górnym, gdy znajdował się w swojej strefie ataku. Zawodnik linii ataku zaatakował 

skutecznie piłkę, która znajdowała się częściowo powyżej górnej taśmy siatki. Czy zawodnik ten popełnił błąd?

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

Libero?

121 Czy w przypadku kontuzji jedynego Libero, trener musi dokonać ponowego wyznaczenia Libero, natychmiast albo straci prawo 

do ponownego wyznaczenia Libero do końca meczu?

122 Jedyny zawodnik Libero w zespole doznał kontuzji. Trener chce dokonać ponownego wyznaczenia Libero. Czy zanim nowy 

zawodnik Libero pojawi się na boisku, musi zostać rozegrana co najmniej jedna wymiana zakończona?

123 Po wygranej wymianie w zwycięskim zespole nastąpiło zastąpienie z udziałem Libero. Cieszący się z udanej akcji zawodnik 

wykonał niesportowy gest w stronę przeciwnika i została mu udzielona kara (czerwona kartka). Czy przed wznowieniem gry w 

tym zespole może nastąpić zastąpienie z udziałem Libero?

124 SI zauważył przed wznowieniem gry, nieregulaminowe zastąpienie z udziałem libero. Czy zespół będzie sankcjonowany jak za 

opóźnianie gry ?

125 Czy jeżeli zespół posiada dwóch Libero, trener wpisuje na kartce przed pierwszym setem numer tego Libero, który jako 

pierwszy będzie brał udział w zastąpieniu?

126 Jeśli zespół posiada dwóch libero, a pierwszy jest wykluczony, to czy trener ma prawo do wyznaczenia kolejnego zawodnika 

jako libero i nadal grać na dwóch libero?

127 Czy w razie kontuzji libero, nowo wyznaczony zawodnik libero musi wejść do strefy zmian z tabliczką kontuzjowanego libero, 

by dopełnić zmiany?

128 Zespół gra z dwoma zawodnikami libero (L1 i L2). Libero L1 doznał kontuzji i stał się niezdolnym do gry. Czy Libero L1 może 

powrócić do gry, w momencie gdy uzna, że jest z powrotem zdolny do gry po kontuzji?

129 SI zauważył przed wznowieniem gry, nieregulaminowe zastąpienie z udziałem libero. SI odczekał aż zagrywka zostanie 

wykonana i w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego odgwizdał błąd ustawienia. Czy postępowanie sędziego było 

prawidłowe?

130 Wszystkie sankcje za opóźnianie są zapisywane w protokole.

131 Czy sędzia może udzielić zespołowi sankcji kara za opóźnianie tylko jeden raz w meczu?

132 Czy kara w efekcie prośby o zmianę nieregulaminową jest sankcją indywidualną?

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

134 Czy jeżeli sędzia I wzywa do siebie kapitana, by ten przekazał informację o sankcji udzielanej członkowi zespołu nieobecnemu 

na boisku, pokazuje stosowną kartkę lub kartki?

135 Czy upomnienie ustne, udzielane za pośrednictwem grającego kapitana, aby zapobiec stosowaniu w stosunku do zespołu 

sankcji za niewłaściwe zachowanie, może dotyczyć konkretnego członka zespołu, innego niż kapitan? 

136 Sędzia udzielił zespołowi A upomnienia ustnego, za pośrednictwem grającego kapitana, aby zapobiec stosowaniu, w stosunku 

do zespołu, sankcji za niewłaściwe zachowanie. Czy sekretarz w protokole zaznaczy znakiem "X" zespół A, aby kolejne takie 

przypadki spotkały się ze stosownymi sankcjami?

137 Czy za obraźliwy gest (pierwsze niesportowe zachowanie w meczu) zawodnik powinien otrzymać wykluczenie? 

138 Czy zawodnik wykluczony może dopingować swój zespół, nie ruszając się z krzesła w polu kar?

139 Czy w przypadku udzielenia kary za pierwsze grubiańskie zachowanie dla zawodnika (kara nie kończy seta), zespół przeciwny 

będzie zagrywał?

140 Zespół wydał wulgarny okrzyk na powitanie przed meczem. Czy sędzia słusznie rozpoczął mecz od kary (czerwona kartka) 

nałożonej na kapitana zespołu?

141 Przed rozpoczęciem II seta S I zdyskwalifikował zawodnika nr 8 zespołu A za obraźliwe zachowanie. Zawodnik ten nie był 

wcześniej karany w tym samym meczu. Czy sędzia II powinien poinstruować sekretarza, by ten zapisał karę w protokole oraz 

odesłać ukaranego zawodnika poza obszar kontrolowany przez komisję sędziowską?

142 Czy sędzia, może dokonać pierwszego upomnienia w meczu, z użyciem żółtej kartki?

143 Czy jeśli sędzia I zapomni zabrać ze sobą na słupek kartki (żółtą i czerwoną), może upominać zawodników sankcjonując ich 

jedynie słownie?
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144 Grający kapitan zespołu B, po jednej z akcji, odwrócił się w stronę sędziego i kibiców i ściągnął spodenki. Sędzia I wyrzucił 

zawodnika z sali, nakładając na niego dyskwalifikację (żółta i czerwona kartka trzymana osobno). Zawodnik nie był wcześniej 

karany ani upominany. Czy sędzia postąpił słusznie?

145 Zawodnik zaatakował piłkę blisko siatki, z dużą siłą. Blokujący nie zdołali nawet dotknąć piłki. W czasie tej akcji rozgrywający 

zespołu atakującego szarpnął za dolną taśmę siatki i wskazał, że blokujący dotknęli górnej taśmy. Sędzia II odgwizdał błąd 

dotknięcia siatki zawodnika rozgrywającego. Czy dodatkowo zawodnik ten powinien zostać ukarany (czerwona kartka), 

niezależnie od wcześniejszych upomnień dotyczących niesportowego zachowania?

146 Czy w przypadku jednakowych strojów zespołów, zespół wpisany na pozycji drugiej w programie zawodów (zgodnie z tabelą 

Bergera) powinien zmienić stroje ?

147 Czy żółta kartka trzymana pod nadgarstkiem oznacza karę za opóźnianie?

148 Czy żółta i czerwona kartka trzymane osobno (w dwóch rękach) oznaczają dyskwalifikację?

149 Zawodnik wykonujący zagrywkę, posłał piłkę w siatkę. Czy sędzia II, po przejściu na stronę zespołu przegrywającego wymianę, 

wskaże zespół zagrywający (po S I)?

150 Na meczu odbywającym się przy licznej widowni, sędzia II nie usłyszał i nie zobaczył prawidłowej sygnalizacji trenera 

proszącego o przerwę dla odpoczynku. Sędzia I widząc jednak sygnalizację, sam przyznał tę przerwę. Czy zachował się 

prawidłowo?

151 Jeżeli sekretarz nie otrzyma kartek z ustawieniem początkowym w odpowiednim czasie, czy musi natychmiast poinformować 

S II ?

152 Czy sekretarz sygnalizuje sędziom prośby nieuzasadnione?

153 Czy w czasie trwania meczu sekretarz informuje sędziego drugiego o drugiej przerwie dla odpoczynku przyznanej danemu 

zespołowi?

154 Czy sekretarz kontroluje czas przerw między setami?

155 Czy po meczu sekretarz uzyskuje podpisy od kapitanów, a następnie podpisuje protokół?

156 Czy sekretarz rozpoczyna i kończy przerwy techniczne?

157 Czy asystent sekretarza podpisuje protokół zawodów?

158 Po jednoczesnym kontakcie z piłką, zawodników przeciwnych drużyn, piłka uderzyła w antenkę - miał miejsce błąd 

obustronny. Cała sygnalizacja sędziego I była następująca: 1. gwizdek, 2. rodzaj błędu (błąd obustronny), 3. wskazanie 

zawodników popełniających błąd. Czy była to sygnalizacja kompletna i prawidłowa?

159 Czy to sędzia I wyraża zgodę na zmianę narzuconą w przypadku kontuzji zawodnika?

160 Czy do obowiązków sędziego pierwszego należy decyzja w czasie meczu czy piłka spełnia wymogi regulaminowe?

161 Czy sędzia II gwiżdżąc i sygnalizując, wydaje decyzje o piłce przekraczającej pionową płaszczyznę siatki, w kierunku wolnej 

strefy przeciwnika, całkowicie poza przestrzenią przejścia, po swojej stronie (piłce odzyskiwanej)?

162 Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje S II, o pierwszej przerwie dla odpoczynku przyznanej danemu zespołowi?

163 Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje S II o tym, że rozpoczynana wymiana może zakończyć set lub mecz (o piłce 

setowej)?

164 Czy przed rozpoczęciem meczu, w czasie gdy sędzia drugi sprawdza prawidłowość ustawienia zespołów, sekretarz także 

powinien sprawdzić, czy ustawienie zespołów zgadza się z zapisem w protokole?

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

166 Czy w protokole zawodów, numer seta wpisujemy rzymskimi liczbami?

167 Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd sygnalizując podrzut piłki do zagrywki spoza linii 

ograniczających pole zagrywki?

168 Czy, gdy jest dwóch sędziów liniowych, stoją oni w wolnej strefie w odległości od narożnika boiska od 2 do 4 metrów?

169 Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd, sygnalizując każdorazowe przejście piłki na drugą stronę siatki 

poza przestrzenią przejścia?

170 Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd sygnalizując wykroczenie poza swoje boisko przez zawodnika 

(oprócz zagrywającego) w momencie sygnału na zagrywkę?

171 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?

172 Jeśli sędzia I zmienia decyzję sędziemu liniowemu (np. pokazuje aut zamiast boiska), musi wskazać na siebie, że to jest jego 

decyzja?

173 Jeżeli sędzia I usuwa sędziego liniowego z komisji sędziowskiej (odsyła go do szatni), musi pokazać mu dyskwalifikację 

trzymając osobno żółtą i czerwoną kartkę?

174 Po mocnym ataku zawodnika zespołu A, piłka odbija się od bloku zespołu B i trafia w sędziego I, rozbijając mu okulary. Sędzia I 

nie może dalej sprawować swojej funkcji. Czy mecz przerywa się do momentu, aż w hali nie pojawi się nowy sędzia, który 

może zastąpić poszkodowanego arbitra?

175 Sędzia I i II równocześnie używają gwizdków. Sędzia I odgwizduje błąd dotknięcia górnej taśmy zawodnika atakującego, sędzia 

II zawodnika blokującego. Zespoły domagają się błędu obustronnego, ale sędzia I odrzuca decyzję sędziego II i podtrzymuje 

swoją. Czy postąpił zgodnie z przepisami?

176 Sędzia I i II równocześnie używają gwizdków. Sędzia I odgwizduje błąd przekroczenia linii przy zagrywce, a sędzia II błąd 

ustawienia zespołu przyjmującego. Po chwili sędzia I pokazuje błąd obustronny. Czy sędzia I postąpił słusznie?

177 Czy po akcji, w której libero wystawia piłkę palcami z pola ataku, a inny zawodnik atakuje ją powyżej górnej taśmy siatki, 

sędzia I odgwizdując błąd i wykonując sygnalizację, wskazuje też zawodnika atakującego?

178 Czy w przerwie między pierwszym, a drugim setem sędzia II musi zadbać o to, by jedna z piłek którą grany jest mecz, znalazła 

się w pobliżu stolika sekretarza?

179 Jeśli w trakcie trwania akcji na boisko wbiegnie jeden z moppersów, to sędzia I ma obowiązek przerwać grę i wykonać 

sygnalizację, wskazując jedynie dwa wyciągnięte do góry kciuki?

180
Piłka po złym przyjęciu przelatuje między antenkami w stronę wolnej strefy przeciwnika po stronie sędziego II. Za piłką biegnie 

zawodnik zespołu przyjmującego i odbija ją w stronę swojego zespołu. Czy sędzia II ma obowiązek odgwizdać błąd?

181 Sędzia II przy stanie 23:23 w secie odgwizdał dwukrotnie ten sam błąd ustawienia w zespole A. Kapitan zespołu zaprotestował 

u sędziego I wskazując, że zespół nie popełnił odgwizdanych błędów. Sędzia I po analizie przyznał rację zespołowi. Czy wynik 

seta powinien w takiej sytuacji zostać cofnięty do 23:23?

182 S II odgwizdał " błąd stopy" zawodnika  zagrywającego. Czy SI  zgodnie z przepisami zasygnalizuje "błąd obustronny"?

183 Czy do obowiązków sędziego drugiego należy odgwizdywanie spełnionego ataku, jeśli zawodnik uderzył znajdującą się 

całkowicie powyżej górnej taśmy siatki piłkę, wystawioną palcami sposobem górnym przez Libero, znajdującego się   w swojej 

strefie ataku?

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

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

sygnalizacji S1 ?

186 Sędzia pierwszy pokazuje w czasie meczu drugą żółtą kartkę w tym samym zespole (ale innemu członkowi zespołu). Czy sędzia 

drugi ma obowiązek podejść do sędziego pierwszego i poinformować go, że jest to decyzja niezgodna z przepisami gry?

187 Zespół popełnił błąd ustawienia. Czy sędzia po wykonaniu sygnalizacji błędu musi wskazać obu zawodników, którzy popełnili 

błąd?


