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OFICJALNA SYGNALIZACJA S ĘDZIOWSKA – prezentacja z komentarzem 
 
 

1. Zezwolenie na wykonanie zagrywki  [sygnalizacja równocześnie  

z gwizdkiem, przeciągamy rękę za płaszczyznę siatki]. S1 

2. Wskazanie zespołu, który b ędzie wykonywał zagrywk ę. S1 + S2 

3. Zmiana stron boiska  [wykonujemy wyłącznie jedno wskazanie zamkniętymi dłońmi]. S1 

4. Przerwa dla odpoczynku  [sygnalizacja zawsze po stronie zespołu, który poprosił  

o przerwę, Sędziowie wskazują ławkę zawodników zespołu, który poprosił o przerwę].  

S2 + S1 

5. Zmiana zawodników  [zamknięte dłonie, S1 wykonuje jeden pełny „kołowrotek” zgodnie  

z kierunkiem obrotu koła podczas jazdy do przodu. S2 po upewnieniu się, Ŝe zmiana jest 

regulaminowa wykonuje wyłącznie nieoficjalny sygnał wejścia – zejścia zawodników]. S1 

6. Kara  – Ŝółta kartka [ręka ugięta w łokciu]. S1 

7. Wykluczenie  – czerwona kartka [ręka ugięta w łokciu]. S1 

8. Dyskwalifikacja  – Ŝółta i czerwona kartka, razem w jednej dłoni [ręka ugięta w łokciu]. S1 

9. Koniec seta  [po skrzyŜowaniu rąk naleŜy wskazać rękami (otwarte dłonie) linie końcowe]. 

S1  

10. Nieprawidłowe wykonanie zagrywki – piłka zagrana z ręki  [ruch prostą ręką  

w przeciwieństwie do sygnalizacji piłki rzuconej]. S1 

11. Przekroczenie limitu czasu na wykonanie zagrywki  [nie ma znaczenia, którą dłonią 

pokaŜemy 5, a którą 3 palce]. S1  

12. Zasłona oraz nieuprawniony zawodnik w bloku  [ręce wyprostowane]. S1 + S2 

13. Błąd rotacji oraz ustawienia  [wskazujemy palcem wykonując jeden pełny obrót zgodnie  

z ruchem wskazówek zegara]. S1 + S2 

14. Piłka w boisku  [wskazujemy okolice środka linii ataku]. S1 + S2 

15. Piłka autowa  [ręce zgięte pod kątem 90 stopni, sygnalizacja stosowana równieŜ gdy piłka 

dotknie członka zespołu nie biorącego udziału w grze lub obiektu zewnętrznego  

w szczególności sufitu, lamp oraz elementów konstrukcji stropu hali]. S1 + S2 

16. Piłka rzucona  [ruch ręki ku górze z nieruchomym łokciem]. S1 + S2 

17. Błąd podwójnego odbicia  [ręka ugięta w łokciu]. S1 + S2 

18. Błąd 4 odbi ć [ręka ugięta w łokciu]. S1 + S2 

19. Błąd zagrywki – piłka nie przekracza płaszczyzny siatk i [S2 powtarza sygnał za S1, 

jeŜeli piłka z zagrywki dotknie innego grającego zawodnika tej druŜyny lub przeleci  

w przestrzeni pod siatką równieŜ stosujemy tę sygnalizację. JeŜeli jednak piłka przeleci 
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przez płaszczyznę siatki ale poza przestrzenią przejścia pokazujemy sygnalizację „AUT”]. 

S1 + S2  

20. Penetracja przestrzeni przeciwnika  (przełoŜenie rąk). S1 + S2 

21. Nieuprawniony zawodnik w ataku  [zaczynamy sygnalizację od ręki ustawionej pionowo  

a nie poziomo]. S1 + S2 

22. Penetracja przestrzeni przeciwnika, przekroczenie p rzez piłk ę linii środkowej, 

zawodnik zagrywaj ący dotyka boiska przy wykonaniu zagrywki lub zagryw a poza 

polem zagrywki  [wskazujemy zawsze palcem odpowiednio linię środkową lub linię 

końcową]. S1 + S2 

23. Błąd obustronny . S1 + S2 

24. Piłka dotkni ęta [sygnalizację wykonujemy po stronie zespołu, który popełnił błąd, ręka 

stanowiąca podstawę ustawiona pionowo, ręką wykonującą ruch poruszamy poziomo]. S1 

+ S2 

25. Upomnienie i kara za opó źnianie gry  [upomnienie pokazujemy otwartymi dłońmi, 

odpowiednio po stronie zespołu upominanego ale ZAWSZE rękę kładziemy na nadgarstek 

z zegarkiem, sygnał nie jest symetryczny jak np. w przypadku piłki dotkniętej]. S1  

   
 
SĘDZIOWIE LINIOWI 
 
 
1. Piłka w boisku . 

2. Piłka autowa . 

3. Piłka dotkni ęta. 

4. Piłka przechodz ąca w całkowicie lub cz ęściowo poza przestrzeni ą przejścia, piłka 

dotyka obiektu zewn ętrznego lub zawodnik dotyka boiska podczas zagrywki  [trzy 

ruchy chorągiewką 1-2-3 z jednoczesnym wskazaniem palcem strefy gdzie błąd został 

popełniony (atenki lub linii końcowej a w przypadku zawodnika poza boiskiem w momencie 

wykonania zagrywki, równieŜ linii bocznej), naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 

ustawienie się sędziego liniowego w zaleŜności kto będzie zagrywał – jest to trudne  

w wykonaniu ale bardzo pomaga w prawidłowej ocenie sytuacji przez S1 i S2. Sędzia 

liniowy po wykonaniu sygnalizacji ręcznej ustawia się twarzą odpowiednio wzdłuŜ linii 

końcowej lub wzdłuŜ linii bocznej jeŜeli zagrywać będzie zespół po przeciwnej stronie 

siatki].   

5. Ocena niemo Ŝliwa . 


