Imię i nazwisko:
……………………………………………………………

Województwo:
…………………………………………………………

TEST Z PRZEPISÓW GRY, REGULAMINU
ROZGRYWEK ORAZ WYTYCZNYCH DLA
SĘDZIÓW SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
Katowice 2015
Przeczytaj uważnie pytania. Zakreśl prawidłowe odpowiedzi lub wpisz odpowiedzi.
Możesz zdobyć max 20 punktów (przy każdym pytaniu podana jest ilość punktów do
zdobycia).
Na cały test masz 35 minut.
Życzymy powodzenia!
1. W jakiej odległości od siebie znajdują się słupki podczas oficjanych zawodów rozgrywanych
w Polsce?
a) 9.50 m
b) 10 - 11 m
c) 10 m
d) 9.40 - 10 m
2. Podaj wysokość siatki:
Wysokość siatki na zawodach seniorskich mężczyzn wynosi _2,43 m_____
Wysokość siatki na zawodach seniorskich kobiet wynosi

_2,24 m_____

Wysokość siatki na zawodach U20 wynosi

_2,43 m_____

(1pkt)

(1pkt)

3. Wybierz, które z poniższych zdań są prawdziwe w odniesieniu do charakterystyki piłki:
a) Waga piłki wynosi 260-280 g.
b) Obwód piłki wynosi 66-68 cm.
c) Ciśnienie wewnątrz piłki powinno być z zakresu 0.35 to 0.375 kg/cm2.
d) Ciśnienie wewnątrz piłki powinno być z zakresu 0.175 to 0.225 kg/cm2.
e) Obwód piłki wynosi 63-65 cm.
f) Waga piłki wynosi 240-260 g.

(1pkt)

4. Jakiej wielkości musi być numer na piersi zawodnika?
a) 15 cm
b) 20 cm
c) a minimum of 10 cm

(1pkt)

5. Czy dozwolone jest użycie numery w formacie rzymskim np. II?
(1pkt)
a) Tak, ale w tym wypadku wszystkie numery na koszulkach zawodników musza być w formacie
rzymskim.
b) Tak, nie ma wytycznych dotyczących numeracji koszulek.
c) Nie.
6. Kto decyduje o tym, która strona monety jest przydzielona do którego zespołu?
(1pkt)
a) Kapitan zespołu gości.
b) Sędzia pierwszy w momencie przeprowadzania losowania. Kapitanowie są jedynie uczestnikami
losowania.
c) Kapitan zespołu wpisanego jako pierwszy w protokole
d) Nie jest to nigdzie opisane, więc decyduje sędzia pierwszy.

7. W którym momencie zawodnicy muszą znajdować się na właściwych pozycjach w trakcie
wykonywania zagrywki?
a) W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego.
b) W momecie gdy piłka zostaje podrzucona przez zawodnika zagrywającego.
c) W momencie gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę

(1pkt)

8. Jakie czynności musi wykonać sekretarz zawodów jeśli jeden z zespołów jest zdekompletowany?
(1pkt)
a) Sekretarz musi zakończyć wypełnianie protokołu. Zespołowi przeciwnemu dopisuje się punkty
lub punkty I sety niezbędne do wygrania meczu. Zespół zdekompletowany zachowuje zdobyte
punkty i sety.
b) Sekretarz przekazuje protokół sędziom. Oni wykonują niezbędne czynności administracyjne.
c) Sekretarz rysuje linie w momencie wystąpienia zdarzenia zostawiając niewypełniony protokół,
zapisuje wynik końcowy, a następnie przekazuje protokół do podpisania przez kapitanów i
sędzióa.
9. Co to jest atak?
(1pkt)
a) Każda mocno uderzona piłka.
b) Każde zagranie, w wyniku, którego piłka kierowana jest na stronę przeciwnika – z wyjątkiem
zagrywki i bloku
c) Każde trzecie odbicie piłki.
10. Czy zawodnik może przełożyć ręce na drugą stronę siatki po wykonaniu ataku przez zawodnika
zespołu przeciwnego?
(1pkt)
a) Tylko, jeśli piłka nie dotknie rąk blokującego.
b) Nie.
c) Tak.
11. Jakie warunki muszą być spełnione, aby sędzia pierwszy mógł zezwolić na wykonanie zagrywki?
(1pkt)
a) Zawodnik zagrywający znajduje się w strefie zagrywki i oba zespoły są gotowe do gry.
b) Zawodnik zagrywający jest w posiadaniu piłki i oba zespoły są gotowe do gry.
c) Zawodnik zagrywający znajduje się w strefie zagrywki i jest w posiadaniu piłki.

12. W którym momencie uznaje się atak za spełniony?
(1pkt)
a) W momencie uderzenia piłki przez zawodnika atakującego.
b) W momencie gdy piłka przekroczy całkowicie pionową płaszczyznę siatki lub zostanie dotknięta
przez przeciwnika.
13. Jakie są konsekwencje wykluczenia zawodnika?
a) Zespół przegrywa set.
b) Zespół przegrywa mecz.

(1pkt)

14. Jaka powinna być reakcja sędziego na drugie opóźnienie gry przez ten sam zespół?
a) Sędzia upomina zawodnika.
b) Sędzia upomina zespół.
c) Sędzia nakłada karę na zespół.

(1pkt)

15. Czy zespół może poprosić o przerwę dla odpoczynku po przerwie technicznej i przerwie
wykorzystanej przez zespół przeciwny?
a) Tak.
b) Nie.
c) Tylko jedna przerwa dla odpoczynku może być udzielona po przerwie technicznej.

(1pkt)

16. Podczas podziękowań po zakończeniu spotkania jeden z kapitanów zachował się w sposób
niesportowy w stosunku do sędziego pierwszego. Jeśli takie zachowanie miałoby miejsce podczas
meczu zawodnik zostałby ukarany. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?
(1pkt)
a) Zawodnik musi być ukarany w jakiś sposób. Różne federacje narodowe mogą przekazać
specjalne instrukcje dotyczące takiego zachowania.
b) Szczegóły niewłaściwego zachowania powinny zostać opisane w sekcji UWAGI.
c) Po ostatniej akcji w meczu zawodnicy mogą zachowywać się w dowolny sposób.
16. Sędzia pierwszy ukarał zawodnika czerwoną kartką. Zaznacz właściwy sposób postępowania.
(1pkt)
a) Sędzia pierwszy udziela kary bezpośrednio karanemu zadownikowi.
b) Sędzia pierwszy udziela kary zawodnikowi za pośrednictwem kapitana zespołu.
17. Podczas przerwy dla odpoczynku zawodnicy jednego z zespołów udali sie do strefy zagrywki.
Sędziowie nie zareagowali na taką sytuację. Czy było to zgodne z przepisami?
(1pkt)
a) Taka sytuacja nie jest problemem. Osoby odpowiedzialne za wyrównywanie boiska mają
wystarczająco miejsca, aby wykonać swoją pracę,
b) Na czas wszystkich regulaminowych przerw w grze zawodnicy muszą udać się do wyznaczonych
dla nich stref odpoczynku. Sędzia drugi powinien zareagować w takiej sytuacji.
c) Podczas przerw w grze zawodnicy muszą opuścić boisko. Mogą znajdować się w dowolnym
miejscu w obrębie pola gry.

18. Jakie informacje są zawarte w protokole zawodów?
(1pkt)
a) Jeśli punkt został przeznany w wyniku kary.
b) Który zawodnik wykonuje zagrywkę.
c) Kto popełnił błąd podczas wykonywania zagrywki.
d) Czy akcja została powtórzona.
e) Który z zespołów zdobył pierwszy punkt w meczu.
19. Czy kapitan zespołu A może prosić o wyjaśnienie zastosowanego przepisu lub interpretację
Przepisów Gry. Wydawało się, że wyjaśnienie satysfakcjonuje kapitana zespołu. Zespół A przegrał mecz.
PO meczu kapitan zespołu chciał wpisać oficjalny protest do protokołu zawodów, jednak sędzia
pierwszy nie zgodził się na wpisanie protestu. Czy było to poprawne zastosowanie Przepisów Gry?
(1pkt)
a) Sędzia pierwszy powinien zezwolić kapitanowi zespołu na wpisanie protestu w każdym
przypadku.
b) Sędzia pierwszy podjął właściwą decyzję. Skoro wyjaśnieni satysfakcjonowało kapitana zespołu
nie jest on uprawniony do wpisania protestu.
c) Sędzia pierwszy podjął właściwą decyzję. W momencie incydentu kapitan poinformaował
sędziego pierwszego o chęci zgłoszenia Protestu.
20. Piłka na siatką zostaje dotknięta jednocześnie przez zawodników przeciwnych zespołów. Po
jednoczesnym odbiciu piłka uderza w antenkę. Jaka powinna być decyzja sędziów?
(1pkt)
a) Błąd zawodnika atakującego.
b) Błąd zawodnika blokującego.
c) Wymiana powinna zostać powtórzona.

Podpis
………………………………………………….

