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L.p. Treść pytania

1
Czy kapitan może przed rozpoczęciem seta poprosić sędziego o sprawdzenie poprawności ustawienia zespołu 

przeciwnego?

2
Jeżeli zespół ma dwóch asystentów trenera i trener zespołu musiał opuścić zespół, to czy funkcję trenera może 

przejąć - za zgodą sędziego - asystent trenera wpisany jako drugi?

3
Czy zawodnik blokujący popełnia błąd, jeżeli sięga powyżej siatki obiema rękami, jedną z nich za antenką, ale 

piłka dotyka ręki znajdującej się pomiędzy antenkami?

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

5
Czy jest błędem, jeżeli rozgrywający (zawodnik drugiej linii) nieudanie wystawia piłkę z trzeciego metra, w 

wyskoku (piłka powyżej siatki) i piłka przelatuje na stronę przeciwnika przez przestrzeń przejścia?

6
Zawodnik po zakończonej wymianie podbiegł do przeciwnika trafionego piłką, znajdującego się blisko linii 

końcowej boiska, by go przeprosić. Czy takie zachowanie jest zgodne z przepisami gry?

7
W przypadku zmiany wielokrotnej w jednym zespole: czy sekretarz unosi dwie ręce po zakończeniu 

odnotowywania każdej z nich?

8

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?

9

Zespół na początku meczu został upomniany za opóźnianie. Później trener zbyt późno poprosił o przerwę dla 

odpoczynku, co jednak nie spowodowało opóźniania gry. Czy była to prośba nieuzasadniona (konskewencją 

jest zaznaczenie "X" w protokole zawodów)?

10

Nieuprawniony członek zespołu poprosił o przerwę dla odpoczynku. Sędzia drugi przyznał tę przerwę, po czym 

niezwłocznie zawrócił zawodników na boisko. Zespół został upomniany za opóźnianie. Kilka wymian później 

ponownie nieuprawniony członek zespołu prosi o przerwę dla odpoczynku. Sędzia drugi odrzuca żądanie, nie 

następuje opóźnienie gry. Ale czy w związku z wcześniejszymi wydarzeniami zespół winien zostać ukarany za 

opóźnianie?

11

Trener poprosił o przerwę dla odpoczynku po gwizdku sędziego na zagrywkę. Zespoły zaczęły schodzić z 

boiska, przy czym zagrywający był gotów wykonać zagrywkę. Sędzia pierwszy gwizdnął, użył sygnalizacji "błąd 

obustronny" i udzielił zespołowi proszącemu o przerwę upomnienia za opóźnianie. Czy jest to prawidłowa 

reakcja sędziego?

12

Po wykorzystaniu pięciu zmian w secie, dwóch zawodników wchodzi do strefy zmian z tabliczkami. Czy prawdą 

jest, że na pewno żadna z tych zmian nie zostanie przeprowadzona (jest to jedna prośba o zmianę - prośba 

nieregulaminowa)?

13

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?

14

Sędzia pierwszy zauważył, że w zespole przyjmującym nastąpiło nieregulaminowe zastąpienie Libero. Czy 

sędzia pierwszy ma obowiązek zareagować (nakazać cofnięcie zastąpienia i udzielić sankcji za opóźnianie) 

zamiast zezwolić na wykonanie zagrywki?

15

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?

16
Czy 3-minutową przerwę dla konuzjowanego zawodnika sędziowie przyznają dopiero, jeżeli nie jest możliwa 

zmiana tego zawodnika ani regulaminowa ani narzucona?

17

Zespół grał z jednym zawodnikiem Libero, który został wykluczony. Zespół poprosił o redesygnację nowego 

Libero spośród pozostałych zawodników. Czy w kolejnym secie, a więc po odbyciu kary, wcześniej wykluczony 

Libero będzie grał na swojej pozycji?

18

Przed rozpoczęciem seta trener posłał na boisko zawodnika nie wpisanego na kartce z ustawieniem. Zapytany 

przez sędziego drugiego stwierdził, że chce tego zawodnika pozostawić na boisku, a więc dokonać zmiany. 

Czy trener powinien wykonać ręczną sygnalizację z prośbą o zmianę?

19

Zawodnik doznał kontuzji i został zniesiony z boiska, za ławkę swojego zespołu. Trener wskazał innego 

zawodnika, który w sposób regulaminowy go zastąpi na boisku. Czy zawodnik ten musi wejść do strefy zmian i 

trzymać w ręku właściwą tabliczkę z numerem zawodnika kontuzjowanego?

20
Czy podczas ostatnich klubowych MŚ kobiet rozgrywanych w Zurychu (05.2014), Wojciech Maroszek był 

sędzią pierwszym w meczu finałowym ?

21

Podczas trzeciego odbicia piłki przez zawodnika zespołu A, powyżej górnej taśmy siatki i całkowicie w 

przestrzeni zespołu A, zawodnik zespołu B dotyka (blokuje) piłkę (jednocześny kontakt z piłką atakującego A i 

blokującego B). Następnie piłka uderza w antenkę. Czy sędzia odgwiżdże błąd obustronny ?

22

Zawodnicy linii ataku zespołu zagrywającego stoją w grupie bezpośrednio przed dwoma zawodnikami zespołu 

przyjmujacego. Kapitan zespołu prosi S1, aby ten poinformował zawodników, że tworzą zasłonę. Czy 

obowiązkiem S1 jest zareagować na prośbę kapitana i poinformować zawodników zespołu zagrywającego o 

popełnianym błędzie ?
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23

Zespół  gra z dwoma libero (L1 i L2). Libero L1 zostaje zdyskwalifikowany, po czym libero L2 ulega kontuzji i 

jest uznany jako niezdolny do gry. Zespół wyznacza nowego libero (L3). Czy zespół może wyznaczyć 

następnego zawodnika jako drugiego libero (L4), grającego naprzemiennie z L3?

24

Zespół  gra z dwoma libero (L1 i L2). Libero L1 zostaje zdyskwalifikowany, po czym libero L2 ulega kontuzji i 

jest uznany jako niezdolny do gry. Zespół wyznacza nowego libero (L3). Czy jeżeli libero (L2) będzie zdolny do 

gry, to w następnym secie może on powrócić na boisko, pomimo wyznaczenia libero (L3) ?

25

Zespół  gra z dwoma libero (L1 i L2). Libero L1 zostaje zdyskwalifikowany, po czym libero L2 ulega kontuzji i 

jest uznany jako niezdolny do gry. Zespół wyznacza nowego libero (L3). Czy możliwe jest, aby zespół grał z 

dwoma libero do końca meczu ?

26

Przy stanie 13:13 kapitan zespołu A pyta sędziów, kto powinien wykonywać zagrywkę. Sekretarz 

poinformował, że zagrywać powinien zawodnik nr 3. Zespół wygrał następne 3 wymiany (16:13) i nastąpiła 

przerwa techniczna. Natychmiast po niej okazało się, że prawidłowym zawodnikiem zagrywającym powinien 

być zawodnik nr 7. Czy mecz powinien być kontynuowany od stanu 13:13, zawodnik nr 7 zespołu A powinien 

zagrywać, nie będzie przerwy technicznej, gdy pierwszy z zespołów osiągnie 16 pkt?

27

Przy stanie 13:13 kapitan zespołu A pyta sędziów, kto powinien wykonywać zagrywkę. Sekretarz 

poinformował, że zagrywać powinien zawodnik nr 3. Zespół wygrał następne 3 wymiany (16:13) i nastąpiła 

przerwa techniczna. Natychmiast po niej okazało się, że prawidłowym zawodnikiem zagrywającym powinien 

być zawodnik nr 7. Czy mecz powinien być kontynuowany od stanu 13:13, zespół B powinien otrzymać punkt i 

zagrywkę, przerwa techniczna będzie anulowana?

28

Przy stanie 13:13 kapitan zespołu A pyta sędziów, kto powinien wykonywać zagrywkę. Sekretarz 

poinformował, że zagrywać powinien zawodnik nr 3. Zespół wygrał następne 3 wymiany (16:13) i nastąpiła 

przerwa techniczna. Natychmiast po niej okazało się, że prawidłowym zawodnikiem zagrywającym powinien 

być zawodnik nr 7. Czy mecz powinien być kontynuowany od stanu 13:13, zawodnik nr 7 zespołu A powinien 

zagrywać, przerwa techniczna będzie "powtórzona", gdy pierwszy z zespołów zdobędzie 16 pkt?

29

Przy stanie 13:13 kapitan zespołu A pyta sędziów, kto powinien wykonywać zagrywkę. Sekretarz 

poinformował, że zagrywać powinien zawodnik nr 3. Zespół wygrał następne 3 wymiany (16:13) i nastąpiła 

przerwa techniczna. Natychmiast po niej okazało się, że prawidłowym zawodnikiem zagrywającym powinien 

być zawodnik nr 7. Czy mecz jest kontynuowany od stanu 16:13, zespół B otrzymuje punkt i będzie zagrywał?

30

Zawodnik nr 8 jest kapitanem zespołu. Grający trener zespołu (zawodnik nr 12) wchodzi na boisko w wyniku 

zmiany regulaminowej, po kilku wymianach prosi o przerwę dla odpoczynku (zawodnik nr 8 w tym czasie jest 

na boisku). Czy sędziowie odrzucają prośbę i sankcjonują za opóźnianie ?

31

Zawodnik nr 8 jest kapitanem zespołu. Grający trener zespołu (zawodnik nr 12) wchodzi na boisko w wyniku 

zmiany regulaminowej, po kilku wymianach prosi o przerwę dla odpoczynku (zawodnik nr 8 w tym czasie jest 

na boisku). Czy sędziowie odrzucają prośbę, w pierwszym przypadku bez sankcji, ale dalsze niewłaściwe 

zapytanie będzie karane jak za opóźnianie gry ?

32

Zawodnik nr 8 jest kapitanem zespołu. Grający trener zespołu (zawodnik nr 12) wchodzi na boisko w wyniku 

zmiany regulaminowej, po kilku wymianach prosi o przerwę dla odpoczynku (zawodnik nr 8 w tym czasie jest 

na boisku). Czy sędziowie akceptują prośbę i przyznają przerwę ?

33
Po drugim odbiciu, piłka przekracza płaszczyznę siatki poza antenką, w kierunku wolnej strefy przeciwnika. 

Zawodnik nr 1 biegnie, żeby zagrać piłkę w kierunku własnego boiska. Czy błąd zostanie odgwizdany w chwili 

dotknięcia piłki przez następnego zawodnika tego zespołu (piłka była cofana w sposób prawidłowy) ?

34

Po drugim odbiciu, piłka przekracza płaszczyznę siatki poza antenką, w kierunku wolnej strefy przeciwnika. 

Zawodnik nr 1 biegnie, żeby zagrać piłkę w kierunku własnego boiska. Czy błąd zostanie odgwizdany w chwili 

dotknięcia piłki przez zawodnika nr 1 ?

35

Po drugim odbiciu, piłka przekracza płaszczyznę siatki poza antenką, w kierunku wolnej strefy przeciwnika. 

Zawodnik nr 1 biegnie, żeby zagrać piłkę w kierunku własnego boiska. Czy błąd zostanie odgwizdany, gdy 

piłka przekroczy strefę wolną przeciwnika (np. będzie nad ławką przeciwnika) ?

36

Po drugim odbiciu, piłka przekracza płaszczyznę siatki poza antenką, w kierunku wolnej strefy przeciwnika. 

Zawodnik nr 1 biegnie, żeby zagrać piłkę w kierunku własnego boiska. Czy błąd zostanie odgwizdany 

natychmiast, gdy piłka będzie przekraczać płaszczyznę siatki po drugim odbiciu ?

37

Przyjmujący zespół A wygrał wymianę. Na początku tej wymiany sekretarz nie był pewny, czy zagrywa 

prawidłowy zawodnik. Po rozegraniu wymiany sekretarz zauważył, że zagrywkę wykonywał nieprawidłowy 

zawodnik i natychmiast poinformował o tym S2. Czy zespół A zdobędzie punkt z powodu błędu rotacji zespołu 

B i wymiana będzie anulowana?

38

Przyjmujący zespół A wygrał wymianę. Na początku tej wymiany sekretarz nie był pewny, czy zagrywa 

prawidłowy zawodnik. Po rozegraniu wymiany sekretarz zauważył, że zagrywkę wykonywał nieprawidłowy 

zawodnik i natychmiast poinformował o tym S2. Czy zespół A zdobędzie 2 punkty - jeden z powodu błędu 

rotacji zespołu B, a drugi z powodu rzeczywistego wygrania wymiany ?
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39

Przyjmujący zespół A wygrał wymianę. Na początku tej wymiany sekretarz nie był pewny, czy zagrywa 

prawidłowy zawodnik. Po rozegraniu wymiany sekretarz zauważył, że zagrywkę wykonywał nieprawidłowy 

zawodnik i natychmiast poinformował o tym S2. Czy wymiana będzie powtórzona a wynik pozostanie 

niezmieniony, ponieważ komisja sędziowska zbyt późno zauważyła błąd?

40

Zawodnik rezerwowy wszedł z tabliczką do strefy zmian i czeka prawidłowo na zmianę. Zawodnik, który ma być 

zmieniony, opóźnia zmianę,  bardzo wolno kierując się do strefy zmian. Czy S1 powinien zezwolić na zmianę, 

ale potem sankcjonować zespół za opóźnianie gry ?

41

Zawodnik rezerwowy wszedł z tabliczką do strefy zmian i czeka prawidłowo na zmianę. Zawodnik, który ma być 

zmieniony, opóźnia zmianę,  bardzo wolno kierując się do strefy zmian. Czy S1 powinien odrzucić zmianę i 

nałożyć sankcję za opóźnianie gry ?

42

Zawodnik rezerwowy wszedł z tabliczką do strefy zmian i czeka prawidłowo na zmianę. Zawodnik, który ma być 

zmieniony, opóźnia zmianę, bardzo wolno kierując się do strefy zmian. Czy S2 gwiżdże i odrzuca zmianę, 

ponieważ zawodnik z boiska opóźnia grę, a jeśli ta prośba nieuzasadniona powtarza się, to S1 powinien 

nałożyć sankcję za opóźnianie gry ?

43
Zespół gra z jednym libero, który ulega kontuzji podczas wymiany. Wymiana jest powtórzona. Trener 

natychmiast decyduje wyznaczyć nowego libero. Kontuzjowany libero opuszcza boisko, a nowy libero zajmuje 

jego pozycję. Czy takie postępowanie jest dozwolone, jeżeli nie została rozegrana wymiana zakończona ?

44
Zespół wykorzystał 5 zmian w secie. Zawodnik uległ kontuzji i nie mógł dalej uczestniczyć w grze. Zawodnik 

ten był zmieniony i powrócił do gry w wyniku zmian regulaminowych. Czy dalsze postępowanie jest prawidłowe - 

zawodnik nie może być drugi raz zmieniony, dlatego zespół zostaje zdekompletowany i przegrywa seta ?

45

Zespół wykorzystał 5 zmian w secie. Zawodnik uległ kontuzji i nie mógł dalej uczestniczyć w grze. Zawodnik 

ten był zmieniony i powrócił do gry w wyniku zmian regulaminowych. Czy zespół ma prawo do zmiany 

narzuconej i do następnej zmiany regulaminowej (w sumie 7 zmian w secie) ?

46

Zespół wykorzystał 5 zmian w secie. Zawodnik uległ kontuzji i nie mógł dalej uczestniczyć w grze. Zawodnik 

ten był zmieniony i powrócił do gry w wyniku zmian regulaminowych. Jeżeli zespół dokona zmiany narzuconej, 

to limit 6 zmian zostanie wykorzystany. Czy możliwa jest 7 zmiana w tym secie ?

47 Jeżeli zespół ma 2 zawodników libero to czy mogą oni grać w różnych kolorach koszulek ?

48
Czy w przypadku odgwizdania błędu przez S1, S2 powtarza sygnalizację wskazując zespół, który będzie 

zagrywał, ale tylko po sygnalizacji S1 ?

49
Czy sędzia liniowy wskazuje "piłka autowa", sygnalizując przejście piłki na drugą stronę siatki poza 

przestrzenią przejścia po trzecim odbiciu zespołu ?

50
Czy piłka jest autowa, jeżeli jej ślad przykrywa linię ograniczającą boisko, natomiast pierwszy kontakt z 

boiskiem jest poza linią ?

51
Czy pierwszy mecz MŚ w Polsce, odbędzie się na Stadionie Narodowym we Wrocławiu, gdzie mecze grupowe 

będzie rozgrywać drużyna Polski ?

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

53 Czy długość siatki ma się mieścić w przedziale 9,5 - 10 m?

54 Czy dolna taśma siatki ma być szersza od taśmy górnej?

55 Czy górna taśma siatki ma być tej samej szerokości, co taśmy boczne?

56
Czy zawodnicy uczestniczący w grze mogą rozgrzewać się bez piłek podczas przerw na odpoczynek i przerw 

technicznych – w wolnej strefie za linią końcową po swojej stronie boiska?

57 Czy - pod warunkiem uzyskania zgody sędziego pierwszego - wolno grać bez obuwia sportowego?

58 Czy grający kapitan może zażądać przerwy dla odpoczynku, pomimo obecności trenera?

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

60 Czy po meczu trener ma obowiązek podpisać protokół zawodów?

61 Czy na kartce z ustawieniem przed I setem musi być wpisany numer zawodnika Libero?

62
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 ?

63 Czy pozycja 6 na boisku oznacza pozycję zawodnika zagrywającego / prawego obrony?

64
Czy w momencie podrzucenia przez zawodnika zagrywającego piłki w celu wykonania zagrywki, oba zespoły 

muszą stać w prawidłowym ustawieniu?

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

66
Czy jeżeli zawodnik w akcji bloku dotknął piłkę dwukrotnie (w ręce i w głowę), może odbić piłkę jeszcze raz 

(jako pierwsze odbicie zespołu)?

67
Czy w drugim odbiciu zespołu, piłka może dotykać kilku części ciała, pod warunkiem, że jest to kontakt 

jednoczesny?

68 Zawodnik po wykonaniu ataku przełożył rękę na drugą stronę siatki. Czy popełnił błąd?

69
Zawodnik po wykonaniu ataku uderza ręką antenkę powyżej górnej taśmy siatki. Czy zawodnik popełnił błąd?

70
Czy prawdą jest, że przy zagrywce z wyskoku zagrywający może rozpocząć rozbieg na zewnątrz strefy 

zagrywki, ale odbić się musi już wewnątrz niej?
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71
Czy sędzia I musi każdorazowo stwierdzić, że obydwa zespoły są przygotowane do gry, zanim da sygnał na 

wykonanie zagrywki?

72 Czy zagrywka może zostać wykonana w sześć sekund po sygnale sędziego na zagrywkę?

73
Nieprawidłowy zawodnik wykonał zagrywkę, a jednocześnie w zespół przeciwnika popełnił błąd ustawienia 

(obaj sędziowie gwizdnęli). Czy wymiana zostanie powtórzona (błąd obustronny)?

74 Czy atak stał się spełniony w momencie, gdy piłka przekroczyła całkowicie pionową płaszczyznę siatki?

75

Rozgrywający, zajmujący na boisku pozycję nr 6, wybijając się przy siatce, próbuje kiwnąć piłkę w drugim 

odbiciu zespołu (piłka całkowicie powyżej górnej taśmy siatki). Piłka jednak odbija się od siatki pozostaje po 

jego stronie, gdzie inny zawodnik przebija piłkę sposobem dolnym. Czy zespół popełnił błąd?

76

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?

77 Czy sędzia może dać upomnienie za opóźnianie zespołowi tylko jeden raz w meczu ?

78
Zespół dokonał w secie 4 zmian regulaminowych i jednej zmiany narzuconej. Czy w tabeli podsumowującej 

będzie miał wpisane tylko 4 dokonane zmiany?

79

Do strefy zmian weszło dwóch zawodników. Sekretarz zasygnalizował zmianę zawodników i zapisywał 

pierwszą zmianę. Drugi ze zmieniających zawodników został odwołany przez trenera i usiadł na ławce. Czy 

zespół otrzyma sankcję za opóźnianie gry?

80 Czy wszystkie sankcje za opóźnianie zawsze wpisywane są do protokołu?

81
Do przerwanego wieczorem z przyczyn technicznych meczu powrócono rano na tej samej hali. Czy mecz 

rozpocznie się od nowa (0:0 w I secie)?

82 Czy zawodnik Libero, który uczestniczył w niespełnionym bloku grupowym popełnił błąd?

83
Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz zaznacza kolejny punkt dla zespołu przeciwnego (skreśla 

go i otacza kółkiem) ?

84
Czy za słowa pogardliwe, kierowane względem sędziego (pierwsze niesportowe zachowanie w meczu) 

zawodnik powinien otrzymać wykluczenie?

85
Czy w czasie trwania meczu, sekretarz informuje sędziego drugiego o tym, że rozpoczynana wymiana może 

zakończyć set lub mecz (o piłce setowej).

86
Czy do obowiązków sekretarza należy sygnalizowanie zdobycia 8-mego punktu przez prowadzący zespół w V 

secie ?

87
Czy w przypadku wykluczenia zawodnika, sekretarz wpisuje w rubrykę „UWAGI” moment przyznania kary i 

zawodnika, którego ona dotyczy?

88
Czy na początku każdej wymiany w meczu, sekretarz koniecznie musi sprawdzić, czy zagrywa prawidłowy 

zawodnik?

89
Czy sędzia liniowy macha chorągiewką i wskazuje palcem błąd, sygnalizując kontakt zawodnika z antenką, po 

swojej stronie?

90
Czy sędzia II gwiżdże po upływie 3 minut od zakończenia poprzedniego seta, dając sygnał na wejście drużyn 

na boisko?

91 Czy przy drugim odbiciu piłki przez zespół można odgwizdać błąd: piłka niesiona?

92

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?

93

Na koniec przerwy dla odpoczynku Libero został prawidłowo zastąpiony przez zawodnika ustawienia 

podstawowego. Zawrócił jednak sprzed ławki swojego zespołu i wszedł na boisko (znalazło się na nim więc 7 

zawodników zespołu). Sędzia I dał sygnał na wykonanie zagrywki, a Libero opuścił boisko przed wykonaniem 

zagrywki. Czy w zespole doszło do opóźnionego zastąpienia?

94

Zawodnik po wykonaniu ataku opada na boisko przy siatce. Siłą rozpędu opiera się silnie o siatkę, co 

zapobiega wkroczeniu na boisko przeciwnika. Kontakt z siatką nie utrudnia gry przeciwnikowi, ani nie ułatwia 

gry własnemu zespołowi. Czy zawodnik ten popełnia błąd?

95

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?

96
Po wymianie sędzia przyznał punkt zespołowi A. Zespół A dokonał zmiany (była to pierwsza zmiana w tym 

secie). Chwilę później Sędzia zmienił swoją pierwotną decyzję i przyznał punkt zespołowi B. W związku z tym 

zespół A poprosił o anulowanie wcześniejszej zmiany. Czy Sędzia powinien zezwolić na anulowanie zmiany?


