IZMJENE SLUŽBENIH ODBOJKAŠKIH PRAVILA 2022-2024
(odobreno na svjetskom kongresu FIVB u veljači 2021.)

Pravilo
1.2.2

1.4.5

1.4.6

Tekst pravila 2017 – 2020. (Proširen na 2021. zbog
odgađanja Olimpijskih igara u Tokiju 2020.)

Tekst pravila 2022 – 2024

Vrsta izmjene

Površina mora biti ravna, vodoravna i jednolika. Mora biti
takva da ne predstavlja opasnost od bilo kakve ozljede igrača.
Zabranjeno je igrati na hrapavim i skliskim površinama.

Površina mora biti ravna, vodoravna i jednolika. Mora biti
takva da ne predstavlja opasnost od bilo kakve ozljede igrača.
Zabranjeno je igrati na hrapavim i skliskim površinama.

Dovršeno

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e zahtijeva se
bijela boja za crte. Igralište i slobodna površina moraju
biti drugih, međusobno različitih boja.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e zahtijeva se
bijela boja za crte. Igralište i slobodna površina moraju
biti drugih, međusobno različitih boja. Prednja i zadnja
zona igrališta mogu biti različitih boja.

Površina za zagrijavanje

Površina za zagrijavanje

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e površine za
zagrijavanje približnih dimenzija 3 x 3 m smještene su u
oba kuta dvorane na strani klupa momčadi izvan
slobodne površine.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e površine za
zagrijavanje približnih dimenzija 3 x 3 m smještene su u
oba kuta dvorane na strani klupa momčadi izvan
slobodne površine, gdje neće ometati pogled gledateljima
ili alternativno iza klupe momčadi gdje tribina počinje
iznad 2,5 m od površine igrališta.

Površina za kazne

1.4.6 – BRIŠE SE

Površine za kazne, približnih dimenzija 1 x 1 m i opremljene
s 2 stolice, smještene su unutar kontrolnog prostora, izvan
produžetka osnovne crte. Mogu biti omeđene 5 cm širokom
crvenom crtom.

Dovršeno

Izmjena pravila
(bez stolica na
slobodnoj površini)
UTJECAJ NA
PRAVILA:
21.3.2.1 - 21.3.3.1 24.2.10 –
Definicija: Površine za
kazne

1.6

2.2

(nije bilo pravilo u izdanju 2017-2020)

Ne smije biti manje od 300 lux.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e osvjetljenje na
borilištu mora biti 1 000 do 1 500 luksa mjereno 1 m
iznad
površine borilišta.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e osvjetljenje na
borilištu mora biti 1 000 do 1 500 luksa mjereno 1 m
iznad površine borilišta.

STRUKTURA

STRUKTURA

Mreža je široka 1 m, dugačka 9,50 do 10 m (s 25 do 50 cm s
obje strane izvan bočnih traka) i sastavljena od crnih
kvadratnih oka dimenzija 10 cm.

Mreža je široka 1 m (+/- 3 cm), dugačka 9,50 do 10 m (s 25
do 50 cm s obje strane izvan bočnih traka) i sastavljena od
crnih kvadratnih oka dimenzija 10 cm.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e, prema
posebnim pravilima pojedinog natjecanja, struktura
mreže može biti modificirana kako bi omogućila
oglašavanje sukladno marketinškim sporazumima.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e, prema
posebnim pravilima pojedinog natjecanja, struktura
mreže može biti modificirana kako bi omogućila
oglašavanje sukladno marketinškim sporazumima.

Na njezinu je gornjem rubu vodoravna traka široka 7 cm,
izrađena od dvostrukoga bijelog platna i prišivena po cijeloj
njezinoj duljini. Na svakom je krajnjem završetku trake otvor
kroz koji se provuče konop za privezivanje trake o stupove,
da bi se postigla zategnutost gornjeg ruba mreže.

Na njezinu je gornjem rubu vodoravna traka široka 7 cm,
izrađena od dvostrukoga bijelog platna i prišivena po cijeloj
njezinoj duljini. Na svakom je krajnjem završetku trake otvor
kroz koji se provuče konop za privezivanje trake o stupove,
da bi se postigla zategnutost gornjeg ruba mreže.

Unutar trake provučeno je savitljivo čelično uže za
privezivanje mreže o stupove i postizanje zategnutosti
njezina gornjeg ruba.

Unutar trake provučeno je savitljivo čelično uže za
privezivanje mreže o stupove i postizanje zategnutosti
njezina gornjeg ruba.

Na donjem je dijelu mreže još jedna vodoravna traka, slična
gornjoj traci, široka 5 cm, kroz koju je provučen konop. Taj
konop služi privezivanju mreže za stupove i postizanju
zategnutosti donjeg dijela mreže.

Na donjem je dijelu mreže još jedna vodoravna traka, slična
gornjoj traci, široka 5 cm, kroz koju je provučen konop. Taj
konop služi privezivanju mreže za stupove i postizanju
zategnutosti donjeg dijela mreže.

Izmjena pravila
(pomoć za natjecanja
na lokalnoj razini i
povećati rasvjetu za
natjecanja FIVB -a
prema potrebama
televizije)
Dovršeno

4.1.1

Momčad se može sastojati od najviše 12 igrača i
- trenerskog osoblja: jednog trenera, najviše dva pomoćnika
trenera,
- medicinskog osoblja: jednog fizioterapeuta i jednog
liječnika.
Samo osobe navedene u zapisniku mogu normalno ući u
natjecateljski/kontrolni prostor i sudjelovati u službenom
zagrijavanju i na utakmici.

Momčad se može sastojati od najviše 12 igrača i
- trenerskog osoblja: jednog trenera, najviše dva pomoćnika
trenera,
- medicinskog osoblja: jednog fizioterapeuta i jednog
liječnika.
Samo osobe navedene u zapisniku mogu normalno ući u
natjecateljski/kontrolni prostor i sudjelovati u službenom
zagrijavanju i na utakmici.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e za seniore:
Najviše 14 igrača može biti upisano u zapisnik i igrati na
utakmici.
Najviše 5 članova osoblja momčadi (uključujući trenera)
koje osobno odabere trener može sjediti na klupi, ali
moraju biti navedeni u zapisniku i upisani u O-2(bis)
obrascu.
Voditelj (Team Manager) i novinar momčadi ne mogu
sjediti na klupi momčadi ili iza nje u kontrolnom
prostoru.
Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e svaki liječnik ili
fizioterapeut kojeg momčad koristi mora bit član
službene delegacije momčadi i unaprijed akreditiran od
strane FIVB. Međutim, za svjetska i službena natjecanja
FIVB-e za seniore, ako liječnik ili fizioterapeut nisu među
članovima momčadi na klupi, onda moraju sjediti iza
ograde, unutar kontrolnog prostora i mogu intervenirati
samo na poziv sudaca kako bi pomogli igračima u slučaju
nužde. Fizioterapeut može (čak i kad nije među osobljem
na klupi) pomagati pri zagrijavanju prije utakmice sve do
početka službenog zagrijavanja na mreži.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e za seniore:
Najviše 14 igrača može biti upisano u zapisnik i igrati na
utakmici.
Najviše 5 članova osoblja momčadi (uključujući trenera)
koje osobno odabere trener može sjediti na klupi, ali
moraju biti navedeni u zapisniku i upisani u O-2(bis)
obrascu.
Voditelj (Team Manager) i/ili novinar momčadi ne mogu
sjediti na klupi momčadi ili iza nje u kontrolnom
prostoru.
Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e svaki liječnik ili
fizioterapeut kojeg momčad koristi mora bit član
službene delegacije momčadi i unaprijed akreditiran od
strane FIVB. Međutim, za svjetska i službena natjecanja
FIVB-e za seniore, ako liječnik ili fizioterapeut nisu među
članovima momčadi na klupi, onda moraju sjediti iza
ograde, unutar kontrolnog prostora ili sjediti na
posebnim mjestima označenim u odgovarajućoj
dokumentaciji natjecanja (Competition Handbook) i
mogu intervenirati samo na poziv sudaca kako bi pomogli
u slučaju nužde. Fizioterapeut može (čak i kad nije među
osobljem na klupi) pomagati pri zagrijavanju prije
utakmice sve do početka službenog zagrijavanja na mreži.
Službeni propisi pojedinog natjecanja nalaze se u
odgovarajućoj dokumentaciji natjecanja (Competition
Handbook).

Službeni propisi pojedinog natjecanja nalaze se u
odgovarajućoj dokumentaciji natjecanja (Competition
Handbook).

Dovršeno / Pojašnjenje

4.1.2

Jedan od igrača, koji nije libero, jest kapetan momčadi i mora
biti označen u zapisniku.

Jedan od igrača, koji nije libero, jest kapetan momčadi i mora
biti označen u zapisniku.

4.2.2

Jedino je članovima momčadi dopušteno sjediti na klupi
tijekom utakmice, kao i sudjelovati u razdoblju zagrijavanja.

Jedino je članovima momčadi dopušteno ući u borilište,
sjediti na klupi tijekom utakmice, kao i sudjelovati u
razdoblju zagrijavanja.

4.2.3

Tijekom odmora i tehničkih odmora: na slobodnoj površini
iza njihova polja igrališta.

Tijekom odmora i tehničkih odmora: na slobodnoj površini
iza njihova polja igrališta.

4.5.3

Dozvoljeno je nositi steznike ili grijače (compression pads)
za zaštitu ili podršku.

Dozvoljeno je nositi steznike ili grijače (compression pads)
za zaštitu ili podršku.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e za seniore ti
steznici ili grijači moraju biti iste boje kao odgovarajući
dio uniforme.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e za seniore ti
steznici ili grijači moraju biti iste boje kao odgovarajući
dio uniforme. Crna, bijela ili neutralna boja također se
mogu koristiti, omogućavajući da svi igraći nose jednaku
boju.

Kapetan momčadi i trener odgovorni su za ponašanje i
disciplinu članova svoje momčadi.

Kapetan momčadi i trener odgovorni su za ponašanje i
disciplinu članova svoje momčadi.

Libero igrači ne mogu biti kapetani momčadi.

Libero igrači mogu biti kapetani momčadi.

Kad je, TIJEKOM UTAKMICE, na igralištu, kapetan
momčadi je kapetan u igri. Kad kapetan momčadi nije na
igralištu, trener ili kapetan momčadi mora odrediti drugog
igrača na igralištu, koji nije libero i koji će preuzeti funkciju
kapetana u igri. Taj kapetan u igri zadržava svoje
odgovornosti dok nije zamijenjen, dok se kapetan momčadi
ne vrati u igru ili dok se ne završi set.

Kad je, TIJEKOM UTAKMICE, na igralištu, kapetan
momčadi je kapetan u igri. Kad kapetan momčadi nije na
igralištu, trener ili kapetan momčadi mora odrediti drugog
igrača na igralištu, koji nije libero i koji će preuzeti funkciju
kapetana u igri. Taj kapetan u igri zadržava svoje
odgovornosti dok nije zamijenjen, dok se kapetan momčadi
ne vrati u igru ili dok se ne završi set.
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5.1.2

Utjecaj izmjene
Pravila 5
Dovršeno

Pod utjecajem brisanja
prethodnog pravila
15.4.2
Dovršeno

Izmjena pravila
(dopušta se Liberu da
bude kapetan momčadi
ili kapetan u igri)
UTJECAJ NA
PRAVILA:
4.1.2 - 5.1.2 - 19.4.2.5
Pod utjecajem izmjene
Pravila 5

5.1.2.3

u odsustvu trenera, zatražiti odmore i zamjene igrača.

u odsustvu trenera osim ako momčad nema pomoćnog
trenera koji je preuzeo trenerove funkcije, tražiti odmore i
zamjene igrača.

Pojašnjenje kako bi se
izbjeglo preklapanje
funkcija

5.2.3.4

može, kao i ostali članovi momčadi, davati upute igračima na
igralištu. Trener može davati upute stojeći ili hodajući unutar
slobodne površine ispred klupe svoje momčadi krećući se od
produžetka crte napada sve do površine za zagrijavanje, bez
ometanja ili odugovlačenja utakmice.

može, kao i ostali članovi momčadi, davati upute igračima na
igralištu. Trener može davati upute stojeći ili hodajući unutar
slobodne površine ispred klupe svoje momčadi krećući se od
produžetka crte napada sve do površine za zagrijavanje, ako
se nalazi u kutu natjecateljskog prostora bez
ometanja ili odugovlačenja utakmice. Ako se zona za
zagrijavanje nalazi iza klupe za momčad, trener se može
kretati od produžetka linije napada do kraja igrališta svoje
momčadi, ali bez ometanja pogleda linijskim sucima.

Pojašnjenje pod
utjecajem dovršetka
Pravila 1.4.5

7.2.3

U slučaju zagrijavanja u nizu, momčad koja prva servira prva
se zagrijava na mreži.

U slučaju zagrijavanja u nizu, momčad koja prva servira prva
se zagrijava na mreži.

Pojašnjenje

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e svi igrači
moraju nositi dresove za igru za vrijeme cijelog Protokola
i zagrijavanja.
Pozicije igrača određene su i kontroliraju se prema položaju
njihovih stopala kad dodiruju površinu igrališta, prema
sljedećem:

Pozicije igrača određene su i kontroliraju se prema položaju
njihovih stopala kad dodiruju površinu igrališta (zadnji dodir
s podom utvrđuje položaj igrača) prema sljedećem:

Izmjena pravila
(radi pojašnjenja)

7.4.3.1

svaki igrač prednjeg reda mora imati barem dio svojeg
stopala bliže srednjoj crti od stopala njemu odgovarajućeg
igrača zadnjeg reda;

svaki igrač zadnjeg reda mora biti u ravnini sa ili imati barem
dio jednog stopala dalje od središnje linije od prednjeg
stopala odgovarajućeg igrača prednjeg reda;

Izmjena pravila

7.4.3.2

svaki desni (lijevi) igrač mora imati barem dio svojeg stopala
bliže desnoj (lijevoj) bočnoj crti od stopala srednjeg igrača u
njegovu redu.

svaki desni (lijevi) igrač mora biti u ravnini ili imati barem
jedan dio svojeg stopala bliže desnoj (lijevoj) bočnoj crti od
stopala dalje od desne (lijeve) bočne crte od drugih igrača u
njegovu redu.

Izmjena pravila

7.4.3

Svaka momčad mora igrati unutar svojeg borilišta i prostora
(osim Pravila 10.1.2.). Međutim, lopta može biti spašena i
izvan slobodne površine.

Svaka momčad mora igrati unutar svojeg borilišta i prostora
(osim Pravila 10.1.2.). Međutim, lopta može biti spašena i
izvan slobodne površine i preko zapisničkog stola po cijeloj
njegovoj dužini.

Dopušten je dodir protivničkog polja igrališta
stopalom(ima), uz uvjet da je dio stopala u dodiru sa
srednjom crtom ili neposredno iznad nje.

Dopušten je dodir protivničkog polja igrališta
stopalom(ima), uz uvjet da je dio stopala u dodiru sa
srednjom crtom ili neposredno iznad nje i ova akcija ne
ometa igru protivnika.

Pojašnjenje

11.3.2

Igrači mogu dodirnuti stup, konope ili bilo koji predmet
izvan antena uključujući i samu mrežu uz uvjet da time ne
ometaju igru.

Igrači mogu dodirnuti stup, konope ili bilo koji predmet
izvan antena uključujući i samu mrežu uz uvjet da time ne
ometaju igru (osim Pravila 9.1.3)

Napomena

12.5.1

Igrači momčadi koja servira ne smiju pojedinačnim ili
skupnim zaklonom sprječavati protivnika da vidi servera ili
putanju lopte.

Igrači momčadi koja servira ne smiju pojedinačnim ili
skupnim zaklonom sprječavati protivnika da vidi servis
udarac ili putanju lopte.

Pojašnjenje

12.5.2

Igrač ili grupa igrača momčadi koja servira čine zaklon ako
mašu rukama, poskakuju ili se bočno pomiču tijekom
izvođenja servisa ili ako stoje grupirani tako da prikriju
servera i putanju lopte dok lopta ne dosegne vertikalnu
ravninu mreže.

Igrač ili grupa igrača momčadi koja servira čine zaklon ako
mašu rukama, poskakuju ili se bočno pomiču tijekom
izvođenja servisa ili ako stoje grupirani tako da prikriju
servis udarac i putanju lopte dok lopta ne dosegne vertikalnu
ravninu mreže. Ako je vidljiv momčadi koja prima to nije
zaklon.

BLOKIRANJE UNUTAR PROTIVNIČKOG
PROSTORA

BLOKIRANJE UNUTAR PROTIVNIČKOG
PROSTORA

Pri blokiranju igrač može postaviti svoje šake i ruke preko
mreže, uz uvjet da tom akcijom ne ometa igru protivnika.
Prema tome, nije dopušteno dodirnuti loptu preko mreže
dok protivnik ne izvede udarac u napadu.

Pri blokiranju igrač može postaviti svoje šake i ruke preko
mreže, uz uvjet da tom akcijom ne ometa igru protivnika.
Prema tome, nije dopušteno dodirnuti loptu preko mreže
prije nego protivnik izvede udarac u napadu.
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11.2.2.1

14.3

Izmjena pravila
(da bi se dozvolile
spektakularne akcije)

Pod utjecajem izmjene
Pravila 14.6.1

14.6.1

Bloker dodirne loptu u protivničkom prostoru prije ili
istodobno s udarcem u napadu protivnika.

Nije dopušteno zahtijevati bilo kakav redovni prekid igre
nakon što je zahtjev odbijen i sankcioniran upozorenjem za
zadržavanje tijekom istog prekida (tj. prije kraja sljedećeg
dovršenog nadigravanja).

15.2.4

15.4

Bloker dodirne loptu u protivničkom prostoru prije udarca
protivnika u napadu.

ODMORI I TEHNIČKI ODMORI

ODMORI I TEHNIČKI ODMORI

Zahtjev za odmor mora se postaviti pokazivanjem
odgovarajućeg znaka rukom, kad je lopta izvan igre i prije
zvižduka za servis. Svi zatraženi odmori traju 30 sekundi.

Zahtjev za odmor mora se postaviti pokazivanjem
odgovarajućeg znaka rukom, kad je lopta izvan igre i prije
zvižduka za servis. Svi zatraženi odmori traju 30 sekundi.

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e obvezno
se upotrebljava zvučni signal i nakon toga odgovarajući
znak rukom kada se zahtjeva odmor.

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e dužina
odmora mogla bi se prilagoditi ako FIVB odobri takav
zahtjev, a na temelju zahtjeva Organizatora.

Izmjena pravila
(kako bi se izbjegao
nepotreban
prekid tijeka igre)
Novo Pravilo
(za pojašnjenje)

Pod utjecajem brisanja
prethodnog pravila
15.4.2

Pojašnjenje

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e obvezno
se upotrebljava zvučni signal i nakon toga odgovarajući
znak rukom kada se zahtjeva odmor.
15.4.2.

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e tijekom
1. do 4. seta automatski se primjenjuju dva dodatna
"tehnička odmora" od po 60 sekunda kad vodeća
momčad postigne 8 i 16 poena.

15.4.2 – BRISAN

Izmjena pravila
(ako je potrebno može
biti napisano samo u
posebnim
natjecateljskim
dokumentiuma)
UTJECAJ NA
PRAVILA:
4.2.3 - 15.4 - 15.4.3 –
15.4.4

15.4.3

U odlučujućem (petom) setu nema "tehničkih odmora",
jedino svaka momčad može zatražiti dva odmora u
trajanju od 30 sekunda.

15.4.3 – BRISAN

15.4.4

Tijekom svih odmora (uključivo i tehničkih odmora)
igrači u igri moraju otići na slobodnu površinu blizu svoje
klupe.

Sada 15.4.2
Tijekom svih odmora (uključivo i tehničkih odmora)
igrači u igri moraju otići na slobodnu površinu blizu svoje
klupe.

IZVANREDNA ZAMJENA

IZVANREDNA ZAMJENA

Igrač (osim libera) koji zbog ozlijede ili bolesti ne može
nastaviti igru mora biti propisano zamijenjen. Nije li to
moguće, momčad ima pravo koristiti IZVANREDNU
zamjenu bez obzira na ograničenja u Pravilu 15.6.

Igrač (osim libera) koji zbog ozlijede/bolesti ili
isključenja/odstranjenja ne može nastaviti igru mora biti
propisano zamijenjen. Nije li tomoguće, momčad ima pravo
koristiti IZVANREDNU zamjenu bez obzira na ograničenja
u Pravilu 15.6.

15.7

Izvanredna zamjena znači da bilo koji igrač koji nije na
igralištu u trenutku ozljede, osim libera, drugog libera ili
igrača kojeg je libero nadomjestio, može zamijeniti u igri
ozlijeđenog/bolesnog igrača. Zamijenjenom
ozlijeđenom/bolesnom igraču nije dopušteno ponovno ući u
igru tijekom utakmice.

15.8

Izmjena pravila
(Pod utjecajem
brisanja bivšeg Pravila
15.4.2)
Promjena redoslijeda

Utjecaj izmjene
Pravila 15.8

Izvanredna zamjena znači da bilo koji igrač koji nije na
igralištu u trenutku ozlijede/bolesti/isključenja/odstranjenja,
osim libera, drugog libera ili igrača kojeg je libero
nadomjestio, može zamijeniti u igri ozlijeđenog/bolesnog
/isključenog/odstranjenog igrača. Zamijenjenom
ozlijeđenom/bolesnom/isključenom/odstranjenom igraču nije
dopušteno ponovno ući u igru tijekom utakmice.

ZAMJENA ZBOG ISKLJUČENJA ILI
ODSTRANJENJA

ZAMJENA ZBOG ISKLJUČENJA ILI
ODSTRANJENJA

ISKLJUČENI ILI ODSTRANJENI igrač mora biti propisano
zamijenjen. Nije li to moguće, momčad se proglašava
NEKOMPLETNOM.

ISKLJUČENI ILI ODSTRANJENI igrač mora biti propisano
zamijenjen. Nije li to moguće, momčad ima pravo napraviti
izvanrednu zamjenu. Nije li to moguće, momčad se
proglašava NEKOMPLETNOM.

Izmjena pravila

15.10.3b

Ukoliko igrač nije spreman, zamjena se ne odobrava i
momčad se sankcionira za odugovlačenje.

Ukoliko igrač nije spreman u trenutku zahtjeva, zamjena se
ne odobrava i
momčad se sankcionira za odugovlačenje.

Pojašnjenje

15.10.3c

Zahtjev za zamjenu igrača prihvaća i objavljuje zapisničar
ili drugi sudac, koristeći zvučni signal odnosno zviždaljku.
Drugi sudac odobrava zamjenu.

Zahtjev za zamjenu igrača prihvaća i objavljuje zapisničar
ili drugi sudac, koristeći zvučni signal odnosno zviždaljku.
Drugi sudac odobrava zamjenu.

Pojašnjenje

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e koriste se
tablice s brojevima radi olakšanja postupka zamjene
(uključivo i kad se koriste elektronički uređaji).

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e koriste se
tablice s brojevima radi olakšanja postupka zamjene
(osim kada se koristi elektronički uređaj za prijenos
podataka zapisničaru).

za drugu zamjenu igrača iste momčadi za vrijeme istog
prekida (odnosno prije kraja slijedećeg dovršenog
nadigravanja) osim u slučaju ozljede/bolesti igrača u igri

za drugu zamjenu igrača iste momčadi za vrijeme istog
prekida (odnosno prije kraja slijedećeg dovršenog
nadigravanja) osim u slučaju ozljede /bolesti /isključenja /
odstranjenja igrača u igri

OPREMA

OPREMA

Libero igrači moraju nositi uniforme (ili posebni dres
ako je riječ o novoodređenom liberu) čija je dominantna
boja drugačija od svih ostalih boja uniformi momčadi.
Uniforma libera mora biti jasno kontrastna u odnosu na
ostatak momčadi.

Libero igrači moraju nositi uniforme (ili posebni dres
ako je riječ o novoodređenom liberu) čija je dominantna
boja drugačija od svih ostalih boja uniformi momčadi.
Uniforma libera mora biti jasno kontrastna u odnosu na
ostatak momčadi. Oba Libero igrača mogu biti u
uniformama različitim u odnosu jedan na drugog i na
ostatak momčadi.

Ukoliko trener zahtjeva da kapetan momčadi bude određen za
novog libera, to će biti dopušteno, ali se, u tom slučaju,
kapetan momčadi mora odreći svih prava koje ima kao
kapetan.

Ukoliko trener zahtjeva da kapetan momčadi bude određen za
novog libera, to će biti dopušteno, ali se, u tom slučaju,
kapetan momčadi mora odreći svih prava koje ima kao
kapetan.

15.11.1.3

19.2.

19.4.2.5

Utjecaj izmjene
Pravila 15.8

Pojašnjenje

Utjecaj izmjene
Pravila 5

21.3.2.1

21.3.3.1

22.
22.1

23.2.2

23.3.2.3

Član momčadi koji je isključen ne može igrati do kraja
seta, mora biti odmah propisano zamijenjen ako je u
igralištu i mora ostati sjediti u površini za kazne bez drugih
posljedica.

Član momčadi koji je isključen ne može sudjelovati do kraja
seta, mora otići u svoju svlačionicu do završetka tog seta bez
drugih posljedica.

Izmjena pravila
pod utjecajem brisanja
Pravila 1.4.6

Isključeni trener gubi pravo interveniranja tijekom seta i
mora ostati sjediti na površini za kazne.
Član momčadi koji je odstranjen mora biti odmah propisano
zamijenjen ako je u igralištu i mora napustiti kontrolni
prostor do kraja utakmice bez drugih posljedica.

Isključeni trener gubi pravo interveniranja tijekom seta i
mora otići u svoju svlačionicu do završetka tog seta.
Član momčadi koji je odstranjen mora biti odmah propisano
/izvanredno zamijenjen ako je u igralištu i mora otići u svoju
svlačionicu do kraja utakmice bez drugih posljedica.

Izmjena pravila
pod utjecajem brisanja
Pravila 1.4.6

SUDAČKI KOLEGIJ I POSTUPCI
22.1. SASTAV
Sudački kolegij na utakmici sastavljen je od sljedećih
službenih osoba:
- prvi sudac
- drugi sudac
- zapisničar
- četiri (dva) granična suca

SUDAČKA MOMČAD I POSTUPCI
22.1. SASTAV
Sudački kolegij na utakmici sastavljen je od sljedećih
službenih osoba:
- prvi sudac
- drugi sudac
- challenge sudac
- rezervni sudav
- zapisničar
- četiri (dva) granična suca

Njihova mjesta pokazana su na slici 10.

Njihova mjesta pokazana su na slici 10.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e obvezatan je
pomoćni zapisničar.

Za svjetska i službena natjecanja FIVB-e obvezatan je
Challenge sudac (ako je VCS u upotrebi) i pomoćni
zapisničar.

Prvi sudac također nadzire rad skupljača lopta, te brisača
poda.

Prvi sudac također nadzire rad skupljača lopta, te brzih
brisača poda.

Pojašnjenje

c) pogreškama iznad mreže i pogrešnom dodiru igrača
s mrežom, prvenstveno na strani koja napada

c) pogreškama iznad mreže i pogrešnom dodiru igrača
s mrežom, prvenstveno (ali ne isključivo) na strani koja
napada

Pojašnjenje

Pojašnjenje i izmjena
naslova (uključujući
challenge suca i
rezervnog suca u
sudačku momčad)

24.2.10

24.3.2.3

25

25.1

Drugi sudac nadzire članove momčadi na površinama za
kazne i obavješćuje prvog suca o njihovu nedoličnom
ponašanju.

TEKST SE BRIŠE

Na svjetskim i službenim takmičenjima FIVB-e
zadaće navedene pod 24.2.5. i 24.2.10. obavlja
rezervni sudac.
pogrešan dodir igrača s mrežom prvenstveno na strani
koja blokira ili s antenom na svojoj strani igrališta

Na svjetskim i službenim takmičenjima FIVB-e
zadaća navedena pod 24.2.5. i 24.2.10. obavlja
rezervni sudac.
pogrešan dodir igrača s mrežom prvenstveno (ali ne
isključivo) na strani koja blokira ili s antenom na svojoj strani
igrališta
CHALLENGE SUDAC
Za FIVB, svjetska i službena natjecanja ako se koristi
Video Challenge System (VCS), Challenge sudac je
obvezan.
MJESTO
Challenge sudac obavlja svoje funkcije u kabini za
challenge smještenoj na posebnom mjestu koje odredi
Tehnički delegat FIVB -a.

25.2
25.2.1

ODGOVORNOSTI
- Nadzire challenge provjeru i osigurava da se on odvija
prema važećim propisima o challengeu.

25.2.2

- Challenge sudac mora nositi službenu sudačku
uniformu tijekom obavljanja svojih funkcija

25.2.3

- Nakon challenge provjere Prvog suca o prirodi greške.

25.2.4

- Na kraju utakmice potpisuje zapisnik.

Pod utjecajem brisanja
Pravila 1.4.6

Pojašnjenje

Novo Pravilo
(uključuje se Chalenge
sudac u Službena
odbojkaška pravila)

26

REZERVNI SUDAC
Za FIVB, svjetska i službena natjecanja obvezan je
Rezervni sudac.

26.1

MJESTO
Rezervni sudac obavlja svoje funkcije smještenom na
posebnom mjestu koje je određeno FIVB rasporedom
borilišta.

26.2
26.2.1

ODGOVORNOSTI
Rezervni sudac dužan je:

26.2.2

-nosite službenu sudačku uniformu tijekom obavljanja
svojih funkcija

26.2.3

-zamijeniti drugog suca u slučaju odsutnosti ili u slučaju
da ne može nastaviti sa svojim radom ili u slučaju da je
drugi sudac postao prvi sudac

26.2.4

-kontrolira pločice za zamjene (ako se koriste), prije
utakmice i između setova

26.2.5

-provjerava rad tableta na klupama prije i između setova,
ako postoji problem

26.2.6

-pomaže drugom sucu u održavanju slobodne zone čistom

26.2.7

-pomaže drugom sucu u upućivanju isključenog /
diskvalificiranog člana ekipe prema momčadskoj
svlačionici

26.2.8

-kontrolirati igrače u prostoru za zagrijavanje i na klupi

Novo Pravilo
(uključuje se Rezervni
sudac u Službena
odbojkaška pravila)

-donosi drugom sucu četiri lopte za igru, odmah nakon
predstavljanja početnih postava i daje drugom sucu loptu
s kojom počima utakmica nakon što on završi s
provjerom postava na igralištu

26.2.9

26.2.10
25
25.1
25.2
25.2.1
25.2.1.1
25.2.1.2
25.2.2
25.2.2.1
25.2.2.2
25.2.2.3
25.2.2.4
25.2.2.5
25.2.2.6
25.2.2.7
25.2.2.7
25.2.3
25.2.3.1
25.2.3.2
25.2.3.3
26
26.1
26.2
26.2.1
26.2.1.1
26.2.1.2
26.2.2
26.2.2.1

ZAPISNIČAR
MJESTO
ODGOVORNOSTI

POMOĆNIK ZAPISNIČARA
MJESTO
ODGOVORNOSTI

-pomaže drugom sucu u radu brisača.
27
ZAPISNIČAR
27.1 MJESTO
27.2 ODGOVORNOSTI
27.2.1
27.2.1.1
27.2.1.2
27.2.2
27.2.2.1
27.2.2.2
27.2.2.3
27.2.2.4
27.2.2.5
27.2.2.6
27.2.2.7
27.2.2.8
27.2.3
27.2.3.1
27.2.3.2
27.2.3.3
28
POMOĆNIK ZAPISNIČARA
28.1. MJESTO
28.2 ODGOVORNOSTI
28.2.1
28.2.1.1
28.2.1.2
28.2.2
28.2.2.1

Promjena redoslijeda
(tekst nepromijenjen)

Promjena redoslijeda
(tekst nepromijenjen
osim brisanja bivšeg
pravila 26.2.2.3)

26.2.2.2
26.2.2.3
26.2.2.4
26.2.2.5
26.2.2.6
26.2.3
26.2.3.1
26.2.3.2
27
27.1

27.2
27.2.1
27.2.1.1
27.2.1.1
27.2.1.2
27.2.1.3
27.2.1.4
27.2.1.5
27.2.1.6
27.2.1.7
27.2.2

Početak i završetak mjerenja Tehničkih odnora

28.2.2.2
28.2.2.3 BRIŠE SE (zbog brisanja bivšeg Pravila 15.4.2)
28.2.2.4
28.2.2.5
28.2.2.6
28.2.3
28.2.3.1
28.2.3.2

GRANIČNI SUCI
MJESTO
Postoje li samo dva granična suca, oni stoje 1 do 2 m od
dijagonalno suprotnih kutova igrališta koji su najbliži
desnoj ruci svakog suca.
Svaki od njih nadzire osnovnu i bočnu crtu na svojoj
strani.

29 GRANIČNI SUCI
29.1 MJESTO
Postoje li samo dva granična suca, oni stoje 1 do 2 m od
dijagonalno suprotnih kutova igrališta koji su najbliži
desnoj ruci svakog suca.
Svaki od njih nadzire osnovnu i bočnu crtu na svojoj
strani.

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e
obvezatno moraju biti četiri granična suca.

BRISANO

Oni stoje na slobodnoj površini 1 do 3 m udaljeni od
svakog kuta igrališta na zamišljenom produžetku crte
koju nadziru.
ODGOVORNOSTI

Na svjetskim i službenim natjecanjima FIVB-e, ako se
koriste 4 granična suca, oni stoje na slobodnoj površini 1
do 3 m udaljeni od svakog kuta igrališta na zamišljenom
produžetku crte koju nadziru.
29.2 ODGOVORNOSTI
29.2.1
29.2.1.1
29.2.1.1
29.2.1.2
29.2.1.3
29.2.1.4
29.2.1.5
29.2.1.6
29.2.1.7
29.2.2

Promjena redoslijeda i
Izmjena Pravila
(za izbjegavanje
obveze korištena 4
granična suca na FIVB
natjecanjima)

28
28.1
28.2

SLUŽBENI ZNACI
SUDAČKI ZNACI RUKOM
ZNACI ZASTAVICOM GRANIČNIH SUDACA

30 SLUŽBENI ZNACI
30.1 SUDAČKI ZNACI RUKOM
30.2 ZNACI ZASTAVICOM GRANIČNIH SUDACA

Slika 9
9a

STUPNJEVANJE SANKCIJA I POSLJEDICE
UPOZORENJE I SANKCIJE ZA NEDOLIČNO
PONAŠANJE

STUPNJEVANJE SANKCIJA I POSLJEDICE
UPOZORENJE I SANKCIJE ZA NEDOLIČNO
PONAŠANJE

Posljedice za neuljudno ponašanje
Drugi put:
Igrač mora napustiti borilište i ostati na površini za kazne, do
kraja seta

Posljedice za neuljudno ponašanje
Drugi put:
Član momčadi mora otići u svoju svlačionicu do kraja seta

Treći put
Igrač mora napustiti kontrolni prostor do kraja utakmice

Treći put
Član momčadi mora otići u svoju svlačionicu do kraja
utakmice

Posljedice za uvredljivo ponašanje
Prvi put
Igrač mora napustiti borilište i ostati na površini za kazne, do
kraja seta

Posljedice za uvredljivo ponašanje
Prvi put
Član momčadi mora otići u svoju svlačionicu do kraja seta

Drugi put
Igrač mora napustiti kontrolni prostor do kraja utakmice

Drugi put
Član momčadi mora otići u svoju svlačionicu do kraja
utakmice

Posljedice za nasrtljivost
Prvi put
Igrač mora napustiti kontrolni prostor do kraja utakmice

Posljedice za nasrtljivost
Prvi put
Član momčadi mora otići u svoju svlačionicu do kraja
utakmice

Promjena redoslijeda
(tekst neizmijenjen)

DEFINICIJE

DEFINICIJE

POVRŠINA ZA KAZNE
U svakoj polovici natjecateljskog/kontrolnog područja nalazi
se površina za kazne smještena iza produžetka osnovne crte,
izvan slobodne zone, koju bi trebalo postaviti najmanje 1,5
metara iza stražnjeg ruba klupe.

BRISANO

DODAVAČI LOPTI I BRISAČI
To je osoblje čiji je zadatak održavati tijek igre dodavanjem
lopte prema serveru između nadigravanja.
Brisači: su osoblje čiji je zadatak održavati pod čistim i
suhim. Čiste teren prije utakmice, između setova i ako je
potrebno nakon svakog nadigravanja.

DODAVAČI LOPTI I BRZI BRISAČI
To je osoblje čiji je zadatak održavati tijek igre dodavanjem
lopte prema serveru između nadigravanja.
Brzi brisači: su osoblje čiji je zadatak održavati pod čistim i
suhim. Čiste teren prije utakmice, između setova i ako je
potrebno nakon svakog nadigravanja koristeći male ručnike.

Pod utjecajem brisanja
Pravila 1.4.6

Pojašnjenje

PRVI UDARAC MOMČADI
Četiri su slučaja kada se igranje smatra prvim udarcem
momčadi:
- prijem servisa
- prijem napada protivničke ekipe
- igranje lopte koja se odbija od vlastitog bloka.
- igranje lopte koja se odbija od protivničkog bloka.

Novo

PROTOKOL
Niz događaja prije početka utakmice, uključujući ždrijebanje,
zagrijavanje, predstavljanje momčadi i sudaca opisano u
Priručniku za određena natjecanja.

Novo

