CEL GRY
Celem gry jest przebicie piłki nad siatką tak, aby upadła na boisko drużyny przeciwnej lub
zmuszenie przeciwnika do popełnienia błędu ( np. aby piłka wypadła na aut). Piłka może
być odbita dowolną częścią ciała ale nie może być chwytana i rzucana. Ten sam
zawodnik nie może odbić piłki dwa razy pod rząd.
Drużyna może odbić piłkę maksymalnie 3 razy ( nie licząc dotknięcia piłki przez blok)
zanim przebije ją na stronę przeciwnika. Piłka musi przelecieć nad siatką na stronę
przeciwnika w przestrzeni ograniczonej: od dołu górną krawędzią siatki, na bokach
poprzez antenki i od góry sufitem sali. Punkt przyznaje się za każdą wygraną akcję czyli
wtedy gdy piłka upadnie na boisko przeciwnika.

Wymiary boiska do siatkówki 9x18 metrów
Boisko składa się z pola obrony oraz pola ataku.

Podstawowe zasady i przepisy gry w mini siatkówkę dla dzieci

Każdy zespół może wykonać 3 odbicia: odbiór, wystawienie i atak- każde następne jest
błędem. Punkty zdobywamy np.: gdy piłka dotknie połowy boiska przeciwnika lub gdy
upadnie poza nim a rywal dotknął jej jako ostatni. Gra toczy się do momentu gdy drużyna
wygra 3 sety ( w grupach młodzieżowych 2 )- w każdym z nich rywalizacja toczy się do 25
punktów przy przewadze co najmniej 2 punktów. Przy wyniku 24:24 gra toczy się dotąd aż
jedna z drużyn uzyska przewagę dwupunktową nad drugą drużyną. Wyjątkiem jest piąty set
tzw. set decydujący, który jest rozgrywany gdy stan meczu po czterech setach wynosi 2:2.
Wówczas w tym secie zawodnicy grają do 15 punktów, również przy przewadze co najmniej
dwóch punktów.

USTAWIENIE

ZAWODNIKÓW NA BOISKU

ROZPOCZĘCIE GRY

PODSUMOWANIE:
1. Spotkanie gra się do trzech wygranych setów.
2. Przy stanie meczu 2:2 rozgrywany jest set 5
3. Set wygrywa zespół, który zdobędzie 25 punktów.
4. Przy stanie 25:25 mecz wygrywa drużyna, która uzyska 2 punkty przewagi.
5. Piąty set rozgrywany jest do 15 punktów, maksymalnie można uzyskać 17 punktów
6. Każdy zespół ma prawo do trzech odbić w celu przebicia jej nad siatką na stronę przeciwnika .
7. Piłka może być odbita każdą częścią ciała.
8. Piłka przy zagrywce może dotknąć siatki.
9. Piłka w czasie gry może się odbić od siatki.
10. Zawodnik nie może odbić piłki dwa razy pod rząd.
11. Zawodnik nie może w czasie gry dotknąć siatki.
12. Zawodnik nie może przekroczyć linii środkowej pod siatką.
13. Libero? ( zadanie dla ucznia – przesłać zadania, funkcje tego zawodnika do nauczyciela wf)

•

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Zdjęcia- źródło: Wikipedia.

