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Правило 1   ІГРОВЕ ПОЛЕ 
1.1   Розміри 
Вільна зона повинна бути мінімум 5 метрів від бокових ліній і 6,5 метрів від 
лицьових ліній. Вільний ігровий простір повинен бути заввишки мінімум 12,5 м від 
ігрової поверхні. 
Правило 2   СІТКА І СТІЙКИ 
2.2 Структура 
В зв’язку з особливим регламентом змагань розміри комірок сітки можуть бути 
змінені, щоб сприяти рекламі згідно маркетингових угод. 
Правило 3   М’ЯЧІ 
3.3   Система п’яти м’ячів   
В офіційних змаганнях повинна використовуватись система «п’ять м’ячів». 
Правило 4   КОМАНДИ 
4.1   Склад команди 
4.1.1 Для офіційних змагань до 14 гравців може бути записано в протокол і 
приймати участь у грі. 
П’ять членів тренерського штабу (включаючи головного тренера) можуть сидіти на 
лавці команди. Це вирішується головним тренером, але вони повинні бути 
записані в протоколі матчу. Лікар і масажист команди повинні бути офіційними 
членами делегації, але якщо вони не входять в число п’яти обраних членів, вони 
повинні сидіти за обмежувальними “панелями” (рекламними щитами), але 
всередині Контрольної зони змагань і можуть втручатися тільки з дозволу суддів 
для надання медичної допомоги гравцям. 
Масажист команди може допомагати в розминці до початку офіційного протоколу. 
4.2 Розміщення команди 
4.2.4 Під час інтервалів між партіями гравці можуть розминатися у межах своєї 
вільної зони використовуючи м’ячі. Під час продовженого інтервалу між другою і 
третьою партіями (якщо застосовується) гравці можуть використовувати власний 
майданчик, але тільки зі своєї сторони сітки. 
Правило 4.5   ЗАБОРОНЕНІ ПРЕДМЕТИ 
4.5.3 (нове)   Компресійні засоби (захисні проти травматичні накладки і засоби) 
можна носити для захисту або підтримки. 
НАМАГАННЯ привести форму гравців до одноманітності. 
Колір компресійних засобів (стрейчовий нолікотник, стрейчовий довгий рукав, 
стрейчові гольфи, стяжки і т.д.), повинні бути одного кольору, як і відповідна 
частина форми. Якщо засіб знаходиться на нозі  –  повинен мати колір шортів. 
Якщо засіб знаходиться на руці – повинен мати колір футболки. 
Це ж стосується і нижньої білизни. 
Правило 6.1   НАБІР ОЧКА 
6.1.3 Розігрування та завершене розігрування 
Завершене розігрування - це послідовність ігрових дій в результаті яких 
здобувається очко. Це включає в себе застосування покарання і втрату подачі при 
невиконанні подачі протягом обмеженого часового ліміту. 
Правило 8   СТАН ГРИ 
8.3   М’яч в майданчику 
М’яч вважається “в майданчику”, якщо в будь – який момент його контакту з 
підлогою, якась частина м’яча торкається майданчика, включаючи обмежувальні 
лінії. 



Правило 11   ГРАВЕЦЬ БІЛЯ СІТКИ 
11.3   Контакт з сіткою 
Торкання гравцем сітки між антенами, під час ігрової дії з м’ячем – є ПОМИЛКОЮ. 
Ігрова дія з м’ячем включає в себе: вистрибування, атакуючу дію (спробу 
атакуючої дії), приземлення та “стабілізацію” тіла. 
Якщо гравець торкається сітки між антенами під час ігрової дії, намагаючись 
зіграти  м’яч або роблячи “фейкову” дію спроби зіграти м’яч – це помилка – 
торкання сітки. Торкання сітки гравцем, щоб ввести в оману суддів – це помилка – 
зупиняється розігрування – жест торкання сітки гравцем і застосовується санкція 
за неспортивну поведінку – червона картка. Таким чином, команда суперника 
виграє два очки за одне розігрування. 
Правило 11.4   Помилки гравця біля сітки  
Особлива увага випадкам втручання в гру суперника. 
Гравець, який заважає супернику переміститись, щоб зіграти м’яч законно, - 
вважається втручанням у гру суперника. Порив шнурів (тросів) через 
хапання/утримування їх – вважається втручанням у гру суперника. 
11.4.4 Гравець заважає грі, (серед іншого включає): 

- торкається сітки між антенами або самої антени під час його/її ігрової дії з 
м’ячем, 

- використовує сітку між антенами в якості підтримки або як допомогу при 
стабілізації, 

- здійснюючи несправедливу перевагу над суперником торканням сітки, 
- здійснюють дії, які перешкоджають правомірній спробі суперника зіграти 

м’яч, 
- хапаючись/тримаючись за сітку. 

Гравець(і), який(і) знаходиться(дяться) близько до м’яча, що грається або той(і), 
хто здійснює(ють) спробу зіграти м’яч, розглядається(ються) як той(і) що 
приймає(ють) участь у ігровій дії з м’ячем, навіть в тому випадку, коли торкання з 
м’ячем не було.  
Однак торкання сітки за антеною не повинно розглядатися як помилка 
(виключення Правило 9.1.3 Удар при підтримці). 
Якщо “природня” траєкторія відскоку м’яча від сітки, який направляється зі сторони 
суперника змінена навмисною дією гравця (рухаючи сітку, ловлячи і випускаючи 
сітку, ловлячи м’яч і відпускаючи його, навмисно роблячи рух тілом або частиною 
тіла для зміни “природної” траєкторії відскоку м’яча від сітки) – це втручання у гру 
суперника.  
Контакт з сіткою волоссям гравця: це повинно розглядатися як помилка, тільки, 
якщо точно зрозуміло, що це вплинуло на можливість суперника зіграти  м’яч або 
зупинило розігрування (наприклад, (“поні – хвіст”) довге волосся заплутується в 
сітці). 
 
Правило 15   ПЕРЕРВИ 
Зменшити, до одного, кількість технічних та / або тренерських тайм-аутів для 
конкретних подій відповідно до спонсорських, маркетингових та телевізійних угод. 
 
Правило 19   ГРАВЕЦЬ ЛІБЕРО 
19.1 Призначення Ліберо 
Якщо в команді більше 12 гравців зареєстрованих в протоколі, наявність двох 
гравців Ліберо є обов’язковою. 
 12гравців – 0 гравців Ліберо, 
 12 гравців – 1 гравець Ліберо, 
 12 гравців – 2 гравці Ліберо, 
 13 гравців – обов’язково 2 гравці Ліберо, 
 14 гравців – обов’язково 2 гравці Ліберо. 



Законність перепризначення ЛІБЕРО  
у випадку з двома ЛІБЕРО 

Пояснення : 
Ліберо 1: ситуація відбулась з одним з Ліберо 
Ліберо 2: ситуація відбулась з єдиним доступним Ліберо пізніше в  
партії 
“ Травмується” – означає, що Ліберо не може більше грати в зустрічі (наприклад, 
транспортується в лікарню). 
Принципи /правила, які дозволяють розглядати суддям законність повторного 
перепризначення: 
- Ліберо по бажанню, не обов’язково, 
- Скільки Ліберо є доступними для гри, в момент перепризначення. 
 

Ліберо 1 Ліберо 2 
Право на 
переприз 
начення 

якщо команда заявила 
право на 

перепризначення 
Ліберо 2 

травма травма так  

вилучення травма так З початку наступної партії 
команда знову має 2 Ліберо 

дискваліфі 
кація травма так  

травма вилучення так 2 Ліберо не може повернутися 
в гру 

вилучення вилучення так 

2 Ліберо не може повернутися 
в гру,  
1 Ліберо може повернутися в 
гру в наступній партії. Таким 
чином команда має знову два 
Ліберо 

дискваліфі 
кація вилучення так 2 Ліберо не може повернутися 

в гру 

травма дискваліфі 
кація так  

вилучення дискваліфі 
кація так з початку наступної партії 

команда має знову два Ліберо 
дискваліфі 

кація 
дискваліфі 

кація так  

травма погана гра так 
це дозволяє тренеру 
покращити гру команди 
використовуючи іншого Ліберо 

вилучення погана гра так з початку наступної партії 
команда має знову два Ліберо 

дискваліфі 
кація погана гра так 

це дозволяє тренеру 
покращити гру команди 
використовуючи іншого Ліберо 

 
 
 
 
 
 



ВИМОГИ ДО ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 
 

ПРАВИЛО 21   НЕПРАВИЛЬНА ПОВЕДІНКА І САНКЦІЇ ЗА НЕЇ 
 
Відповідно до правила 21.2.1, поведінка учасників матчу повинна бути поважною і 
ввічливою, і до членів Журі, членів Контрольного Комітету (у нашому випадку ТД, ), 
товаришів по команді, суперників і глядачів. Якщо поведінка тренера (або будь – 
якого іншого члена команди) перевищує дисциплінарні обмеження, викладені в 
правилі 21, перший арбітр повинен застосувати відповідні санкції, без будь-яких 
коливань. Волейбол – спортивне шоу гравців, але не офіційних представників 
команд. Судді не повинні ігнорувати цю відмінність. Як наслідок, після деяких 
недавніх випадків, - інструкція від суддівської комісії ФІВБ. Якщо тренер потурає 
надмірним діям, проявам демонстрації, або там, де сам тренер (або будь – який 
інший член команди) звертається до члена Журі або іншого чиновника ФІВБ в 
агресивній формі або в принизливому тоні, то 1-й суддя повинен зробити суворе 
застосування шкали санкцій. Шоу має бути для гри на майданчику, а не для 
периферійних питань, які відволікають від головної мети розважати глядачів 
вражаючою грою.  
Резюме: - якщо тренер потурає надмірним діям членів команди, проявам 
демонстрації, або там, де сам тренер (або будь – який член команди) в агресивній 
формі або в принизливому тоні звертається до членів Журі, членів Контрольного 
Комітету (у нашому випадку ТД, ), членів своєї команди, суперників, глядачів, 
підходить до столика ТД з апеляцією на дії судді – min покарання ВИЛУЧЕННЯ. 
 
 
ДИРЕКТОРАТ ФВУ 


