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Asystent Sekretarza na drugiej stronie protokołu kontroli Libero prowadzi zapis wideoweryfikacji 

decyzji sędziowskich. Ogólne zasady wideoweryfikacji są następujące: 

Obydwu zespołom w każdym secie przysługuje  prawo do dwukrotnej weryfikacji decyzji sędziowskiej 

w oparciu o system wideo. Jeżeli po wideoweryfikacji okaże się, że pierwotna decyzja sędziego była 

prawidłowa  zespołowi pozostaje jedna prośba o wideoweryfikację w tym secie. W sytuacji 

przeciwnej – zespół zachowuje nadal prawo do dwóch  wideoweryfikacji.  Po dwóch negatywnych 

wynikach wideoweryfikacji (dwa razy decyzja Sędziego właściwa) zespół traci prawo do 

wideoweryfikacji w danym secie(wynik przy którym nastąpiła druga przegrana wideoweryfikacja  

zespołu należy otoczyć kółkiem i poinformować o tym fakcie SII).   

Każde żądanie wideoweryfikacji po wykorzystaniu regulaminowej liczby weryfikacji stanowi 

opóźnianie gry (stąd m.in. konieczność prowadzenia zapisu żądań). 

 Po każdej wymianie, która może zakończyć seta lub mecz (i tylko w takim przypadku), bez ograniczeń 

ilościowych, sędzia I może z własnej inicjatywy prosić o wideoweryfikację po wydaniu  decyzji, ale 

przed zakończeniem meczu (sygnał Nr. 9). 

AS prowadzi zapis wedle następujących zasad: 

po losowaniu wpisuje nazwy zespołów w odpowiednich polach (Zespół A i zespół B). 

Każdy przypadek wideoweryfikacji  na prośbę Zespołów AS odnotowuje we właściwej dla danego 

zespołu kolumnie wpisując aktualny wynik (po decyzji SI przed wideoweryfikacją). Jeżeli wynik 

wideoweryfikacji jest na korzyść Zespołu należy wpisać znak „X” w kolumnie Zespół,  jeżeli wynik 

wideoweryfikacji podtrzymuje decyzję Sędziego, znak „X” stawiamy w kolumnie Sędzia.  

Po zakończeniu spotkania AS podsumowuje liczbę wykorzystanych wideoweryfikacji z podziałem na 

te, które rozstrzygnięto na korzyść Zespołów oraz na te, które podtrzymały decyzję sędziów. liczbę 

wideoweryfikacji z inicjatywy Sędziego I należy wpisać do odpowiedniej tabeli z identycznym 

podziałem. Liczbę  weryfikacji  należy zsumować i wpisać do odpowiednich tabel. 

 

 Przykład: 

 

 
Rysunek 4. 

 

każdy przypadek wideoweryfikacji  na prośbę Zespołów, AS odnotowuje we właściwej dla danego 

zespołu kolumnie wpisując aktualny wynik (po decyzji SI przed wideoweryfikacją). Jeżeli wynik 

wideoweryfikacji jest na korzyść Zespołu należy zaznaczyć znak „X” w kolumnie Zespół,  jeżeli wynik 

wideoweryfikacji podtrzymuje decyzję Sędziego, znak „X” stawiamy w kolumnie Sędzia , według 

wzoru na rysunku 5 
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Rysunek 5 

 

- ewentualne wideoweryfikacje z inicjatywy Sędziego I wpisuje się w tabeli „Na prośbę Sędziego” 

wedle wzoru na rysunku 6. 

 

 
Rysunek 6 

 

Przykład: 

W secie I Fart Kielce skorzystał z 3 wideoweryfikacji, których jedna przyniosła zmianę decyzji 

sędziowskiej. Po wideoweryfikacji przy stanie 22:20 Fart Kielce utracił prawo do żądania 

wideoweryfikacji w tym secie (dwie „nieudane” wideoweryfikacje), wynik przy którym nastąpiła 

druga przegrana wideoweryfikacja  zespołu został otoczony kółkiem. 

Jastrzębski Węgiel w secie I tylko raz zażądał kontroli wideo i decyzja sędziów została 

podtrzymana, zatem Jastrzębski mógł jeszcze żądać w tym secie tylko jednej wideoweryfikacji. 

W secie I Sędzia I raz inicjował wideoweryfikację przy wymianie, która mogła zakończyć seta 

(lub mecz) i rezultat wideoweryfikacji podtrzymał decyzję sędziego. 
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Rysunek 7. 

 

Po zakończeniu spotkania AS podsumowuje ilość wykorzystanych wideoweryfikacji z podziałem na te, 

które rozstrzygnięto na korzyść Zespołów oraz te, które podtrzymały decyzję sędziów. Ilość 

wideoweryfikacji z inicjatywy Sędziego I należy wpisać do odpowiedniej tabeli z identycznym 

podziałem. Ilość weryfikacji ogółem należy zsumować i wpisać do odpowiednich tabel. 

 

 
Rysunek 8. 


