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CEREMONIAŁ GRY 

 
 

-10 min 
 
Koniec poprzedniego meczu, sędziowie kończą pomeczowe formalności i 
opuszczają pole gry.  

- 8 min 

 
Niezwłocznie po przygotowaniu (wyrównaniu) pola gry przez obsługę boiska 
zapowiadany jest kolejny mecz, zawodnicy i sędziowie wchodzą na pole gry. Od tego 
momentu zawodnicy muszą mieć założone oficjalne stroje meczowe. Grabienie i 
zraszanie boiska powinno być zakończone do tego czasu. Zawodnicy rozgrzewają 
się w obrębie pola gry przygotowując się do meczu, sędziowie sprawdzają 
wyposażenie, protokół, stan pola gry, strefy odpoczynku zawodników, itp.   

-5 min 

 
Losowanie należy przeprowadzić naprzeciwko stolika sekretarza. 
(Uwaga: W zależności od miejscowych warunków losowanie można przeprowadzić 
wcześniej przyznając dodatkowy czas na rozgrzewkę). 

- 4 min 
 
Oficjalna rozgrzewka na siatce (3 min) 

-1 min 

 
Koniec oficjalnej rozgrzewki, zawodnicy udają się do swoich stref odpoczynku. 
Sędzia I wchodzi na podest sędziowski, Sędzia II zajmuje miejsce z przodu stolika 
sekretarza, pozostali członkowie ekipy sędziowskiej zajmują swoje pozycje. 
Zawodnicy są indywidualnie przedstawiani i udają się na linię końcową boiska po 
stronie swojej strefy dla odpoczynku (Rys. 1). 
Po przedstawieniu ostatniego zawodnika Sędzia I gwiżdże i zawodnicy witają się pod 
siatką (Rys. 2). 

0 min 
 
Rozpoczęcie meczu. 

Koniec 
meczu 

 
Zawodnicy dziękują sobie i sędziom w pobliżu podestu Sędziego I a następnie udają 
się w poprzek boiska do stolika sekretarza (Rys. 3). 
Kapitanowie podpisują protokół. Wszyscy uczestnicy zabierają swoje rzeczy, a 
sędziowie prowadzą zespoły w kierunku wyjścia z pola gry, które można zacząć 
przygotowywać do następnego spotkania.   

 
 
Uwagi: 
 

 Ceremoniał gry może być zmieniony z 3 min do 5 min oficjalnej rozgrzewki na siatce, 
przeprowadzając losowanie na 7 min przed rozpoczęciem spotkania. 

 Ceremoniał może również ulec zmianie adaptując go na potrzeby transmisji telewizyjnej. 
  Nie ma obowiązku przedłużać opuszczenie boiska czekając tylko na podpisy sędziów w 

protokole. Można to zrobić poza polem gry. 
 Losowanie można przeprowadzić poza polem gry jeżeli wymagane jest skrócenie 

ceremoniału gry. 
 W przypadku wydłużenia czasu rozgrzewki przez Delegatów FIVB, sędziowie wchodzą 

na pole gry na 10 min przed rozpoczęciem meczu i kontynuują powyższy ceremoniał gry 
dalej od 8 min. 

 Trenerzy mają prawo pozostać na polu gry podczas rozgrzewki ich drużyny aż do 
rozpoczęcia oficjalnego ceremoniału gry.   
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 Rys. 1 Przedstawienie zawodników. 
 
 

 

*Uwaga 

*Uwaga: Zawodnicy powinni ustawić się na linii końcowej po stronie swojej strefy odpoczynku. Jeżeli mają 
zmienić strony, to robią to po przywitaniu się przechodząc pod siatką. 

 
Rys.2 Przywitanie pod siatką. 
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Rys. 3 Podziękowanie po meczu. 
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