8. Gra 8 (6 x 6)
Akcent na atak - blok. Trener stojący na zewnątrz boiska przy linii
bocznej uderza piłkę w kierunku jednego z zespołów, przechodząc
na jego stronę. Zespół broniący zajmuje pozycje na boisku, jak
podczas ataku z danego skrzydła. Trener nakreśla zadanie dla
zespołu atakującego bądź broniącego. Każdy z zawodników w
danym zadaniu ma określoną rolę. Trener powtarza uderzenie
(podrzut piłki) w kierunku danego zespołu do momentu
zrealizowania zadania. Gra 6 na 6 z punktami bonusowymi za
skończenie ataku w pierwszej akcji lub dla zespołu broniącego za
zablokowanie piłki. Prowadzący punktuje dodatkowo w zależności
od celu jaki, chce osiągnąć.

Testy, sprawdziany
W pracy szkoleniowej bardzo ważną rolę odgrywa system prawidłowej selekcji do danej
dyscypliny sportu. Podczas organizacji zajęć na „Orlikach” dobór dzieci do uprawiania
piłki siatkowej ma znaczenie drugorzędne, jednakże warto zastosować pomiary, testy czy
sprawdziany pomocne przy określaniu aktualnych postępów czynionych w trakcie zajęć
sportowych.
Poniżej przedstawiono propozycje sprawdzianów technicznych:

1. Zagrywka
Poniższe sprawdziany stosowane do różnego rodzaju zagrywek: zagrywki dolnej, zagrywki
szybującej oraz tenisowej rotacyjnej.
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1.1. Próba zagrywki dolnej
Wykonywana z odległości 4,5 m od linii środkowej boiska. Zadaniem zagrywającego jest
traﬁć w strefę V boiska, w której ustawiony jest kolega. Ćwiczący wykonuje 6 prób.
6 traﬁeń - ocena celująca,
5 traﬁeń - ocena bardzo dobra,
4 traﬁenia - ocena dobra,
3 traﬁenia - ocena dostateczna,
2 traﬁenia - ocena mierna,
1 traﬁenie - sprawdzian niezaliczony.
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1.2. Próba zagrywki dolnej
Wykonana z odległości 6 m od linii środkowej boiska, zadaniem zagrywającego jest traﬁanie
w wyznaczone strefy - raz do strefy V raz do I, w których ustawieni są chwytający piłki.
Ćwiczący wykonuje 12 zagrywek pod rząd.
12 traﬁeń - ocena celująca,
10 traﬁeń - ocena bardzo dobra,
8 traﬁeń - ocena dobra,
6 traﬁeń - ocena dostateczna,
4 traﬁenia - ocena mierna,
2 traﬁenia - sprawdzian niezaliczony.

2. Przyjęcie zagrywki
Poniższe sprawdziany stosowane do dwóch rodzajów przyjęcia różnego rodzaju zagrywek:
przyjęcie sposobem dolnym i sposobem górnym.
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2.1. Próba przyjęcia zagrywki szybującej sposobem oburącz
dolnym
Wykonywana z odległości 4,5 m od linii środkowej boiska. Zadaniem zagrywających jest traﬁć
w strefę V boiska, gdzie ustawiony jest przyjmujący, który przyjmuje zagrywkę w kierunku
partnera ustawionego w streﬁe 0 pod siatką (koło o średnicy 2 m). Zawodnik przyjmuje
sposobem dolnym 6 piłek pod rząd.
6 traﬁeń - ocena celująca,
5 traﬁeń - ocena bardzo dobra,
4 traﬁenia - ocena dobra,
3 traﬁenia - ocena dostateczna,
2 traﬁenia - ocena mierna,
1 traﬁenie - sprawdzian niezaliczony.
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2.2. Próba przyjęcia zagrywki szybującej sposobem oburącz
górnym
Wykonywana z odległości 6 m od linii środkowej boiska. Zadaniem zagrywających jest traﬁć
w strefę V boiska, w której ustawiony jest przyjmujący. Przyjęcie zagrywki w kierunku partnera
ustawionego w streﬁe 0 pod siatką (koło o średnicy 2 m). Ćwiczący przyjmuje sposobem
dolnym 6 piłek pod rząd.
12 traﬁeń - ocena celująca,
10 traﬁeń - ocena bardzo dobra,
8 traﬁeń - ocena dobra,
6 traﬁeń - ocena dostateczna,
4 traﬁenia - ocena mierna,
2 traﬁenia - sprawdzian niezaliczony.

3. Rozegranie
Poniższe sprawdziany stosowane
do dwóch rodzajów odbicia piłki:
sposobem
górnym
i
odbicie
sposobem dolnym).

3.1. Próba rozegrania piłki sposobem oburącz górnym
Rozgrywający ustawiony w polu ataku, na liniach bocznych w strefach IV i II (koła
narysowane kredą 1 m od siatki lub ułożone skakanki) ustawieni dwaj koledzy.
Zadaniem rozgrywających jest wystawić wysoko raz do strefy IV, raz do strefy II piłki
dogrywane przez przyjmujących z głębi pola (ich zadaniem jest dogranie piłki w pole ataku).
Rozgrywający wystawia 12 piłek pod rząd.
11 - 12 traﬁeń - ocena celująca,
9 - 10 traﬁeń - ocena bardzo dobra,
7 - 8 traﬁeń - ocena dobra,
5 - 6 traﬁeń - ocena dostateczna,
3 - 4 traﬁenia - ocena mierna,
0 - 2 traﬁenia - sprawdzian niezaliczony.

3.2. Próba rozegrania piłki sposobem oburącz dolnym
Rozgrywający w streﬁe 0 pod siatką (3 m od prawej linii bocznej), w strefach IV i II
na liniach bocznych (koła narysowane kredą 1 m od siatki) dwóch kolegów.
Zadaniem rozgrywających jest wystawić wysoko sposobem dolnym raz do strefy IV, raz do
strefy II piłki dogrywane przez kolegów z głębi pola (ich zadaniem jest dogranie piłki w pole
obrony).

4. Atak
Poniższe sprawdziany stosowane do trzech rodzajów ataku: zbicie, plasowanie, kiwnięcie.
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Próba ataku - ćwiczący z własnego podrzutu atakują w strefy narysowane kredą (strefa
I, strefa V). Wymiary stref 4,5 m x 3 m. Zadaniem atakujących jest traﬁenie na przemian
atakiem kierunkowym w wyznaczone sektory. Próbę wykonuje jednocześnie czterech
ćwiczących (atak na przemian), każdy ma wykonać 12 ataków z własnego podrzutu.
11 - 12 traﬁeń - ocena celująca,
9 - 10 traﬁeń - ocena bardzo dobra,
7 - 8 traﬁeń - ocena dobra,
5 - 6 traﬁeń - ocena dostateczna,
3 - 4 traﬁenia - ocena mierna,
0 - 2 traﬁenia - sprawdzian niezaliczony.

Uwaga. Różne rodzaje ataku w zależności od poziomu grupy. Atak z miejsca,
z wyskoku, atak z piłki dorzucanej przez prowadzącego, atak z piłki wystawianej przez
kolegę itp.
Oprócz powyższych sprawdzianów wskazane jest również stosowanie pomiarów wysokości
ciała oraz zasięgu w wyskoku do ataku i bloku. Pomiary takie są atrakcyjne dla dzieci, można
je również wykorzystać w rywalizacji sportowej w grupie.

Organizacja zawodów na szczeblu osiedla,
szkoły, miasta, gminy
Organizacja zawodów jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Zawody lub turniej są bardzo
atrakcyjną formą rywalizacji sportowej i nieodzownym składnikiem szkolenia młodzieży.
Aby je sprawnie przeprowadzić, należy starannie zaplanować przewidywany czas trwania
wszystkich spotkań. Generalnie zawody powinny odbyć się w jeden dzień. Podczas turnieju
na szczeblu szkoły czy osiedla ilość zespołów musi być odpowiednio dobrana. Turnieje na
szczeblu miasta czy gminy powinny mieć ściśle określoną ilość zespołów, nie przekraczającą
8. W sytuacji, kiedy mamy do dyspozycji tylko jedno boisko, wskazane jest podzielenie
zespołów na dwie grupy po 4 drużyny. Czas gry jednego spotkania powinien być ograniczony.
W zależności od ustalonego regulaminu turnieju, jedno spotkanie może być rozgrywane na
przykład do 20 punktów lub ograniczone czasem, np. 15 minut.
W ramach projektu na wybranych obiektach „Orlik” zamontowane zostaną trzy boiska do
minisiatkówki. Układ trzech boisk na jednym obiekcie pozwala na sprawną organizację zajęć
i optymalne wykorzystanie wszystkich ćwiczących. W przypadku organizacji zawodów na
trzech boiskach możliwy jest start większej ilości zespołów oraz skrócenie czasu trwania
turnieju.
Przed rozpoczęciem turnieju organizator przygotowuje odprawę techniczną, podczas której
zapoznaje uczestników z regulaminem zawodów oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za
poszczególne zadania (boiska, szatnie, sędzia główny, sekretarz zawodów).
Podczas zawodów za prawidłowy przebieg spotkań odpowiedzialni są wytypowani sędziowie.
Sędzia główny przygotowuje tabelę turnieju oraz wyznacza poszczególnych sędziów do
kolejnych spotkań. Generalnie w każdym spotkaniu powinno uczestniczyć dwóch sędziów:
prowadzący oraz sekretarz, który wypełnia uproszczony protokół.
Na niezbędny osprzęt do organizacji turnieju składają się : piłki, siatki, słupki, tablice wyników
(przenośne), uproszczone protokoły.
Obowiązkiem organizatora zawodów jest przygotowanie i zabezpieczenie na obiekcie „Orlik”
punktu pomocy medycznej.

