
 
 
 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ПРАВИЛА СЕДЕЋЕ И 
„СТОЈЕЋЕ“ ОДБОЈКЕ 

 

СЕДЕЋА ОДБОЈКА „СТОЈЕЋА ОДБОЈКА“ ПРАВИЛО 

1.    Димензије терена за игру су 10м са 6м 1А. Димезије терена за игру су 18м са 9м 1.1 

2.   Линије напада се налазе на удаљености 2м од средине 
централне линије (која дели терена за игру на два једнака 
дела). 

2А. Линије напада се налазе на удаљености 3м од средине 
централне линије. 1.3.4 

3.   Мрежа је дугачка 6,5 м, а широка  0,8м. 3А.  Мрежа је дугачка 9,5м, а широка 1,0м. 2.2 

4.   Висина мреже је 1,15м за мушкарце, а 1,05м за жене. 4А. Висина мреже је 2,43м за мушкарце, а 2,24м за жене. 2.1.1 

5.   Опрема у којој се наступа у току игре у седећој одбојци може 
да укључује и тренерку (доњи дио), али играчима није 
дозвољено да користе подметаче на седалном делу. 

 4.3 

6.   Екипа се може састојати од највише 12 играча укључујући и 
највише 2 играча класификована са "минималном 
инвалидношћу", једног тренера, његовог помоћника, једног 
тренера специјалисте (нпр.статистичара) и једног доктора 
или физиотерапеута. 

 

6А. Екипа се може састојати од највише 12 играча, једног 
тренера, његовог помоћника, једног тренера специјалисте 
(нпр.статистичара) и једног доктора или физиотерапеута. 

 
4.1.1 

 
 
 
 



       Међу 6 играча на терену, у сваком тренутку, може се 
налазити само два играча са минималном инвалидношћу. 

 
 Примедба преводиоца: 
 Ово правило се стриктно прмењује само на такмичењима 

репрезентативних селекција. Национални савези у својим 
такмичењима одређују примену овог правила, а у већини 
земаља дозвољен је наступ двојице потпуно здравих и 
једног играча са минималним телесним оштећењем (у 
постави на терену), што се примењује и у званичним 
европским и светским клупским такмичењима. У званичним 
такмичењима Савеза седеће одбојке инвалида РС од 12 
пријављених играча за утакмицу најмање 5 играча мора бити 
класификовано са телесним оштећењем (ТО), а остали могу 
бити класификовани без телесног оштећења (БТО) или са 
минималним телесним оштећењем (МТО). Од шест играча 
на терену, у сваком моменту, најмање 4 мора бити класе ТО 
или најмање 3 класе ТО и један МТО, укључујући и Либера. 

       Податак о класи играча је уписан у такмичарску 
легитимацију. 

 
 
 
 

7.3.1 

7. Позиција играча се одређује и контролише положајем њихових 
задњица. То значи да се рука(е) и/или нога(е) могу налазити 
у зони напада (играча задње линије у току извођења 
нападачког ударца), у терену за игру (сервера приликом 
извођења серве) или у слободној зони изван терена за игру 
(било којег играча при извођењу серве, односно заузимању 
позиција). 

7А. Позиција играча се одређује и контролише положајем 
њихових стопала у контакту са тлом. 

7.4.3 

8.   У тренутку када удара лопту сервер мора седити у зони 
предвиђеној за извођење серве тако да његова задњица не 
сме додиривати терен за игру  укључујући и основну линију 
(ноге и руке при томе могу додиривати терен за игру или 
слободну зону ван зоне за сервирање) 

8А. Серверова стопала не смију додиривати терен (укључујући 
основне линије) у тренутку када удара лопту или се одрази 
при извођењу смеч-серве. Након изведене серве играч се 
може ступити или доскочити изван сервис-зоне или у терен 
за игру. 

12.4.3 

9. Дозвољено је додирнути противнички део терена са 
стопалом/стопалима или ногом/ногама било када у току игре 
под условом да се тим поступком  не омета игра 
противничких играча.         

       Дозвољено је шаком/а додирнути противнички део терена 
под условом да један део те шаке/а остаје у контакту са 
средишњом линијом или се налази непосредно изнад ње. 

 
       Додиривање противничког дела терена са било којим другим 

делом тела је забрањено. 

9А. Дозвољено је додирнути противнички део терена 
шаком/шакама, стопом/стопалима  под условом да један део 
тог стопала или шаке/а која врши прелаз остаје у контакту са 
средишњом линијом или се налази непосредно изнад ње. 

 
        Додирнути противнички део терена са било којим другим 

делом тела је забрањено. 

 
11.2.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.2.2 
10. Играчима предње линије је дозвољено да изведу нападачки 

ударац директно на серву противника, када је лопта у 
10А. Извођење нападачког ударца на серву противника, када је 

лопта у предњој  зони и у потпуности изнад врха мреже је 13.2., 13.3 



њиховој предњој зони (зони напада) тј. када је у потпуности 
или делимично прешла вертикалну раван за прелаз преко 
мреже. 

грешка. 

11.  Играчи задње линије могу извести било коју врсту нападачког 
ударца на било којој висини ако у време извођења ударца са 
задњицом не додирују или не прелазе преко линије напада. 

11А. Није дозвољено да играчи задњег низа изведу нападачки 
ударац  ако  су приликом одраза стопалом нагазили линију 
напада или у потпуности стали у предњу зону, а лопта се у 
моменту ударца налазила у потпуности изнад врха мреже. 

 
13.2.2 

12. Играчима предње линије је дозвољено да блокирају серву 
противника. 

12А. Није дозвољено блокирање противничке серве. 14.5 

13.  Играчи морају имати контакт са тереном делом тела од 
рамена до задњице кад год се налазе у акцији 
одигравања са лоптом. Устајање, подизање или 
корачање је забрањено. 

 
       Дозвољен је врло кратак губитак контакта задњице са 

тереном када се одиграва лоптом (у акцијама 
"спашавања" лопте, прим.прев.), осим у случајевима 
када се изводи сервис, блок или нападачки ударац. 
Приликом извођења ове три радње стриктно је 
забрањено одвајање задњице од терена (подлоге). 

 

 
9.4.1 

14. Први судија обавља своју функцију стојећи на поду код стуба 
на једној страни мреже. 

14А. Први судија обавља своју функцију седећи или стојећи на 
судијском постољу које се налази на једној страни мреже. 
Његов поглед мора бити отприлике 50 цм изнад мреже. 

23.1 

15. Записничар приликом замене играча контролише њихову 
класификацију и неће дозволити да се изврши измена 
уколико су нарушена правила наведена под бројем 6. 

 
 

16. Ако истовремени контакти противничких играча с лоптом 
изнад мреже  проузрокују ситуацију да је лопта ухваћена (тј. 
акција је у потпуности заустављена) то је обострана грешка и 
надигравање се понавља. Ако се краткотрајним задржавањем 
лопте од стране противничких играча не прекида континуитет 
акције такав продужени контакт је дозвољен. 
Примедба преводица: То значи да судије неће одмах досудити 
обострану грешку већ ће, уколико лопта не буде ухваћена, 
допустити да се надигравање настави.  

16А. Ако истовремени контакти противничких играча с лоптом 
изнад мреже  проузрокују тзв. продужени контакт игра се 
наставља. 

 

 
           

Превод са енглеског и обрада: 
                         Зоран Јешић 

Генерални секретар ССОИ РС и 
Савезни одбојкашки судија 


