Zawodnik Libero

1. Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero.
2. Opóźnianie gry z udziałem Libero.

3. Ponowne wyznaczenie Libero.
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Nieregulaminowe
zastąpienie z udziałem Libero
19.3.2.9
Nieregulaminowe zastąpienie zawodnika Libero to między innymi:
- pomiędzy dwoma zastąpieniami nie było wymiany zakończonej,
- Libero został zastąpiony przez zawodnika innego niż Drugi
Libero lub tego, którego zastępował.
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Nieregulaminowe
zastąpienie z udziałem Libero
6.1.3
Wymiana zakończona to ciąg zagrań, w wyniku którego przyznany
jest punkt.
19.3.2.1
Liczba zastąpień jest nieograniczona, przy czym między dwoma
zastąpieniami Libero musi być rozegrana wymiana zakończona (za
wyjątkiem rotacji na pozycję nr 4 wymuszonej karą, lub gdy Libero
Grający stając się niezdolnym do gry powoduje wymianę
niezakończoną).
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Nieregulaminowe
zastąpienie z udziałem Libero
19.3.2.9
Konsekwencje nieregulaminowego zastąpienia z udziałem Libero są
takie same jak zmiany nieregulaminowej.

Przepis 19

Stwierdzenie nieregulaminowego zastąpienia
z udziałem Libero wykryte:
PRZED wykonaniem zagrywki
PO wykonaniu zagrywki

WYTYCZNE:
Jeżeli zauważymy błąd, nie możemy
dopuścić, aby zespół kontynuował grę
w niewłaściwym ustawieniu!
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Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero
wykryte PRZED wykonaniem zagrywki
Wykrycie błędu
Asystent sekretarza: MUSI natychmiast uruchomić brzęczek
Sędzia II: MUSI zagwizdać oraz odrzucić lub skorygować
zastąpienie
Sędzia I: stosuje UPOMNIENIE lub KARĘ za opóźnianie gry

(prośba o zmianę nieregulaminową też podlega
sankcjom za opóźnianie)
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Nieregulaminowe zastąpienie z udziałem Libero
wykryte PO wykonaniu zagrywki
Zespół karany jest przyznaniem punktu i zagrywki
przeciwnikowi
Zastąpienie jest wycofywane
Punkty zdobyte przez zespół popełniający błąd w okresie
trwania błędu są anulowane. Punkty zdobyte przez
przeciwnika są zachowane.
(tak jak w przypadku zmiany nieregulaminowej
po wznowieniu gry, nia ma sankcji za opóźnianie!)
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Opóźnianie gry
z udziałem Libero.
19.3.2.5
Zastąpienie wykonane po gwizdku sędziego na zagrywkę, lecz
przed wykonaniem zagrywki, nie jest wycofywane, ale po
zakończeniu wymiany kapitan zespołu musi być poinformowany,
że jest to nieprawidłowe postępowanie i jej ponowne wykonanie
będzie podstawą do udzielenia sankcji za opóźnianie.
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Opóźnianie gry
z udziałem Libero.
19.3.2.6
Każde kolejne spóźnione zastąpienie powoduje natychmiastowe
przerwanie gry i sankcjonowanie zespołu za opóźnianie. W
zależności od nałożonej sankcji za opóźnianie gry, sędziowie
wskazują zespół, który będzie zagrywał.

Przepis 19

Ponowne wyznaczenie Libero
Przepis 19.4.1
Zawodnik Libero jest niezdolny do gry w przypadku kontuzji, choroby,
wykluczenia lub dyskwalifikacji.
czytaj: jeżeli coś się stało z Libero, poza wolą i decyzją trenera
Trener lub w przypadku nieobecności trenera grający kapitan może
zgłosić niezdolność zawodnika Libero do gry bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
czytaj: niezdolność wynika z decyzji trenera
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Ponowne wyznaczenie Libero
W oparciu o co podjąć decyzję, czy zespołowi przysługuje
możliwość ponownego wyznaczenia Libero ?
Pytanie:
Ilu zawodników Libero posiada do dyspozycji zespół
w momencie prośby o ponowne wyznaczenie Libero ?
JEDNEGO = Wyznaczenie możliwe
DWÓCH = Wyznaczenie niemożliwe
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Ponowne wyznaczenie Libero
W przypadku wykluczenia lub dyskwalifikacji Libero:
Przepis 19.5.1
Wykluczony lub zdyskwalifikowany zawodnik Libero może zostać
zastąpiony przez drugiego Libero. Jeśli w zespole jest tylko jeden
zawodnik Libero, zespół ma prawo do wyznaczenia nowego Libero.

Możliwości:
- zastąpienie przez zawodnika podstawowego ALBO
- zastąpienie przez drugiego Libero (jeśli dostępny) ALBO
- zastąpienie przez nowo wyznaczonego Libero
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Ponowne wyznaczenie Libero
Przepis 19.4.2.2
Jeśli Grający Libero jest niezdolny do gry, może zostać zastąpiony
przez zawodnika ustawienia początkowego lub bezpośrednio
i natychmiast przez nowo wyznaczonego zawodnika Libero.

Utrata zdolności do gry może nastąpić także poza boiskiem!
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Przykłady wyznaczania Libero (1/2)
Libero 1
(zdarzenie
pierwotne)

Libero 2
(zdarzenie
wtórne)

Prawo do
wyznaczenia Libero
(w miejsce Libero 2)

Kontuzja*

Kontuzja*

TAK

Wyznaczenie możliwe dopiero po kontuzji Libero 2
(w zespole pozostał tylko 1 Libero).

Uwagi

Wykluczenie

Kontuzja*

TAK

Od początku kolejnego seta zespół ma do
dyspozycji znowu dwóch Libero (Libero 2 nie gra do
końca meczu).

Dyskwalifikacja

Kontuzja*

TAK

Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero.

TAK

Libero 2 nie może wrócić do gry do końca meczu,
ponieważ w jego miejsce został wyznaczony nowy
Libero. W zespole pozostał tylko jeden Libero.

Kontuzja*

Wykluczenie

Wykluczenie

Wykluczenie

TAK

Libero 2 nie może wrócić do gry do końca meczu
ale Libero 1 wróci do gry w kolejnym secie. Zespół
będzie więc posiadał znowu dwóch Libero.

Dyskwalifikacja

Wykluczenie

TAK

Libero 2 nie może wrócić do gry do końca meczu.
Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero.

* Niezdolny do gry do końca meczu
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Przykłady wyznaczania Libero (2/2)
Libero 1
(zdarzenie
pierwotne)

Libero 2
(zdarzenie
wtórne)

Prawo do
wyznaczenia
Libero
(w miejsce Libero 2)

Kontuzja*

Dyskwalifikacja

TAK

Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero.

Uwagi

Wykluczenie

Dyskwalifikacja

TAK

Od początku kolejnego seta zespół ma do
dyspozycji znowu dwóch Libero (wykluczony Libero
powróci do gry).

Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja

TAK

Zespół kontynuuje grę tylko z jednym Libero

Kontuzja*

Niezdolny
do gry**

TAK

Trener może wpływać na jakość gry zespołu
poprzez wykorzystanie innego Libero. Zespół
kontynuuje grę tylko z jednym Libero.

Wykluczenie

Niezdolny
do gry**

TAK

Od początku kolejnego seta zespół ma do
dyspozycji znowu dwóch Libero (wykluczony Libero
powróci do gry).

Dyskwalifikacja

Niezdolny
do gry**

TAK

Trener może wpływać na jakość gry zespołu
poprzez wykorzystanie innego Libero. Zespół
kontynuuje grę tylko z jednym Libero.

* Niezdolny do gry do końca meczu

** Zadeklarowany jako niezdolny do gry
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Powodzenia i trafnych decyzji !

