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1 . PROCEDURA SPRAWDZANIA WYMIARÓW POLA GRY 
 
Podczas sprawdzania wymiarów pola gry (Rys. 1) należy postępować zawsze w odpowiedniej 
kolejności.  Należy też zauważyć, że do przeprowadzania pomiarów niezbędne będą minimum 
3 osoby a wszystkie zauważone niezgodności powinny być natychmiast korygowane: 

 Wyrównać wszystkie (4) linie boiska. 
 Sprawdzić czy taśmy boczne (i antenki) są umieszczone prostopadle nad 

odpowiadającymi im liniami bocznymi.  
 Sprawdzić odległość pomiędzy antenkami, oraz odległość pomiędzy liniami bocznymi.. 
 Ustalić linię środkową boiska rysując linię od osi jednego słupka do osi drugiego słupka. 
 Zaznaczyć punkty przecięcia linii środkowej i zewnętrznej krawędzi linii bocznej (należy 

użyć trwałego znacznika np. pręt drewniany). Te dwa (2) punkty mają decydujące 
znaczenie dla całej procedury pomiaru, I od tej pory będą dla nas punktami bazowymi  
do sprawdzenia długości linii oraz przekątnych. 

 Z jednego z tych dwóch (2) punktów bazowych należy sprawdzić odległość do końca 
linii bocznej (nie należy mocować jeszcze linii bocznej, po prostu potrzeba zapamiętać 
pomiar). 

 Teraz należy przeprowadzić pomiar całej linii bocznej. Jeżeli długość linii jest 
prawidłowa, lecz długości linii bocznej na mierzonej uprzednio połowie boiska była poza 
specyfikacją, należy tylko przemieścić rogi boiska. Jeżeli całkowita długość linii bocznej 
jest nieprawidłowa, będzie wiadomo, z której strony należy skorygować jej długość. 

 Powyższe zasady odnoszą się również do drugiej linii bocznej boiska. 
 Należy sprawdzić wymiar linii końcowych. 
 Sprawdzić wszystkie (4) krótkie przekątne. 
 Pomiar długich przekątnych należy traktować jako równoległą procedurę jedynie w 

przypadku pojawienia się problemów, ponieważ z matematycznego punktu widzenia 
niemożliwym jest aby długie przekątne miały nieprawidłową długość, jeżeli wszystkie 
krótkie przekątne są prawidłowe.  
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2. LISTA INSPEKCJI BOISKA 

Imię i Nazwisko sędziego(ów):______________________________Data:________________  

Numer Boiska:_______________ Godzina:_______________ 

Czy spełnia 
wymogi 

Wyposażenie Co należy sprawdzić  Komentarz TAK NIE 
Boisko Bezpieczeństwo boiska    

 Głębokość piasku (minimum 40 cm)     

Linie  Długość linii bocznych     

 Długość linii końcowych     

 Wymiary krótkich przekątnych     

 Szerokość linii (5-8 cm)     

 Elastyczność linii    

 Elementy mocujące linii     

Słupki  Bezpieczeństwo i osłony na słupki    

 Odległość od linii bocznej (0.70-1.00 m)    

  Możliwość regulacji    

Siatka  Mocowanie / długość ( 8.00 m)     

 Wymiary oczek (4x4 cm)     

 Bezpieczeństwo / drenaż / naciąg    

 Panele reklamowe SWATCH & MIKASA po 
obu końcach siatki  

   

Antenki  Ilość (2)     

 Czy umocowane są po przeciwnych stronach    

 Wymiary (1.8 m x 10 mm)     

 Umocowanie i bezpieczeństwo    

Podest 
sędziowski  

Osłony podestu 
   

 Możliwość regulacji / sprawdzenie wysokości    

  Odległość od biska    

Wolna strefa Szerokość wolnej strefy     

 Głębokość wolnej strefy    

 Bezpieczeństwo strefy    

 Umiejscowienie stref odpoczynku zawodników    

 Główne wejście na boisko (inne możliwe 
wejścia)  

   

Panele 
Reklamowe 

Rozstawienie reklam (wymogi FIVB)  
   

  Ilość    

  Wymiary    

  Bezpieczeństwo    

Strefa dla 
zawodników  

Krzesełka (2) + (2) 
   

 Parasolki (2)     

 Lodówka (wraz z podaniem ilości)     
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 Bezpieczeństwo strefy    

 Dostęp do strefy / ogólny wygląd strefy     

Strefa dla 
Sekretarza  

Ręczna tablica wyników (1)  
   

 Stół (1)     

 Krzesła (2)    

 Parasolki (2)     

 Tabliczki z numerami 1 i 2 (min.1 komplet)     

Wyposażenie  Wózek na sprzęt sportowy (1)    

 Piłki MIKASA VLS-300 (4)      

 Przymiar do mierzenia wysokości siatki    

 Chorągiewki dla sędziów liniowych (2) lub (4 
na półfinały i finały)  

   

 Ręczniczki dla sędziów liniowych (2) lub (4 na 
półfinały i finały) 

   

 Ręczniczki dla podawaczy piłek (4)     

 Grabie do wyrównywania boiska (2)    

 Pompka do piłki (1)     

 Ciśnieniomierz (1)     

 Apteczka    

 System do zraszania boiska     

  Krótkofalówka (1)     

Tablica wyników  Spełniająca wymogi zawarte w Handbook-u    

 Na boiskach bocznych (1)     

 Usytuowanie i widoczność    

 Numerki od1-25 i więcej + instrukcja obsługi    

Pozostałe     

 
3. DODATKOWE WYMOGI DLA BOISKA CENTRALNEGO 
 

Czy spełnia 
wymogi 

Wyposażenie Co należy sprawdzić  Komentarz TAK NIE 
Elektronika Wyłącznik mikrofonu dla Sędziego I     

 Podłączenie mikrofonu ze stołem 
mikserskim spikera/DJ-a 

   

 Elektroniczne tablice wyników 
SWATCH (2)  

   

 Radarowy przyrząd pomiaru 
prędkości piłki  

   

TV  Kamera umieszczona na siatce    

 Mikrofon umieszczony na siatce    

 Przewody wewnątrz wolnej strefy    

 Mocowania przewodów przenośnych 
kamer 

   

 Zestaw słuchawkowy dla Sędziego I    

 Mikrofon na podeście sędziowskim    

Pozostałe      
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4. DODATKOWE WYPOSAŻENIE ODLEGŁYCH BOISK 
 

Czy spełnia 
wymogi 

Wyposażenie Co należy sprawdzić  Komentarz TAK NIE 
Fax do bezpośredniego kontaktu z 
biurem zawodów  

   

Telefon do bezpośredniego kontaktu z 
biurem zawodów  

   
Wyposażenie 
do kontaktu 
biurem 
zawodów Ewentualnie computer do 

bezpośredniego kontaktu z BVIS  
   

Pozostałe     

 

 

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 
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5. LISTA KONTROLNA WYMIARÓW BOISKA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tłumaczenie: Robert Bronisz 


