
Instrukcja wypełniania protokołu kontroli Libero 
 
I. Przed meczem 
Asystent sekretarza (AS) wypełnia linie nagłówku protokołu określające mecz zgodnie z nagłówkiem protokołu zawodów. 
 
II. Po losowaniu 
Przed rozpoczęciem meczu AS musi uzyskać od sekretarza numer / numery zawodników Libero oraz informację, który zespół  
będzie grał w pierwszym secie na lewym boisku patrząc od stolika sekretarza (zespół „A”). AS wpisuje litery „A” i „B” 
w nagłówku. 
 
III. Podczas meczu 
W czasie trwania meczu AS zapisuje dane kaŜdego zastąpienia Libero wedle następujących zasad: 
- w przypadku zastąpienia pomiędzy Libero i zawodnikiem ustawienia początkowego: AS wpisuje numer Libero w kolumnie 
oznaczonej „Lib.”, numer drugiego zawodnika  w kolumnie „Rep.” oraz wynik, przy którym nastąpiło zastąpienie. Pierwsza 
liczba w wyniku oznacza liczbę punktów zespołu dokonującego zastąpienia. 
- w przypadku zastąpienia pomiędzy dwoma Libero: AZ wpisuje numer Libero wchodzącego na boisko w kolumnie 
oznaczonej „Lib.”, pozostawiając pustą kolumnę „Rep.”, ale wpisując wynik, przy którym nastąpiło zastąpienie. 
Przykład na rysunku 1: w zespole „A” gra 2 Libero z 
numerami 19 i 5. Przy wyniku 0:0 Libero nr 19 zastępuje 
zawodnika nr 6. Przy 4:3 zawodnik nr 6 wraca na boisko 
w miejsce Libero. Przy 4:4 Libero nr 5 wchodzi na boisko 
za zawodnika nr 8. Przy 5:4 nastąpiło zastąpienie między 
oboma Libero. Wreszcie przy 10:7 zawodnik nr 8 wraca 
na boisko w miejsce Libero nr 19. 

 
Rysunek 1. 

 
W przypadku redesygnacji numer nowego Libero musi 
zostać zapisany w specjalnym polu („re-designation”). 
Przykład na rysunku 2: zespół A ma tylko 1 Libero, który 
został uznany za niezdolnego do gry. W 4-tym secie przy 
stanie 4:8 zawodnik nr 9 został redesygnowany do 
pełnienia funkcji Libero. 

 
Rysunek 2. 

 
- w secie decydującym – 5-tym: po losowaniu AS wpisuje 
stosownie oznaczenia zespołów „A” i B”: w lewym polu 
tabeli przeznaczonej dla tie-break’a zespół 
rozpoczynający grę w tym secie po lewej stronie, a w 
polu środkowym oznaczenie zespołu rozpoczynającego 
grę po prawej stronie. AS dokonuje zapisów zgodnie ze 
wcześniejszymi wskazówkami. Po zmianie stron AS 
kontynuuje zapis dla zespołu, który rozpoczął 5-tego seta 
po lewej w prawym polu tabeli (patrz rysunek 3).  

Rysunek 3. 
 
W przypadku zawodników zagranicznych ich numery zawsze wpisujemy kolorem czerwonym. 
 
IV. Po meczu 
AS podpisuje protokół kontroli Libero w dolnej części arkusza i przekazuje go sędziemu I do kontroli. Ostatecznie protokół 
kontroli Libero załączany jest do oryginału protokołu zawodów. 
 


