Załącznik do Przepisów Sportowo – Organizacyjnych WZPS na sezon 2019/20120

Warunki gry i wyposażenia obiektu sportowego
/ rozgrywki na szczeblu wojewódzkim /
1. Boisko

Wymiary boiska
Wolna strefa wokół boiska
Wysokość
Powierzchnia boiska
Linie boiska
Linie ograniczające
Linia środkowa

Linia ataku
Pole kar

Pole rozgrzewki
Temperatura

Oświetlenie

18 m x 9 m
3 m z każdej strony
min. 7 m
Płaska, pozioma i jednorodna, koloru jasnego
Szerokość 5 cm koloru jasnego
Dwie linie boczne i dwie linie końcowe
ograniczające boisko są wykreślone wewnątrz
boiska do gry
Oś linii środkowej dzieli boisko na dwa równe pola
o wymiarach 9 x 9m każde, jednak cała szerokość
linii środkowej należy po równo do obu pól boiska.
Linia ta znajduje się pod siatką między liniami
bocznymi
Po obu stronach boiska, linia ataku, której dalsza
krawędź wykreślona jest 3 m od osi
linii środkowej , wyznacza strefę ataku
Pola kar o wymiarach około 1 x 1m
wyposażone w dwa krzesła, znajdują się w
strefie kontrolowanej przez Komisję sędziowską za
przedłużeniem linii końcowych. Pola powinny być
oznaczone czerwoną linią o szerokości 5 cm
Obowiązkowo wyznaczyć w miarę możliwości
wymiarów na hali
Minimalna temperatura nie może być niższa
niż 10º Celsjusza , natomiast maksymalna nie
powinna przekraczać 25º Celsjusza
minimum 800 luxsów

2. Siatka i słupki
Wysokość siatki

Struktura siatki

Taśmy boczne

Antenki

Słupki

Piłki

Siatka umieszczona jest pionowo nad linią ,
a jej górna krawędź znajduje się na wysokości
2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.
W rozgrywkach krajowych wysokość siatki
dla juniorek i juniorów jest taka sama odpowiednio
dla seniorek i seniorów.
Dla młodziczek i młodzików wysokość siatki
wynosi odpowiednio 2,15 m dla dziewcząt
i 2,35 m dla chłopców.
Wysokość siatki mierzona jest na środku pola gry.
Na dwóch końcach siatki ( nad liniami bocznymi )
wysokość siatki musi być dokładnie taka sama i nie
może być większa niż 2 cm ponad wysokość
przepisową.
Szerokość siatki wynosi 1 m a jej długość od 9,5m
do 10m ( z 25 -50 cm odcinkami poza taśmami
bocznymi z każdej strony siatki).
Siatka wykonana jest w formie kwadratowych
czarnych oczek o boku 10 cm
Górna część siatki obszyta jest po obu stronach
poziomą białą płócienna taśmą, która tworzy
7 – centymetrową krawędź na całej długości.
Dolna część siatki obszyta jest poziomą taśmą
o szerokości 5 cm podobną do taśmy górnej
Bezpośrednio nad każdą linią boczną umocowane
są do siatki dwie pionowe białe taśmy boczne
o długości 1 m i szerokości 5 cm każda.
Obie taśmy boczne są częściami składowymi siatki
Antenka jest to elastyczny pręt o długości 1,80 m
i średnicy 10 mm wykonany z włókna szklanego lub
podobnego materiału.
Dwie atenki zamocowane są na zewnętrznych
krawędziach taśm bocznych
Po przeciwnych stronach siatki. Górna część
antenki , wystająca 80 cm ponad siatkę
pomalowana jest w 10 cm szerokości paski
w kolorach białym i czerwonym. Antenki
traktowane są jako część siatki i ograniczają po
bokach przestrzeń przejścia
Słupki podtrzymujące siatkę są osadzone
w podłożu w odległości od 0,50 do 1m poza liniami
bocznymi. Wysokość słupków wynosi 2,55 m
i w miarę możliwości powinna być regulowana
Podane w Komunikacie Organizacyjnym
WZPS za dany sezon rozgrywkowy

3. Wyposażenie obiektu
Zabezpieczenie miejsc
Sekretariat zawodów
Szatnie dla zawodników
Szatnie dla sędziów
Szatnia dla sędziego głównego

Miejsca dla zaproszonych gości, gości drużyny
przeciwnej, dziennikarzy
Stół z krzesłami
Prysznice , toalety, wieszaki , krzesła lub ławki
Toaleta , wieszaki, stół , krzesła, lustro
Sędzia Główny może mieć szatnię z sędziami
prowadzącymi

4. Przygotowanie sprzętu technicznego
Słupki i osłona
Siatka
Antenki
Siatka i antenki rezerwowe
Miara do mierzenia siatki o dł. 2,50 m
Stanowisko sędziego
Stolik sekretarza
Stolik Sędziego Głównego
Protokoły zawodów
Piłki
Stojak do piłek meczowych
Miernik ciśnienia w piłce
Termometr
Sygnalizatory dźwiękowo- świetlne
Sygnalizator dźwiękowo- świetlny dla
sekretarza
Mopy
Chorągiewki dla sędziów liniowych
Tabliczki zmian
Miejsca dla zawodników
Wózki na piłki
Ręczna tablica wyników
Elektroniczna tablica wyników
Kartki z ustawieniem początkowym
Pole kar dla każdego z zespołów
Pole rozgrzewki dla każdego z zespołów
Stanowisko dla spikera
Kamizelki koloru żółtego

Obowiązkowo
Obowiązkowo
Obowiązkowo
Obowiązkowo
Obowiązkowo
Obowiązkowo
1 szt
W przypadku braku miejsca Sędzia Główny może
siedzieć obok sekretarza zawodów
2 kpl. – 1 mecz
14 piłek do rozgrzewki + 3 piłki do gry/ Zgodnie z
K.O. na dany sezon
W miarę możliwości
1 szt.
1 szt.
Obowiązkowo tylko III liga i finały młodzieżowe
wskazany
Min. 2 szt.
2 szt. ( 40 x 40 cm )
2 zestawy od 1 do 18 Nieobowiązkowo
2 ławki x 3m +2x2 krzesła lub 2 x 10 krzeseł
2 szt.
Obowiązkowo z obsługą
W miarę możliwości , obowiązkowo z obsługą
2 komplety na zespół – 1 mecz
Obowiązkowo
Obowiązkowo zgodnie z możliwościami
wymiarowymi hali
W miarę możliwości
2 szt.

