DEFINICJE
Przepisy Gry 2017 - 2020
OBSZAR ZAWODÓW / OBSZAR KONTROLOWANY
Obszar zawodów / obszar kontrolowany jest to „korytarz” dookoła boiska i wolnej strefy, który
zawiera wszystkie przestrzenie aż do ograniczających barier zewnętrznych lub taśm ograniczających.
Zobacz diagram 1a.
STREFY
Obszary wewnątrz pola gry (tj. boiska i wolnej strefy) określone w przepisach gry do spełniania
konkretnych funkcji (lub ze specjalnymi ograniczeniami). Zaliczamy do nich: Strefę ataku, Strefę
zagrywki, Strefę zmian, Wolną strefę, Strefę obrony i Strefę zastąpień Libero
POLA
Obszary na podłożu (podłodze) poza wolną strefą, które według przepisów pełnią określone funkcje.
Zaliczamy do nich: Pole rozgrzewki i Pole kar.
PRZESTRZEŃ POD SIATKĄ
Przestrzeń ograniczona w jej górnej części przez dolną część siatki i linkę mocującą ją do słupków, po
bokach przez słupki a w dolnej części przez powierzchnię gry.
PRZESTRZEŃ PRZEJŚCIA
Przestrzeń przejścia jest wyznaczona przez:
- poziomą górną taśmę siatki – Antenki i ich przedłużenie – Sufit
Piłka musi przejść na BOISKO przeciwnika przez przestrzeń przejścia.
ZEWNĘTRZNA PRZESTRZEŃ
Część pionowej płaszczyzny siatki poza przestrzenią przejścia i przestrzenią pod siatką.
STREFA ZMIAN
Część wolnej strefy, w której przeprowadza się zmiany zawodników.
W UZGODNIENIU Z FIVB
Ten zapis stanowi, iż pomimo istnienia uregulowań odnośnie standardów i specyfikacji sprzętu i
urządzeń, istnieją sytuacje gdzie FIVB może powziąć specjalne ustalenia mające na celu promocję
siatkówki lub testowanie nowych warunków.
STANDARDY FIVB
Specyfikacje techniczne lub ograniczenia dla producentów sprzętu określone przez FIVB
POLE KAR
Po każdej stronie obszaru zawodów/obszaru kontrolowanego znajduje się Pole Kar umiejscowione za
przedłużeniem linii końcowej boiska, poza wolną strefą, minimum 1,5 metra za tylną krawędzią
ławki.
BŁĄD
a) wykonanie akcji niezgodnie z przepisami gry
b) naruszenie przepisów gry w inny sposób
KOZŁOWANIE
Odbijanie piłki o powierzchnię gry (zazwyczaj jako przygotowanie do podrzucenia piłki i wykonania
zagrywki). Inne czynności przygotowawcze mogą obejmować m.in. przekładanie piłki z ręki do ręki.

PRZERWA TECHNICZNA
Specjalna obligatoryjna przerwa, oprócz przerw na odpoczynek, która pozwala na promocję
siatkówki, analizy gry i dodatkowe okazje do reklamy. W światowych i oficjalnych zawodach FIVB
przerwy techniczne są obowiązkowe.
PODAWACZE PIŁEK
Personel mający za zadanie utrzymywanie płynności gry poprzez podawanie piłki pomiędzy
wymianami do zagrywającego.
MOPPERSI
Personel mający za zadanie utrzymywanie parkietu w czystości i suchości. Wycierają boisko przed
meczem, pomiędzy setami oraz jeżeli to konieczne po każdej wymianie.
PUNKT PO KAŻDEJ WYMIANIE
System zdobywania punktów, zawsze kiedy tylko wymiana zostanie wygrana.
PRZERWA
Czas pomiędzy setami. Zmiana stron boiska w 5-tym (decydującym) secie nie jest traktowana jako
przerwa.
PONOWNE WYZNACZENIE LIBERO
Działanie, dzięki któremu zawodnik Libero, który nie może kontynuować gry, bądź który został
zgłoszony przez zespół jako „niezdolny do gry”, może zostać zastąpiony przez innego zawodnika (za
wyjątkiem zawodnika którego zastępował) nie przebywającego na boisku, w momencie ponownego
wyznaczania.
ZASTĄPIENIE
Działanie, podczas którego zawodnik ustawienia początkowego opuszcza boisko a którykolwiek z
zawodników Libero (jeżeli zespół posiada więcej niż jednego Libero) zajmuje jego miejsce na boisku.
Obejmuje to także przypadek zamiany Libero za Libero. Zawodnik ustawienia początkowego może
następnie zastąpić na boisku któregokolwiek Libero. Między dwoma zastąpieniami z udziałem Libero
musi zostać rozegrana wymiana zakończona.
WPŁYW NA GRĘ PRZECIWNIKA
Każda akcja stwarzająca przewagę nad przeciwnikiem lub każda akcja, która przeszkadza
przeciwnikowi w próbie gry piłką.
O-2bis
Oficjalny formularz FIVB zgłaszający zawodników oraz sztab trenerski i medyczny. Powinien być
dostarczany podczas odprawy przed meczem.
CIAŁO OBCE
Przedmiot bądź osoba poza boiskiem lub blisko granicy wolnej przestrzeni nad polem gry wpływająca
na lot piłki. Przykładowo: oświetlenie nad polem gry, stanowisko sędziego, sprzęt TV, stolik
sekretarza i słupki siatki. Do Ciał Obcych nie zaliczamy antenek z uwagi na fakt, że traktowane są one
jako element siatki.
ZMIANA ZAWODNIKÓW
Procedura, dzięki której zawodnik (inny niż Libero) opuszcza boisko, a w jego miejsce wchodzi
zawodnik rezerwowy.

