
Wydział  Siatkówki  Plażowej  Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej  informuje,  
że  w  sezonie  2019  we  wszystkich  kategoriach  rozgrywek  siatkówki  plażowej
Polskiego  Związku  Piłki  Siatkowej  zostaje  wprowadzona  możliwość  sprawdzenia
miejsca upadku piłki przez sędziego I meczu, na prośbę zespołu.

1. Prośba o sprawdzenie miejsca upadku piłki przez sędziego I

a.  jest dodatkowym prawem zespołu, 

b. nie  zastępuje  procedury  sprawdzenia  miejsca  upadku  piłki
inicjowanej przez sędziego I

c. może  być  odrzucona  przez  sędziego  I,  jeżeli  sędzia  stwierdził,  
że przed upadkiem piłki na piasek, piłka dotknęła linii boiska.  

d. nie  może być  odrzucona przez  sędziego  I  jeżeli  spełnia  warunki
określone w punktach 2 - 5.

2. Każdy  zespół  może  raz  w  meczu  poprosić  sędziego  I  
o  sprawdzenie  miejsca  upadku  piłki  upadającej  w  pobliżu  linii  (za
wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 1c).

3. Prośba o  sprawdzenie  miejsca upadku piłki  może być  zgłoszona przez
dowolnego zawodnika zespołu.

4. Prośba  o  sprawdzenie  miejsca  upadku  piłki  musi  być  zgłoszona
natychmiast  po  zakończeniu  akcji  (podjętej  decyzji  sędziego)  i  może
dotyczyć tylko ostatniej fazy akcji.

5. Prośba o sprawdzenie miejsca upadku piłki powinna być wypowiedziana 
w sposób zrozumiały dla wszystkich uczestników meczu wraz z użyciem
oficjalnej sygnalizacji (symbol prostokąta lub litery C).

6. Pierwsza  prośba  o  sprawdzenie  miejsca  upadku  piłki  nie  spełniająca
warunków  określonych  w  punktach  1  –  4  jest  odrzucana  
i traktowana jako prośba nieuzasadniona. Druga i kolejna prośba danego
zespołu  o  sprawdzenie  miejsca  upadku  piłki  nie  spełniająca  warunków
określonych w punktach 1 – 4 jest odrzucana i sankcjonowana zgodnie z
gradacją kar za opóźnianie gry.

7. Po zgłoszeniu prośby o sprawdzenie miejsca upadku piłki w sytuacji
gdy  zespół  przeciwny potwierdzi,  że  początkowa decyzja  sędziego



była  błędna,  sędzia  I  nie  inicjuje  bądź  przerywa procedurę,  zespół
zgłaszający prośbę traci prawo do zgłoszenia POSMUP w tym meczu. 

8. W przypadku utrudniania lub uniemożliwiania sprawdzenia miejsca upadku
piłki  sędziemu  I  lub  próby  wprowadzenia  sędziego  w  błąd,  zawodnik
podejmujący  takie  działania  jest  karany  zgodnie  z  gradacją  kar  za
niesportowe zachowanie.

9. Przed, w czasie lub po sprawdzeniu miejsca upadku piłki sędzia I może
zebrać  informacje  od  innych  sędziów  związane  z  daną  akcją  lub/i
zachowaniem zawodników.

http://beach.pzps.pl


