Приложение № 2

ОФИЦИАЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА МАЧ
Време

Описание

Действия на съдиите

16’

16’
15’

14’

Първият и вторият съдии проверяват височината и опънатостта на
мрежата, позициите на антените и страничните ленти.
Жребий за определяне на
начален удар или поле.

Официално
мрежа

загряване

на

Двамата съдии се явяват в зоната пред секретарската маса.
Провежда се жребий, след който първият съдия трябва да се убеди,
че секретарят е информиран за неговия резултат.

Първият съдия изсвирва, за да обяви началото на официалното
загряване на мрежа за двата отбора (5 минути за всеки отбор по
отделно или 10 минути за двата заедно).

Действия на отборите
Отборите загряват без топки извън игрището. (Ако игралното поле е
напълно свободно, отборите могат да поискат разрешение от
техническия делегат да го използват за неофициално загряване с
или без топки.)

Капитаните на двата отбора се явяват в зоната пред секретарската
маса.
След жребия
протокола.

двамата

капитани

и треньорите подписват

След това треньорите се връщат на своите отборни скамейки.
Треньорите поставят всяка излишна екипировка зад скамейката на
своя отбор.
Двата
отбора А и В започват да загряват на мрежата.

По време на официалното загряване съдиите проверяват топките за
игра, табелките за смяна и цялото останало оборудване, необходимо
за игра (протокол, звукова сигнализация, екипи и др.).
Съдиите дават необходимите инструкции на секретаря, съдиите на
линиите, бърсачите и подавачите. Те също трябва да проверят
резервното оборудване.
12’

Фишове за нареждане

Вторият съдия трябва да получи от двамата треньори оригиналите и
по 2 копия от фишовете за нареждане, които да бъдат предадени на
Техническия делегат и секретаря. Секретарят проверява и вписва
номерата на стартовите шестици в протокола.

Двамата треньори предават на втория съдия оригинал и 2 копия от
фишовете за нареждане за първия гейм.

Техническият делегат може да предаде фишовете на ТВ и на
статистиката.
Преди първия гейм вторият съдия проверява дали секретарят е
вписал либерото, ако то е упоменато във фиша.
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4’

Край на официалното
загряване

Първият съдия изсвирва за да даде край на официалното загряване
на отборите.
След това съдиите се обръщат към техническия делегат за
разрешение за започване на мача.

3’

Обявяване на мача

Двамата съдии и страничните съдии отиват в средата на игрището, След изсвирване на съдията играчите от двата отбора влизат в
перпендикулярно на и близо до мрежата с лице към ТВ камерите полетата за игра, строяват се в средата на игрището с лице към ТВ
(секретарската маса или към публиката).
камерите (секретарската маса или към публиката).
Говорителят обявява мача.

Играчите се връщат към своите скамейки.
Ако играчите трябва да сменят своите фланелки, трябва да напуснат
игралната площ и да се върнат без закъснение. Всички членове на
отбора трябва да носят своите официални екипи.

След ръкуването играчите се връщат от двете страни на мрежата към
съответните скамейки.

След обявяването на мача първият съдия изсвирва и играчите от
двата отбора се ръкуват на мрежата.
Треньорският щаб, шестте стартови играча (и либерото) за първия
гейм, сядат на скамейката в очакване на индивидуалното
Съдиите се връщат към секретарската маса.
представяне. Резервите трябва да отидат в квадрата за разгряване.
2’30”

Представяне на съдиите.
Представяне на стартовите
играчите, либерото, треньора

Двамата съдии, отиват до средата на игралното поле, в близост до
мрежата, обръщат се с лице към ТВ камерите (секретарската маса
или публиката) и след като бъдат представени от говорителя, първият
съдия отива към съдийския стол, а вторият към секретарската маса.
Говорителят обявява имената и номерата на стартовата шестица,
либерото и треньора.

Веднага след
представянето
на стартовите
играчи и
треньора

Вторият съдия подава две от топките за игра на подавачите и
сравнява началното.
подреждане на отборите с това, записано във фиша. Той се обръща
към секретаря дали също е приключил с проверката и дали е готов да
започне срещата.
След това вторият съдия подава топката за игра на състезателя,
който ще изпълни първия начален удар.

0’00”

Вторият съдия показва с ръце на първия, че отборите са готови да
започнат мача и първият съдия изсвирва,
за да разреши
изпълнението на първия начален удар в определения час.

При анонса на говорителя всеки играч от стартовата шестица и
либерото на сервиращия отбор влизат на игралното поле. Треньорът
става при обявяването на неговото име.
След това по същия начин се представя и посрещащият отбор.
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ПО ВРЕМЕ НА МАЧА
Повторение
По време на състезания, телевизията която излъчва мача, може да поиска да има
„забавяне за повторение”, ако има монтирано необходимо техническо оборудване и
ако има съгласие от Организационния комитет и техническия делегат. Необходимото
техническо оборудване представлява електрическа лампа, поставена на страничния
стълб пред първия съдия, свързана с представител на компанията, осигуряваща
телевизионното излъчване, който подава сигнал чрез включване на лампата за
краткото време, необходимо за повторението на предходното разиграване.
„Забавянето за повторение” не може да бъде използвано повече от 6 пъти за един
гейм и не трябва да удължава интервала между разиграванията повече от 8
секунди.
Интервали (Правило 18)
ОТБОРИ:

СЕКРЕТАР:

В края на всеки гейм шестимата играчи от всеки отбор се нареждат на крайната линия
на съответното им игрално поле. При сигнал на първия съдия те сменят игралните
полета (правило 18.2.1); след като преминат покрай страничните стълбове играчите
се насочват директно към своите скамейки.
В момента, в който съдията изсвири за край на последното разиграване за гейма,
секретарят трябва да пусне таймера за начало на интервала между геймовете.

2’30”

Вторият съдия изсвирва или секретарят натиска звукова сигнализация

ОТБОРИ:

По сигнал на втория съдия шестимата състезатели, записани във фиша за
нареждане, влизат директно на игралното поле.

СЪДИИ:

След това, вторият съдия проверява шестте играча от всеки отбор да съответстват
на записано в съответния фиш за нареждане.
След проверката, подавачът на топки дава една от тях на играча, който следва да
изпълни първия начален удар. В петия, решителен гейм топката се дава на
сервиращия играч от втория съдия.

3’00”

Първият съдия изсвирва, разрешавайки изпълнението на начален удар.

Интервал преди началото на петия гейм
ОТБОРИ:

В края на четвъртия и преди решаващия гейм, шестимата играчи
от всеки отбор се нареждат на крайната линия на съответното им игрално поле. При
сигнал на първия съдия те се насочват към своите скамейки.

КАПИТАНИТЕ:

Явяват се на секретарската маса за жребий.

СЪДИИ:

Явяват се на секретарската маса за да проведат жребия.

2’30”

Вторият съдия изсвирва/секретарят натиска звукова сигнализация.

ОТБОРИ:

По сигнал на втория съдия шестимата състезатели, записани във фиша за
нареждане, влизат директно на игралното поле.

СЪДИИ:

Вторият съдия проверява шестте играча от всеки отбор да съответстват на
записаните в съответния фиш за нареждане. След проверката подава топката на
сервиращия играч.

3’00”

Първият съдия изсвирва, разрешавайки изпълнението на начален удар.
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Когато един от двата отбора достигне осма точка
ОТБОРИ:

В края на разиграването, шестимата играчи от всеки отбор се нареждат на крайната
линия на съответното им игрално поле. При сигнал на първия съдия и без никакво
забавяне те сменят полетата си, насочвайки се направо към полето, на което ще
продължат да играят до края на гейма.

СЪДИИ:

Вторият съдия проверява дали отборите са наредени правилно (уверявайки се кои
състезатели трябва да бъдат съответно в позиция І и за двата отбора) и дали
секретарят е готов за втората част на гейма, след което дава сигнал на първия
съдия, че геймът може да продължи.

По време на почивките вторият съдия указва на състезателите да се приближат до
своите скамейки, давайки по този начин възможност на шестимата бърсачи да
подсушат игралните полета.
В КРАЯ НА МАЧ
ОТБОРИ:

В края на мача шестимата играчи от всеки отбор се нареждат на крайната линия на
съответното им игрално поле. При сигнал от първия съдия те се поздравяват близо
до мрежата, напускат игралното поле и се отправят към съответната им скамейка.

СЪДИИ:

Двамата съдии застават на страничната линия от страната на първия съдия и след
като отборите се поздравят, отиват на секретарската маса, за да довършат
административните си задължения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички мачове започват съгласно обявената програма. Въпреки
това, ако предходният мач е продължил по-дълго от предвиденото, то
официалният протокол ще започне само след като игрището е почистено и
администрирането на предходния мач е завършило. Съдиите трябва да
съгласуват новия начален час с треньорите на двата отбора.
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