
Klasa: VIIC 

Data: 8 - 10.062020r. 

Temat: Siatkówka plażowa - przepisy i sędziowanie. 

 Piłka siatkowa plażowa czyli tzw. plażówka, to dyscyplina, która jest odmianą 

piłki siatkowej i wchodzi od klasy VII do kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Zapewne część z Was, w tym roku szkolnym znalazłaby się w reprezentacji szkoły 

na Mistrzostwa Miasta. W związku z tym warto poznać podstawowe przepisy i 

sędziowanie, jakie obowiązuje w tej dyscyplinie, a także zobaczyć czym różni się od 

tradycyjnej siatkówki.  

 

Boisko: 

 wymiary boiska to 16 X 8 m, czyli dwie połowy po 8 X 8 m; 

 nie ma linii środkowej; 

 linie wyznaczające boisko, to taśmy o szerokości 5 - 8 cm; 

 wysokość siatki mierzona od środka pola gry: 

 - 2,43m - mężczyźni; 

 - 2,24m - kobiety; 

 teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie 

płaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni, muszelek i innych 

przedmiotów mogących spowodować kontuzje zawodników; 

 piasek musi być drobnoziarnisty, boisko nie może stwarzać dla zawodników 

niebezpieczeństwa kontuzji; 

 linie muszą być koloru kontrastującego z piaskiem (zalecany 

ciemnoniebieski);linie powinny być wykonane ze sznurków lub taśm o dużej 

trwałości. 

 

 

 



Piłka do siatkówki plażowej 

Piłka jest z innego materiału niż piłka do gry w hali. Ma mniejsze ciśnienie wewnątrz 

piłki. Pozostałe parametry piłki są podobne. Zalecany jest kolor żółty lub inny jasny. 

Piłka do oficjalnych rozgrywek siatkówki plażowej: Mikasa VLS300[2]. 

Drużyna: 

 składa się z dwóch zawodników; 

 nie ma trenera; 

 przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy z linii końcowej boiska muszą 

podbiec do siatki i przywitać się z przeciwnikami; 

 tylko kapitan może rozmawiać z sędziami, prosić o czas i przerwę na 

odpoczynek; 

 obaj zawodnicy po zawodach podchodzą do sędziów i dziękują im za 

prowadzenie spotkania. 

Zasady gry: 

 gra się do dwóch wygranych setów do 21 pkt., wygrana drużyna musi 

posiadać dwa punkty przewagi. Nie ma punktu końcowego. W razie stanu po 

1 w setach, rozgrywana jest trzecia partia, którą toczy się na takich samych 

zasadach tyle, że do 15 pkt.; 

 piłka może być odbita każdą częścią ciała; 

 celem gry jest przebicie piłki nad siatką na stronę przeciwną i zapobieżenie, 

aby nie upadła we własnym polu gry; 

 piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego, który 

zagrywa piłkę dłonią lub ręką posyłając ją na stronę przeciwną; 

 zespół ma prawo do trzech odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną; 

 zawodnik nie ma prawa do dwóch odbić następujących bezpośrednio po sobie 

(z wyjątkiem bloku); 



 wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub 

gdy zespół nie przebije piłki na stronę przeciwną; 

 w secie po zdobyciu 7 kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska. 

Drużyny zmieniają strony i bez przerwy przystępują do dalszej gry; 

 zespoły mają po jednej przerwie na odpoczynek w secie; 

 dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie; 

 zawodnicy nie mogą kiwać piłki palcami; 

 w przypadku przetrzymania piłki nad siatką przez dwóch zawodników 

przeciwnych drużyn - nie jest to błędem; 

 dotknięcie siatki jest błędem; 

 obaj zawodnicy mogą zajmować dowolne miejsce na boisku. 

Technika odbić: 

 nie wolno atakować w formie kiwnięcia - odbicia piłki "palcami" jednej ręki; 

 odbicie atakujące może być wykonane otwartą dłonią, grzbietem dłoni, 

pięścią oraz każdą inną częścią ciała; 

 każde odbicie oburącz palcami musi być nienaganne ("czyste"); 

 obrona poprzez odbicie otwartą dłonią (dłońmi) od dołu jest błędem. 

 

Dla zobrazowania wszystkiego o czym dzisiaj mówiliśmy obejrzyjcie filmiki, 

pierwszy instruktażowy, a drugi to fragment meczu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc-J4ZTykM4 

https://www.youtube.com/watch?v=eiV2zkCjgO0 
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