
1.

Kapitan zespołu doznał kontuzji na 1 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?

2.

Podczas akcji w grze obronnej Libero uległ kontuzji ręki. Po udzieleniu krótkiej pomocy 
medycznej zawodnik zadeklarował, że może grać dalej. Sędzia zezwolił zawodnikowi na 
kontynuację gry. Czy postępowanie sędziego I w tej sytuacji było właściwe?

3.
Czy zawodnik popełnił błąd, jeżeli po wykonaniu ataku z rozpędu oparł się delikatnie o 
siatkę za antenką?

4.

Zastąpienie Libero nastąpiło po gwizdku na zagrywkę. Sędziowie nie przerwali wymiany i 
nie wycofali zastąpienia. Było to pierwsze tego typu zachowanie zespołu. Po zakończonej 
wymianie S1 poinformował kapitana, że ponowne zastąpienie po gwizdku na zagrywkę 
skutkować będzie sankcją za opóźnianie.  Czy było to prawidłowe zachowanie sędziów?

5.
Czy w drugim odbiciu zespołu, piłka może dotykać kilku części ciała pod warunkiem, że 
jest to kontakt jednoczesny?

6.
Czy na ławce zespołu - poza zawodnikami - może w czasie meczu siedzieć pięciu 
pozostałych członków zespołu?

7.

Podstawowy rozgrywający zespołu został zmieniony przez drugiego rozgrywającego. 
Następnie miała miejsce zmiana powrotna, która był szóstą zmianą w tym zespole w tym 
secie. Chwilę później zawodnik rozgrywający doznał kontuzji. Libero zespołu przebywał 
w tym momencie na ławce. Jakie pole manewru ma trener zespołu?

8.

Przy stanie 14:14 i przed wykonaniem zagrywki przez zespół B, kapitan tego zespołu 
poprosił o podanie numeru zawodnika zagrywającego. Sekretarz zawodów 
odpowiedział, że powinien zagrywać zawodnik nr 10. W tym ustawieniu zespół zdobył 7 
punktów oraz miały miejsce przerwa dla odpoczynku i zmiany zawodników w obu 
zespołach. Przed kolejną zagrywką zawodnika nr 10 sekretarz poinformował S2, że 
zgodnie z zapisem w protokole powinien zagrywać zawodnik nr 5. Jakie decyzje komisji 
sędziowskiej będą w takiej sytuacji prawidłowe:

9. Na szerokość strefa ataku rozciąga się …

10.
Trener chce dokonać regulaminowej zmiany zawodnika kontuzjowanego, Czy musi użyć 
oficjalnej sygnalizacji ręcznej?

11.
Czy sędzia drugi może zastąpić sędziego pierwszego, jeżeli ten stanie się niezdolny do 
wykonywania swoich obowiązków?

12. Zespół ukarany upomnieniem traci punkt i prawo do zagrywki.

13.
Zawodnik skutecznie blokuje między antenkami. Przy wyskoku dotyka siatki, ale poza 
antenką. Czy jest to prawidłowe zagranie?

14. Czy linia środkowa jest zaliczana do obu części boiska do gry?

15.

Zawodnik po wykonaniu ataku wpada w siatkę na środku jej wysokości, przy antence 
(ma kontakt z siatką po obu stronach antenki, taśmą boczną i antenką na wysokości 
siatki). Sytuacja ta nie wpływa na grę przeciwnika. Czy zawodnik popełnił błąd?

16.

Po zwycięskiej akcji zawodnicy zmieniają ustawienie zgodnie z ustawieniem wpisanym 
do protokołu i zawodnik LIBERO staje w IV strefie ( nie zostaje zastąpiony przez 
zawodnika ustawienia początkowego lub jego zmiennika). Jak powinien postąpić S1?

17.

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?



18.
Czy jest opóźnianiem gry, jeżeli trener zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku po 
sygnale sędziego I na zagrywkę (sędzia II nie przyznał tej przerwy)?

19.
Czy przerwa w grze jest to czas między wymianą zakończoną, a gwizdkiem sędziego I na 
zagrywkę?

20.

Piłka po złym przyjęciu u przeciwnika zmierzała w siatkę. Zawodnik uderzył piłkę przez 
siatkę, tak by wyleciała ona poza boisko przeciwnika. Czy sędzia odgwiżdże błąd "piłka 
dotknięta" (bo ostatecznie piłka po złym przyjęciu opadła poza boisko)?

21. Zespół może liczyć maksymalnie 14 osób

22.

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?

23.
Trener jest jednocześnie zawodnikiem zespołu. Czy w czasie, gdy jest on na boisku (inny 
zawodnik jest grającym kapitanem), ma prawo żądać przerw dla odpoczynku?

24. Czy piłka może być odzyskiwana z krzesła trenera po stronie przeciwnika?

25.

Trener zespołu A stał prawidłowo za linią trenerską w swojej wolnej strefie. Zawodnik 
zespołu B pobiegł w kierunku wolnej strefy zespołu A w celu odzyskania piłki, która 
przeleciała na stronę zespołu A częściowo poza przestrzenią przejścia, ale trener zespołu 
A złapał piłkę, która leciała w jego kierunku. Czy było to zachowanie zgodne z 
przepisami? 

26.
Czy jeżeli zespół przyniesie przed meczem listę 14 zawodników do wpisania do 
protokołu, to musi w tej grupie być wskazanych dwóch zawodników Libero?

27. Czy wszystkie prośby nieuzasadnione wpisywane są do protokołu?

28.

Zawodnik LIBERO 1 zespołu „A” został kontuzjowany. Trener zespołu zdecydował o  
natychmiastowym zastąpieniu LIBERO 1. Kontuzjowany LIBERO 1 zszedł z boiska a 
zastępujący go LIBERO 2 wszedł na boisko. Czy taka akcja jest dozwolona?

29.
Zawodnik wpisany na kartce z ustawieniem przekazanej przez zespół uległ kontuzji przed 
rozpoczęciem meczu. Czy może on zostać zmieniony przed meczem?

30.

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

31.

Zespół posiada jednego zawodnika Libero, który znajduje się na boisku. Zawodnik Libero 
zostaje zgłoszony jako niezdolny do gry przez trenera. Zawodnik, którego Libero zastąpił, 
musi powrócić na boisko, a następnie po jednej wymianie zakończonej nowo 
wyznaczony zawodnik Libero ma prawo zastąpić dowolnego zawodnika linii obrony.

32. Czy piłka może być odzyskiwana spoza wolnej strefy po stronie przeciwnika?
33. Czy linie ograniczające wykreślone są na zewnątrz boiska do gry?

34.
W przypadku osobnej rozgrzewki, jako pierwszy rozgrzewa się przy siatce zespół, który 
będzie pierwszy zagrywał.

35.

Zawodnik linii obrony przy ataku przeciwnika znalazł się przy siatce tuż przy dwóch 
swoich kolegach blokujących piłkę w wyskoku i sam wyciągnął ręce (ale poniżej górnej 
taśmy siatki). Piłka odbiła się od rąk jednego z kolegów i wróciła na stronę przeciwnika. 
Czy zespół blokujący popełnił błąd?

36.
Czy jest błędem, jeśli zawodnik po 3 odbiciu piłki przez przeciwnika odbija piłkę po 
stronie przeciwnika zamiast ją blokować?

37. Wykluczony trener traci prawo do kierowania grą zespołu do końca meczu.
38. Czy trener kartkę z ustawieniem może przekazać bezpośrednio sekretarzowi?



39.
Czy podczas pomiaru wysokości siatki podczas ceremoniału S2 przykłada przymiar w 
kolejności: antenka przy stanowisku S1, środek siatki, antenka przy stanowisku S2?

40. Libero może być trenerem zespołu

41. Dyskwalifikacja za agresywne zachowanie wymaga udzielenia wcześniej niższej sankcji.

42.
Czy sędzia liniowy ma sygnalizować, jeżeli piłka po drugim odbiciu zespołu przelatuje 
poza przestrzenią przejścia w kierunku wolnej strefy przeciwnika?

43. Zmiana narzucona zaliczana jest do regulaminowych zmian zawodników.

44.

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?

45.
Czy pomimo że ustawienie zespołu na boisku jest zgodne z kartką na ustawienie, zespół 
może dokonać regulaminowej zmiany zawodników przed rozpoczęciem seta?

46.

Zespół gra z dwoma zawodniczkami Libero (L1 i L2). Libero L2 zostaje wykluczona, po 4 
akcjach Libero L1 również zostaje wykluczona. Trener wyznacza nową zawodniczkę 
Libero w tym secie - Czy zawodniczka Libero L1 może powrócić do gry w następnym 
secie ?

47.

S1 nakłada karę na zawodnika zespołu A w przerwie pomiędzy setami. Zespół A 
powinien zagrywać jako pierwszy w najbliższym secie. Jakie powinno być prawidłowe 
postępowanie?

48. Czy wolno w ogóle wykonać blok bezpośrednio po bloku przeciwnika?

49.

Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd sygnalizując wykroczenie 
poza swoje boisko przez zawodnika (oprócz zagrywającego) w momencie sygnału na 
zagrywkę?

50.

Podczas akcji bloku zawodnik dotyka rąk rozgrywającego nie dotykając piłki. Ręce 
rozgrywającego znajdowały się cały czas na jego stronie boiska. Jaka powinna być 
decyzja sędziów?

51.

Zespół gra z dwoma Libero (L1 i L2). Libero L1 doznał kontuzji i stał się niezdolnym do 
gry. Jeśli Libero L2 zostanie zdyskwalifikowany, czy zespół może wyznaczyć nowego 
Libero?

52.

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?

53.

Jeśli piłka w momencie uderzenia przez zawodnika zagrywającego lub lot piłki są 
widoczne dla zespołu przyjmującego to czy możemy mówić o błedzie zasłony zespołu 
zagrywającego?

54.
Jeżeli trener chce zastąpić Grającego Libero na Drugiego Libero, procedura jest taka 
sama, jak procedura zmiany.

55.
Czy zawodniczka popełniła błąd dotykając siatkę włosami w czasie gry piłką (nie 
wpłynęła na możliwość zagrania piłką przez przeciwnika i nie przerwała wymiany)?

56.
Zawodnik blokujący dotyka antenki. Czy sygnalizacja sędziego "dotknięcie siatki" jest 
prawidłowa?

57. Wszystkie sankcje za niewłaściwe zachowanie są sankcjami zespołowymi.

58.
Czy jeżeli zawodnik w akcji bloku dotknął piłkę dwukrotnie (w ręce i w głowę), może 
odbić piłkę jeszcze raz (jako pierwsze odbicie zespołu)?

59.
Czy atak stał się spełniony w momencie, gdy piłka przekroczyła częściowo pionową 
płaszczyznę siatki?

60.

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



61.

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?

62.

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?

63.

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 dostała zaatakowana przez innego członka tego 
samego zespołu, całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki. Libero chronił swoje 
ciało/twarz, odbijając piłkę bez znamion rozegrania. Czy ta akcja powinna zostać uznana 
jako prawidłowa?

64. Czy można rozpocząć mecz, jeżeli siatka ma rozerwane oczka?
65. Czy ławki zespołów znajdują się wewnątrz wolnej strefy?

66.

Piłka po bloku opadała wzdłuż siatki. Zawodnik zespołu blokującego sięgnął pod siatką i 
wykonał ruch, jakby chciał dotknąć piłkę, co zmyliło obrońcę próbującego piłkę podbić. 
Czy było to prawidłowe zagranie?

67.
Czy kapitan zespołu schodzący z boiska może sam wyznaczyć grającego kapitana, 
pomimo obecności trenera?

68.
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?

69.

Trener zespołu poprosił o przerwę na odpoczynek po gwizdku sędziego na zagrywkę. Gra 
została zatrzymana i nałożono upomnienie za opóźnianie. Czy drużyna przed 
wznowieniem gry może prosić o kolejną przerwę na odpoczynek?

70.

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?

71.
Czy możliwa jest prośba nieuzasadniona po tym jak zespół otrzymał już upomnienie za 
opóźnianie gry?

72.

Czy jeżeli zespół popełnia błąd ustawienia 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?

73. Podczas zawodów krajowych temperatura powietrza nie może być niższa niż …

74.

Trener zespołu poprosił o przerwę na odpoczynek po gwizdku sędziego na zagrywkę. Gra 
została zatrzymana i nałożono upomnienie za opóźnianie. Czy drużyna przed 
wznowieniem gry może zgłaszać prośby o zmianę zawodników, ale tylko w przypadku 
kontuzji?

75.
Trener jest jednocześnie zawodnikiem zespołu. Czy w czasie, gdy jest na boisku, może go 
zastępować - za zgodą sędziów - asystent trenera?

76.
Czy w przypadku jednoczesnej prośby o zmianę zawodników w obu zespołach w tej 
samej przerwie w grze, sekretarz używa sygnalizatora dźwiękowego tylko raz?

77.
Czy sędzia I przy losowaniu winien zgodnie z przepisami zapytać kapitanów, czy chcą się 
rozgrzewać wspólnie przy siatce?

78.
Libero zszedł z boiska w ramach zastąpienia i natychmiast na nie powrócił (bez wymiany 
zakończonej pomiędzy dwoma zastąpieniami). Czy jest to dozwolone?



79.

W chwili gwizdka na zagrywkę, Libero zespołu A pił wodę, siedząc na ławce 
rezerwowych. Na boisku było pięciu zawodników. Jakie powinno być dalsze 
postępowanie?

80.
Kolejność sygnalizacji sędziego II jest następująca: gwizdek, sygnalizacja błędu, 
wskazanie zawodnika, powtórzenie za sędzią I wskazania zespołu, który będzie zagrywał.

81.

Czy zespół popełnia błąd ustawienia, pomimo że wszyscy z grających zawodników w 
momencie uderzenia piłki przez zagrywającego zajmują prawidłowe pozycja na boisku, 
ale jeden z zawodników znalazł się na boisku w wyniku zmiany nieregulaminowej?

82. Wskaż obowiązki sędziego drugiego.
83. Czy atak jest spełniony, gdy piłka przekroczy częściowo pionową płaszczyznę siatki?

84.

Mecz został wznowiony na innym boisku po tym, jak miała miejsce awaria oświetlenia. 
Jak należy rozstrzygnąć kwestię udziału zdyskwalifikowanego zawodnika w trzecim secie, 
jeżeli jest on rozgrywany ponownie?

85.

Piłka po drugi 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?

86. Kiedy piłka może być odzyskiwana?

87.

W sztabie trenerskim zespołu jest trener i dwóch jego asystentów. Czy pod nieobecność 
trenera i pierwszego z asystentów - na wniosek kapitana zespołu i za zgodą sędziego - 
drugi asystent może wykonywać obowiązki trenera?

88.
Ilość zastąpień Libero jest nieograniczona. Między dwoma zastąpieniami nie musi być 
rozegrana wymiana zakończona.

89.
Zawodnik Libero może być zadeklarowany jako niezdolny do gry bez podania 
jakiejkolwiek przyczyny przez trenera lub grającego kapitana.

90.
W trakcie rozgrzewki przed meczem organizator zawodów poinformował, że opieka 
medyczna spóźni się. Czy sędziowie mogą rozpocząć mecz bez opieki medycznej ?

91.
Zawodnik ustawienia początkowego został zmieniony, a następnie powrócił do gry w 
tym samym secie. Doznał jednak kontuzji. Jakie w tej sytuacji zespół ma możliwości?

92.
Czy prośba kapitana o przerwę dla odpoczynku zgłoszona do S II zostanie odnotowana 
jako nieuzasadniona? Trener zespołu siedzi na ławce zespołu.

93.
Jeżeli w zespole jest dwóch Libero, nie mogą oni mieć koszulek w różnych kolorach 
(każda z nich odróżniająca Libero od „zwykłych” zawodników)

94. Czy część antenki wystająca nad siatkę może mieć długość 1 cm?

95.

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)?

96.
Czy zdanie "pierwszy kontakt z piłką może być wykonany w dowolny sposób, byle piłka 
nie była złapana i/lub rzucona" jest prawdziwe?

97.
Wysokość wolnej przestrzeni nad polem gry podczas zawodów krajowych powinna 
wynosić minimum …

98.

Przed spotkaniem obydwa zespoły zgłosiły w swoich składach po dwóch zawodników 
Libero. W drugim secie, przy stanie 15:13 dla zespołu A, przebywający na boisku Libero 
zespołu B został ukarany wykluczeniem. Jakie możliwości ma zespół A?



99.

Zawodnik w czasie wymiany zderzył się głową z kolegą z zespołu. Rozbił przy tym łuk 
brwiowy, który zaczął krwawić. Pomoc medyczna nie dysponowała środkami do 
zatamowania krwawienia i zawodnik tylko przyłożył na chwilę lód przez chusteczkę. 
Krwawienie się zmniejszyło, chociaż rana pozostała otwarta. Zawodnik zgłosił chęć 
dalszej gry (aż do całkowitego zatamowania krwawienia był gotowy przykładać sobie 
chusteczkę w przerwach w grze). Także trener nie chciał zgłaszać kontuzji tego 
zawodnika. Czy zawodnik z otwartą krwawiącą raną - jeżeli chce kontynuować udział w 
meczu - może grać?

100.

W czasie meczu zawodnik nr 5 uległ kontuzji. Zespół może dokonać zmiany 
regulaminowej innej pary zawodników, a po chwili w tej samej przerwie pomiędzy 
akcjami może dokonać zmiany narzuconej zawodnika kontuzjowanego z powodu 
wyczerpania limitu zmian regulaminowych.

101.
Czy w przypadku wykluczenia zawodnika zespół ma prawo do przeprowadzenia zmiany 
narzuconej w razie wyczerpania limitu zmian regulaminowych?

102. Czy zawodnik Libero może pełnić funkcji grającego kapitana?

103.

Piłka po przyjęciu zagrywki w zespole A przekroczyła pionową płaszczyznę siatki 
całkowicie poza przestrzenią przejścia w kierunku wolnej strefy przeciwnika. Zawodnik 
Libero tego zespołu pobiegł za piłką i odbił ją palcami sposobem górnym, a w momencie 
odbicia znajdował całkowicie w wolnej strefie przeciwnika w jego strefie ataku. Po 
zagraniu Libero piłka prawidłowo wróciła na stronę zespołu A i została uderzona przez 
zawodnika atakującego, a w momencie kontaktu, piłka znajdowała się całkowicie 
powyżej górnej krawędzi siatki. Czy sędziowie odgwiżdżą w tej sytuacji błąd ataku?

104. Prośbą nieuzasadnioną jest …

105.
Zespół wykorzystał już 5 zmian w secie. Dwóch zawodników weszło do strefy zmian. Czy 
Sędzia II musi zapytać trenera, której zmiany chce dokonać?

106.

Zawodnik przy siatce odniósł kontuzję i sędziowie przerwali grę. Na boisko wbiegł lekarz 
z masażystą i razem z innymi zawodnikami zaczęli zdejmować but z nogi. Sędziowie na to 
nie zezwolili, zażądali zniesienia zawodnika, dokonania zmiany i wykonywania dalszych 
działań medycznych poza polem gry. Czy sędziowie mieli rację?

107.

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?

108. Czy sekretarz sygnalizuje sędziom prośby nieuzasadnione?

109.

Podczas ataku zawodnika zespołu A, zawodnik blokujący zespołu B widząc, że nie zdąży 
do bloku celowo szarpnął siatkę tak aby sędziowie pomyśleli, że błąd popełni atakujący. 
Jaką decyzję powinien podjąć S1?

110. Czy wymiana zakończona to ciąg zagrań w wyniku którego przyznany jest punkt?

111.

Zespół zagrywający popełnia błąd zasłony, ale w momencie uderzenia piłki przez 
zagrywającego zawodnik zespołu odbierającego częścią stopy znajduje się poza 
boiskiem. Jaka powinna być decyzja sędziów?

112.
Przed rozpoczęciem seta Libero nie może wejść na boisko dopóki sędzia drugi nie 
sprawdzi ustawienia.

113.
Czy zawodnik linii obrony-Libero, który uczestniczył w niespełnionym bloku grupowym 
popełnił błąd?

114. Piłka jest w grze od momentu gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę.



115.

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?

116.

Zawodnicy zespołu A wykonali blok grupowy. Po wylądowaniu przez jednego z nich drugi 
podczas lądowania wpadł na pierwszego, który to w następstwie dotknął siatki 
pomiędzy antenkami. Czy jest to błąd?

117. Czy dozwolone jest wykonanie zagrywki z wyskoku uderzając piłkę dwoma dłońmi?

118.
Czy kapitan może prosić przed rozpoczęciem seta o sprawdzenie poprawności 
ustawienia zespołu przeciwnego?

119.
Próba wykonania bloku to akcja blokowania bez dotknięcia piłki. Czy może w nim 
uczestniczyć Libero?

120. Czy szerokość siatki może wynosić 102cm?

121.
Czy sędzia pierwszy może w każdej chwili i w każdym przypadku wezwać do siebie 
sędziego drugiego w celu wyjaśnienia lub uzgodnienia sytuacji na meczu?

122.
Czy nieprawidłowy atak zawodnika linii obrony, stanowi pierwszy błąd niż próba bloku 
Libero przeciwnika?

123.

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?

124.

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

125.
Czy zawodnik odzyskujący piłkę może chwycić ręką słupek, aby przyspieszyć swój zwrot 
w kierunku piłki?

126.
Podczas gry piłka dotyka antenki po stronie S2. Jakie jest właściwe zachowanie S2 w tym 
momencie?

127.

Po serwisie zespołu B, zawodnik zespołu A zaatakował piłkę znajdującą się nad górną 
taśmą siatki. Blokujący zespołu B dotknął piłkę powyżej siatki w tym samym momencie 
co atakujący, nie przekładając rąk na stronę przeciwnika. Po jednoczesnym kontakcie 
piłka wylądowała w wolnej strefie po stronie zespołu B. Jaka powinna być prawidłowa 
decyzja S1?

128.

Rozgrywający, grający w linii obrony, będąc w strefie ataku, zaatakował piłkę znajdującą 
się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki. Równocześnie z jego dotknięciem piłki, 
blokujący drużyny przeciwnej dotknął piłkę z przełożeniem rąk, Czy wymianę wygra 
zespół zawodnika blokującego?

129.
W przypadku wątpliwości co do decyzji sędziowskiej, jedynie grający kapitan zespołu 
bądź trener mogą prosić sędziego o interpretację jego decyzji.

130.
Blokujący wylądował i odwracając się dotknął siatki swoim ramieniem. Czy popełnił błąd 
dotknięcia siatki?

131.
Czy blokujący popełnia błąd dotknięcia siatki będąc przy pozycji 2 zespołu A, jeżeli 
atakujący zespołu A uderzył piłkę z pozycji 4?

132.

Zawodnik nr 6 gotowy do gry, wszedł podczas przerwy w grze, do strefy zmian. Sekretarz 
przyznał i potwierdził zmianę używając sygnalizatora. W tym momencie trener zmienił 
decyzję i zdecydował, aby zawodnik wrócił do pola rozgrzewki. Jak w tej sytuacji powinni 
postąpić sędziowie?

133. Czy z przodu koszulki numer musi być umieszczony na środku?

134.

Zawodnicy linii ataku zespołu zagrywającego znajdują się obok siebie tworząc grupę. 
Kapitan zespołu odbierającego prosi S1 aby zawodnicy ci rozeszli się w bok, ponieważ 
jego zespół nie widzi zawodnika zagrywającego. Jaka powinna być reakcja S1?



135.
Czy zespół z trenerem wpisanym do protokołu jako zawodnik, może składać się z 6 osób 
(wszyscy członkowie zespołu)?

136.
Czy błędem jest, jeśli zawodnik blokujący dotyka piłkę po stronie przeciwnika 
równocześnie z wykonaniem przez niego ataku? 

137.

Czy - jeżeli zespół nie otrzymał wcześniej sankcji za opóźnianie gry - jego druga prośba 
nieuzasadniona w meczu jest równa konieczności nałożenia nań upomnienia za 
opóźnianie?

138. Wskaż przypadki opóźniania gry.
139. Czy sędzia drugi jest uprawniony do odrzucania próśb nieuzasadnionych?

140.
Piłka przekracza częściowo pionową płaszczyznę siatki. W takiej sytuacji zespół może 
cofnąć piłkę, gdy kontakt z nią jest po stronie przeciwnika pod siatką między antenkami?

141.
Po równoczesnym kontakcie z piłką dwóch przeciwników ponad siatką, piłka upadła 
poza boisko zespołu A. Czy wymianę wygrywa zespół B?

142. Wskaż obowiązki sędziego pierwszego.

143.
Libero dokonał zastąpienia przez linię końcową boiska. Czy jest to prawidłowe 
zastąpienie?

144.

Czy w przypadku kontuzji jedynego Libero, trener musi dokonać ponownego 
wyznaczenia Libero, natychmiast albo straci prawo do ponownego wyznaczenia Libero 
do końca meczu?

145. Piłka jest autowa, gdy …
146. Czy powierzchnia boiska do gry musi być koloru jasnego?

147.

W czasie jednej z wymian zawodnik odniósł kontuzję, która spowodowała pojawienie się 
krwi. Po zakończeniu wymiany sędzia I poinstruował, aby natychmiast skorzystał z 
pomocy medycznej, która powinna opatrzyć ranę, gdyż nie jest dozwolona gra z 
nieopatrzoną, krwawiącą raną. Przerwa trwała około minuty. Po opatrzeniu rany gra 
była kontynuowana. Czy SI zachował się prawidłowo?

148.

W końcówce seta grający kapitanowie obu zespołów wdali się w kłótnię (zachowanie 
grubiańskie). Do wykonania zagrywki szykował się już zgodnie z protokołem zawodów 
zawodnik nr 3 w zespole A. Jak powinien postąpić w związku z tym S1? W jaki sposób 
powinien udzielić sankcji?

149.

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?

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

151. Akcja gry piłką to każda akcja zawodników, którzy są w pobliżu piłki i usiłując ją dotknąć.

152.
Podczas meczu doszło do przerwy w grze, która trwała 25 minut. Całą sytuację opisano 
w protokole. Czy sędzia sekretarz podpisuje uwagę?

153.

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?

154. Czy trener zespołu podpisuje protokół przed losowaniem?



155.

Zawodnik po obronie padem „wślizgnął” się na boisko przeciwnika, przy czym stopy 
pozostały nad jego częścią boiska. Nie dotknął żadnego przeciwnika, a gra 
kontynuowana była w innej części boiska. Pozostawił jednak sporą mokrą plamę w polu 
ataku przeciwnika, gdy się wycofywał na swoje pole gry. Czy sędziowie odgwiżdżą błąd?

156.
Trener gra jako środkowy. Czy w momencie gdy jest zastępowany przez Libero to może 
prowadzić swój zespół? (Brać przerwy na odpoczynek itd.)

157.

Atakujący zespołu A wyprowadza atak z pozycji nr 1. Jego wysunięta do przodu stopa ma 
wyraźny kilkucentymetrowy kontakt z linią ataku. Atakuje piłkę całkowicie ponad górną 
krawędzią siatki. W tym czasie zawodnik Libero drużyny B bierze udział w zbiorowym 
bloku choć nikt z blokujących piłki nie dotyka. Czy wymianę wygrywa zespół B?

158.

Po akcji jeden z zawodników nie mógł pogodzić się z decyzją sędziowską, mimo 
upomnienia. Zawodnik ten podszedł do SI i krzyczał oraz wymachiwał rękoma. Czy 
decyzja S I o przyznaniu zawodnikowi żółtej i czerwonej kartki trzymanych osobno była 
prawidłowa?

159.

W ciągu meczu, kapitan zespołu jest zawodnikiem rezerwowym. Jego funkcję przejmuje 
inny zawodnik, który w trakcie meczu zgłasza chęć wpisania protestu do protokołu. Czy 
grający kapitan wpisuje protest do protokołu po meczu?

160.

Libero może rozegrać palcami sposobem górnym i piłka z tego rozegrania może być 
atakowana powyżej górnej taśmy siatki, jeżeli w momencie odbicia od płaszczyzny 
boiska Libero był w strefie obrony.

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

162.

Sędzia pierwszy dał sygnał na zagrywkę, gdy na boisku w zespole A było 7 zawodników. 
Błąd został zgłoszony przez kapitana zespołu B po zakończeniu wymiany, którą wygrał 
zespół A. Kapitan zespołu B żądał przyznania punktu za błąd ustawienia w zespole A. Jaką 
decyzję powinni podjąć sędziowie?

163.
Czy w przypadku udzielenia kary za pierwsze grubiańskie zachowanie dla zawodnika 
(kara nie kończy seta), zespół przeciwny będzie zagrywał?

164.

Zawodnik po prawidłowo wykonanym ataku wylądował piętami na linii środkowej 
następując jednocześnie na stopy zawodnika blokującego. Zagraniem tym utrudnił mu 
ruch. Czy w podanej akcji nastąpił wpływ na grę zawodnika blokującego?

165.
Czy jeśli zespół posiada dwóch zawodników Libero to muszą mieć oni jednakowe stroje 
różniące się jedynie od reszty zespołu?

166.
Zawodnik dotknął przeciwnika w trakcie wykonywania przez niego ataku. Czy popełnił 
błąd?

167.
W czasie akcji piłka dotyka trenera znajdującego się w wolnej strefie. Piłka staje się w 
tym momencie autowa.

168.
Podczas przerwy pomiędzy dwoma setami, cały zespół udał się do szatni i powrócił na 
boisko po 5 minutach. Jaka powinna być prawidłowa reakcja sędziów w takiej sytuacji? 

169.
Zawodnik rezerwowy wszedł do strefy zmian w chwili gwizdka na zagrywkę. Zespoły 
zatrzymały się oczekując od S1 podjęcia decyzji. Jaką decyzję powinien podjąć S1?

170. Czy po meczu kapitan zespołu ma obowiązek podziękować sędziom?

171.
Zespół popełnił błąd ustawienia. Czy sędzia po wykonaniu sygnalizacji błędu musi 
wskazać obu zawodników, którzy popełnili błąd?

172. Długość siatki może wynosić …

173.

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?



174.
Czy sędzia II wydaje decyzję o zgodzie na zmianę wyposażenia jednego lub więcej 
zawodników?

175.
Czy próba bloku Libero zespołu A występuje wcześniej niż nieprawidłowy atak 
zawodnika linii obrony zespołu B?

176.
Czy zespół ma prawo do skorzystania z drugiej przerwy dla odpoczynku, chociaż po 
pierwszej gra nie została wznowiona?

177.
Czy prośba o zmianę zawodnika, który chwilowo jest zastąpiony przez Libero zostanie za 
adnotowana w protokole jako prośba nieuzasadniona?

178.

Zawodnik atakujący po uderzeniu piłki uderzył w swojej przestrzeni rękę zawodnika 
blokującego tak, iż ten dotknął siatki. Jeżeli zawodnika atakujący umyślnie uderzył rękę 
blokującego to sędzia powinien nie tylko odgwizdać błąd tego zawodnika (wpływanie na 
grę przeciwnika), ale także ukarać go za grubiańskie zachowanie?

179.

W składzie jest dwóch zawodników Libero, a jeden z nich jest kapitanem zespołu. Które 
miejsce powinien zająć drugi Libero, nie będący kapitanem, podczas prezentacji zespołu 
przed meczem?

180. Słupki podtrzymujące siatkę położone są w następującej odległości od linii bocznych …

181.

Sędzia drugi podczas kontroli zawodników w polach rozgrzewki zauważył, że zawodnicy 
rozgrzewają się używając elastycznych gum, jednak nie zareagował na tę sytuację. Czy S2 
postąpił prawidłowo?

182.
Czy przebicie na drugą stronę siatki piłki przez Libero, jeśli piłka całkowicie znajdowała 
się poniżej górnej taśmy siatki, to atak?

183.
Czy w momencie podrzucenia piłki do zagrywki z wyskoku zawodnik musi znajdować się 
całkowicie w polu zagrywki?

184.
Czy po zakończeniu meczu sędzia sekretarz podpisuje protokół przed kapitanami 
zespołów?

185.
Sekretarz używa sygnalizatora dźwiękowego w celu zgłoszenia nieprawidłowego 
zawodnika zagrywającego w momencie gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę.

186. Zespół ukarany czerwoną kartką traci punkt i prawo do zagrywki.

187.

Zespół A posiada 10 zawodników oraz jednego libero. W trakcie trwania wymiany jeden 
z zawodników tego zespołu odniósł poważną kontuzję. Co w  tej sytuacji powinien zrobić 
S1?

188.
Zawodnik zagrywający kozłuje piłkę po gwizdku S1 na zagrywkę. Piłka uderza zawodnika 
w lewą nogę i toczy się po boisku. Czy jest to błąd zagrywki?

189.
Jakie są konsekwencje grubiańskiego zachowania się trenera popełnionego między 1 a 2 
setem?

190.

W czasie meczu, zawodnik nr 5 zespołu A uległ w drugim secie kontuzji i musiał zostać 
zmieniony przez zmianę narzuconą. Podczas tej samej przerwy w grze, ten sam zespół 
poprosił o zmianę regulaminową (sekretarz użył buzzera). Sędzia drugi to zaakceptował. 
Czy postąpił słusznie? 

191.
Jeżeli zawodnik zagrywający popełni błąd zagrywki w momencie uderzenia piłki, błąd ten 
uważany jest za pierwszy w stosunku do błędu ustawienia

192.
Jaka powinna być decyzja sędziego, jeżeli zawodnik linii obrony uczestniczy w 
spełnionym bloku, nie dotykając piłki?

193. Libero uczestniczy w spełnionym bloku. Czy popełnia błąd?
194. Czy sędzia I wyraża zgodę na zmianę narzuconą w przypadku kontuzji zawodnika?

195.
Sędzia drugi udziela regulaminowych przerw w grze, kontroluje czas ich trwania i 
odrzuca prośby nieuzasadnione

196.
W przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz zaznacza, że zagrywać będzie zespół 
przeciwny.



197.
Rozczarowany zawodnik blokujący po przerwanej wymianie szarpnął siatkę. S2 upomniał 
go, aby zaprzestał takiego zachowania. Czy S2 miał prawo to zrobić?

198.
Czy wyłącznie sędzia pierwszy może decydować o spełnionym bloku zawodników linii 
obrony lub próbie bloku przez Libero?

199.

Trener przedstawił listę 14 zawodników, w tym dwóch Libero. Lista ta została wpisana 
do protokołu zawodów. W czasie rozgrzewki sędziowie stwierdzją, że w zespole na hali 
jest 13 zawodników, w tym jeden Libero. Jakie powinno być postępowanie sędziów?

200.

Zespół składa się z 6 zawodników + Libero. Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, 
może wejść za niego zawodnik Libero do momentu, gdy w rotacji miałby znaleźć się na 
poz. 4?

201.
Druga prośba nieuzasadniona w tym samym zespole w meczu skutkuje punktem i 
zagrywką dla przeciwnika.

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

203.
Wymiana jest ciągiem zagrań od momentu gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę, 
do momentu, gdy piłka jest poza grą.

204.
Zawodnik atakujący po uderzeniu piłki uderzył w swojej przestrzeni także rękę 
zawodnika blokującego tak, iż ten dotknął siatki. Jaką decyzję powinni podjąć sędziowie?

205.
Czy zagranie zawodnika wykonującego akcję bloku, przy czym piłka kolejno dotyka jego 
rąk oraz głowy jest prawidłowe?

206.
Czy sędzia pierwszy może zezwolić na wykonanie zagrywki jeśli zawodniczka zagrywająca 
nie jest w posiadaniu piłki?

207. Piłka niesiona to jeden z elementów błędów w grze piłką.

208.
Czy wolno zawodnikowi zespołu odbierającego nastąpić lub wskoczyć na własną ławkę 
zawodników lub stolik sędziowski, by odbić piłkę?

209.

Czy w przypadku jednoczesnego odgwizdania błędów przez obu sędziów, w obu 
drużynach i decyzji sędziego I, że był to błąd obustronny - sędzia II wskazuje za sędzią I 
zespół, który będzie zagrywał?

210.

Po tym jak w zespole dokonano zmiany zawodników, sędzia I zdał sobie sprawę, że 
punkt powinien zostać przyznany drugiej drużynie. W tej sytuacji trener poprosił o 
wycofanie dokonanej zmiany. Czy jest to dozwolone?

211.

Piłka po przyjęciu zagrywki leci nad siatkę. Rozgrywający - zawodnik drugiej linii - 
wyskakuje, chcąc zagrać piłkę. To samo czyni jego przeciwnik po drugiej stronie siatki. 
Jeżeli piłka została dotknięta przez obu zawodników wysoko ponad siatką, to czy - 
niezależnie od tego, po której stronie siatki i w jakiej kolejności te kontakty miały 
miejsce, sędzia I musi odgwizdać błąd?

212. Czy wolna strefa jest elementem boiska do gry?

213.

Zespół otrzymał błędną informację o zawodniku, który ma zagrywać. Gra była 
kontynuowana. Ta błędna informacja została zauważona w późniejszym momencie w 
secie. Czy wynik powinien zostać skorygowany do momentu kiedy podano 
nieprawidłową informację i prawidłowy zawodnik powinien pójść na zagrywkę?

214.

Zawodnik zablokował piłkę po stronie przeciwnika po trzecim odbiciu zespołu 
przeciwnego, chociaż piłka nie miała szans przejść na stronę blokującego. Czy popełnił 
błąd?

215.

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 
odrzucona i podlega sankcjom za opóźnianie (druga zmiana jest przyznana)?



216. Czy każdy fizyczny kontakt z przeciwnikiem jest równoznaczny z wpływem na jego grę?
217. W akcji bloku piłka dotyka stopy zawodnika blokującego. Czy jest to blok?

218.
Pierwsze obraźliwe zachowanie jest sankcjonowane dyskwalifikacją, bez innych 
konsekwencji.

219. Wskaż przypadki, które są przykładami próśb nieuzasadnionych. 

220.
Czy piłka jest autowa, jeżeli jej ślad przykrywa linię ograniczającą boisko, natomiast 
pierwszy kontakt z boiskiem jest poza linią?

221.
Czy jeżeli zespół, pomimo wezwania przez sędziego, odmówi gry, to zostaje uznany za 
zdekompletowany?

222.

Zespół 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, co stanowiło prośbę o zmianę 
zawodników. Czy sędziowie powinni uznać zmianę?

223. Sztab trenerski może składać się z ... 
224. Czy dozwolone jest blokowanie zagrywki przeciwnika?

225.
Czy w momencie podrzucenia przez zawodnika zagrywającego piłki w celu wykonania 
zagrywki, oba zespoły muszą stać w prawidłowym ustawieniu?

226.
Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd, sygnalizując każdorazowe 
przejście piłki na drugą stronę siatki poza przestrzenią przejścia?

227.

W środku drugiego seta, zawodnik zespołu A wszedł w strefę zmian. Sekretarz 
poinformował S2, że zawodnik, który ma być zmieniony nie jest wpisany do protokołu 
zawodów. Po analizie protokołu okazało się, że zawodnik ten był na boisku w pierwszym 
secie od stanu 7:7 do stanu 9:9, bez żadnej uwagi o błędzie. Jaka powinna być decyzja 
sędziów?

228.
Piłka po zagrywce przelatuje za antenką. Czy s1 wykonuje prawidłową sygnalizację: 
pokazuje na stronę przeciwną, wskazuje następnie na siatkę.

229.
Zespół popełniający błąd nieregulaminowego zastąpienia Libero traci punkt i prawo do 
wykonania zagrywki. Całą sytuację opisuje się w protokole.

230. Czy trener musi podpisać się na kartce z ustawieniem w obecności sędziego II?

231.
Czy fizjoterapeuta, który nie jest zarejestrowanym członkiem zespołu, może uczestniczyć 
w rozgrzewce zespołu przed rozpoczęciem oficjalnej rozgrzewki przy siatce?

232. Ciśnienie powietrza wewnątrz piłki może wynosić …

233.

Po złym przyjęciu piłka poleciała poza przestrzenią przejścia do wolnej strefy przeciwnika 
w miejsce, gdzie znajdował się trener (stojący poza strefą ataku). Za piłką pobiegł Libero 
zespołu przyjmującego. Trener pozostał w miejscu, jednak chwycił piłkę spadającą w 
jego ręce, zanim dotknął ją Libero przeciwnika. Czy trener popełnił błąd?

234.
Czy zgodnie z Przepisami Gry, Sekretarz informuje sędziów o błędach zastępowania 
Libero ?

235.
Czy jest prośbą nieuzasadnioną, jeżeli grający kapitan poprosił o przerwę dla 
odpoczynku, chociaż trener zespołu był obecny (sędzia II nie przyznał tej przerwy)?

236.

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 dostała zaatakowana przez innego członka tego 
samego zespołu, całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki. Libero chronił swoje 
ciało/twarz, odbijając piłkę bez znamion rozegrania. Czy ta akcja powinna zostać uznana 
jako prawidłowa?



237.
Zawodnik wchodzi w strefę zmian w momencie gwizdka na zagrywkę. Jakie powinno być 
postępowanie S2?

238.

W zespole A Libero rozpoczyna na ławce. Pierwsza wymiana w meczu zostaje 
przerwana: rezerwowa piłka wpadła na boisko. Czy w zespole A może dojść do 
zastąpienia Libero?

239. Czy pole rozgrzewki jest elementem wolnej strefy?

240.
Co powinien zrobić S2, jeżeli występują różnice pomiędzy zawodnikami na boisku a 
kartką z ustawieniem?

241.
Trener przed zawodami przedstawił listę 10 zawodników, zaznaczając, że w hali 
obecnych jest 6, a 4 dojedzie w czasie meczu. Jak powinni postąpić sędziowie?

242.

S I i S II gwiżdżą i sygnalizują różne błędy w przeciwnych zespołach w tym samym 
momencie (oprócz wykonywania zagrywki) i nie można stwierdzić, który z nich został 
popełniony wcześniej. Jak powinni postąpić w tej sytuacji?

243. Czy sekretarz kontroluje czas przerw między setami?

244.
Czy trener lub asystent trenera mogą asystować zawodnikom rozgrzewającym się z 
piłkami podczas przerwy między setami?

245.
Czy po trzecim odbiciu piłki przez zespół, każda piłka może być blokowana z 
przełożeniem rąk (po stronie przeciwnika)?

246.

W trakcie rozgrzewki zawodnik zespołu A znajduje się daleko od siatki po stronie 
przeciwnika. Jego zachowanie nie wpływa na rozgrzewkę przeciwnika. Czy jest to 
dozwolone?

247. Asystent trenera może przejąć funkcję trenera po wykluczeniu trenera?

248.
Czy zmieniony kontuzjowany zawodnik może wrócić do gry w tym samym meczu, gdy 
był zmieniony korzystając ze zmiany regulaminowej?

249. Czy w drugim odbiciu piłka może być dotknięta dwoma częściami ciała?

250.

Sedzia 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?

251.
Środkowy bloku sięgając ponad siatką, dotknął jej górnej taśmy, próbując zapobiec 
kombinacyjnej grze blisko niego. Czy zawodnik popełnił błąd?

252.
Czy zawodnik rozpoczynający mecz jako kapitan zespołu, może być w tym samym 
meczu, nowo wyznaczonym zawodnikiem Libero?

253.

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?

254.

W trzecim secie meczu, po przegranej wymianie, przy stanie 10:10 Libero zespołu A 
zastąpił zawodnika nr 1 na pozycji I. Po wygraniu kolejnej wymiany grający Libero został 
zastąpiony przez drugiego Libero zespołu A. Czy zastępienie Libero było prawidłowe?

255.
Czy zawodnik może odzyskiwać piłkę znad stolika sekretarza po stronie zespołu 
przeciwnego?

256. Czy antenki muszą być umieszczone po przeciwnych stronach siatki?
257. Libero nie może brać udziału w zmianie narzuconej.

258.
Czy zdyskwalifikowany zawodnik musi udać się do szatni swojego zespołu do końca 
meczu, bez żadnych innych konsekwencji?

259. Czy stolik sekretarza zawodów znajduje się na zewnątrz wolnej strefy?

260.
Jeżeli pole rozgrzewki znajduje się za ławką zespołu, to czy trener może przemieszczać 
się pomiędzy przedłużeniem linii ataku, aż do końca wolnej strefy po swojej stronie?



261.

Zespół miał jednego Libero, który doznał kontuzji. Trener redesygnował do roli Libero 
nowego zawodnika. Jeżeli i on będzie kontuzjowany, to trener może redesygnować 
kolejnego zawodnika, jako nowego Libero

262.
Czy za obraźliwy gest (pierwsze niesportowe zachowanie w meczu) zawodnik powinien 
otrzymać wykluczenie?

263. Regulaminowymi przerwami w grze są przerwy na odpoczynek i przerwy między setami.
264. Czy piłka może być jednobarwna?


