
22.06.2020, poniedziałek. 

Temat: Utrwalamy przepisy gry w mini piłkę siatkową i siatkówkę. 

Dzień dobry. 

Na dzisiejszej lekcji proszę zapoznać się z poniższą tabelą i porównać przepisy gry w mini 

piłkę siatkową i siatkówkę. Oczywiście jest to tylko niewielki wycinek z przepisów gry w 

siatkówkę (13 wybranych punktów). 

Jeżeli chcesz poznać szczegółowe przepisy gry w siatkówkę to odsyłam Cię na stronę: 

http://www.grabowiec.edu.pl/strony_nauczycieli/wf/przepisy_siatkowka.htm 

 

PRZEPIS MINI PIŁKA SIATKOWA Kl. 
VI i młodsze 

SIATKÓWKA 

1.Wymiary boiska 14m x 7m 18m x 9m 

2.Wysokość siatki kl. V-VI: 215 cm dziewczęta, 224 
cm chłopcy;  kl. VII-VIII: 215 cm 
dziewczęta, 235 cm chłopcy 

2,24 m dla kobiet; 2,43 m dla 
mężczyzn 

3.Linia ataku w odległości 3 m od osi linii 
środkowej wykreślona jest linia 
ataku 

w odległości 3 m od osi linii 
środkowej wykreślona jest linia 
ataku 

4.Rozmiar piłki obwód piłki wynosi 62 - 64 cm 
(rozmiar 4) 

obwód piłki wynosi 65 - 67 cm 
(rozmiar 5) 

5.Liczba zawodników zespół może składać się 
maksymalnie z 10 zawodników: 
w pierwszym secie gra 4 
zawodników + 1 rezerwowy; 
w drugim secie pozostałych 4 
zawodników + 1 rezerwowy; 
w trzecim secie, rozgrywanym w 
przypadku remisu w setach, gra 
dowolna czwórka, wyznaczona z 
dziesiątki 

zespół może składać się 
maksymalnie z 12 zawodników 

6.Liczba zmian zawodników w każdym secie dozwolona jest 
tylko jedna podwójna zmiana 
tzn. można wymienić jednego z 
zawodników, który może wrócić 
w trakcie seta na swoje miejsce 
(druga zmiana dokonana). 

zespół może w jednym secie 
dokonać maksimum 6 zmian 

7.Wygranie seta seta (z wyjątkiem seta 
decydującego – 3-go) wygrywa 
zespół, który pierwszy uzyska 25 
punktów z różnicą minimum 
dwóch punktów; 
decydującego seta (3-go) 
wygrywa zespół, który pierwszy 
uzyska 15 punktów z różnicą 
minimum dwóch punktów 

seta (z wyjątkiem seta 
decydującego - 5-tego) wygrywa 
zespół, który pierwszy uzyska 25 
punktów z różnicą minimum 
dwóch punktów; 
decydującego seta (5-tego) 
wygrywa zespół, który pierwszy 
uzyska 15 punktów z różnicą 
minimum dwóch punktów 

http://www.grabowiec.edu.pl/strony_nauczycieli/wf/przepisy_siatkowka.htm


8.Wygranie meczu spotkanie wygrywa zespół, który 
wygra dwa sety 

spotkanie wygrywa zespół, który 
wygra trzy sety 

9.Charakterystyka odbicia 
piłki 

rozsądna tolerancja czystości 
odbić 

1.Piłka może dotykać każdej 
części ciała 
2.Piłka musi być odbita, nie może 
być złapana lub rzucana. Może 
ona odbić się w dowolnym 
kierunku 
3.Piłka może być odbita kilkoma 
częściami ciała pod warunkiem, 
że odbicia nastąpią jednoczenie 

10.Ograniczenia dotyczące 
ataku 

zawodnik zagrywający nie 
wykonuje akcji w bloku i ataku z 
piłką powyżej taśmy w każdym 
miejscu na boisku 

zawodnik grając w polu obrony 
nie atakuje w polu ataku piłki 
znajdującą się całkowicie 
powyżej górnej tamy siatki 

11.Blokowanie zagrywki blokowanie zagrywki przeciwnika 
jest zabronione 

blokowanie zagrywki przeciwnika 
jest zabronione 

12.Ilość przerw 
regulaminowych 

zespół może wykorzystać 2 
przerwy po 30 sekund w każdym 
secie 

zespół ma prawo w każdym secie 
do maksimum dwóch przerw na 
odpoczynek i sześciu zmian 
zawodników 

13.FAIR - PLAY zawodnicy powinni zachowywać się uprzejmie i z szacunkiem, 
zgodnie z zasadami FAIR - PLAY, nie tylko w stosunku do sędziów, 
ale również do działaczy, przeciwników, partnerów i widzów 

 

Pozdrawiam. 


