Piłka siatkowa ogólna charakterystyka gry.

cz. 1

Piłka siatkowa, zwana popularnie siatkówką, jest grą rozgrywaną przez dwa zespoły
na boisku przedzielonym siatką. Celem gry jest przebicie piłki nad siatką i spowodowanie
jej upadku na boisko przeciwnika oraz zapobieganie dotknięcia przez piłkę boiska własnego.
Zespół ma trzy odbicia w celu przebicia piłki (dodatkowo może wystąpić dotknięcie piłki
podczas bloku). Piłka wprowadzana jest do gry z zagrywki. Zagrywka jest to uderzenie
wykonywane przez zawodnika spoza linii końcowej, w celu przebicia piłki nad siatką
na stronę przeciwnika. Wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko,
poza boiskiem lub gdy zespół nie zdoła przebić piłki na stronę przeciwnika w prawidłowy
sposób. W siatkówce zespół wygrywający wymianę piłki zdobywa punkt. W przypadku,
gdy zespół przyjmujący zagrywkę wygrywa wymianę, zdobywa on punkt, prawo
do wykonania zagrywki, a zawodnicy tego zespołu dokonują rotacji, przesuwając się o jedną
pozycję zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową
1. W meczu w jednej drużynie występuje maksymalnie 14 zawodników, w każdym secie
na boisku może grać 6 zawodników.
2. Spotkanie gra się do trzech wygranych setów.
3. Przy stanie meczu 2:2 rozgrywany jest set 5 (tie-break).
4. Set wygrywa zespół, który zdobędzie 25 punktów.
5. Przy stanie 25:25 mecz lub seta wygrywa drużyna, która uzyska 2 punkty przewagi.
6. 5 set rozgrywany jest do 15 punktów, mecz wygrywa drużyna, która uzyska 2 punkty
przewagi
7. Wymiary boiska do siatkówki 9:18 metrów
8. Boisko składa się z pola obrony oraz pola ataku.
9. Każdy zespół ma prawo do trzech odbić( plus dotknięcie piłki przez blok) w celu przebicia
jej nad siatką na stronę przeciwnika
10. Piłka może być odbita każdą częścią ciała.
11. Piłka przy zagrywce może dotknąć siatki.
12. Piłka w czasie gry może się odbić od siatki.
13.Zawodnik nie może odbić piki dwa razy pod rząd (wyjątek, dotknięcie piłki w bloku,
następnie odbicie w grze).
14.Zawodnik nie może w czasie gry dotknąć siatki.
15.Zawodnik nie może przekroczyć linii środkowej pod siatką.
16.Zawodnik może wykonać zagrywkę częścią ciała powyżej pasa.
17. Libero może tylko odbierać zagrywkę, bronić piłki w polu. Libero nie wykonuje
zagrywki, nie może atakować piłki.

