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Adnotacja.  Na skutek  częstych zmian w przepisach gry, występujących w ostatnich kilkunastu latach, pi łka siatkowa 
uległa dużym przeobrażeniom. W artykule przedstawione zostały wyniki badań zmierzających  do precyzyjnego 
określenia struktury czasowej meczów, setów, akcji, występujących przerw, we współczesnej piłce siatkowej.  Badania 
przeprowadzone zostały na podstawie analizy gry męskich zespołów siatkarzy rozgrywanych spotkania w ramach 
finałowego turnieju Ligi Światowej 2007. Wyniki badań potwierdzają istotną rolę zmian w przepisach na zmiany czasu 
trwania meczu i wszystkich jego składowych. 
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Анотація. Вноровський К., Протасевіч Я. Часова структура волейбольних матчів серед чоловіків на 
підставі аналізу фінального турніру Лігі Чемпіонів, 2007. За останні роки у волейболі відбувалися часті 
зміни у правилах змагань, що спричинило до значних змін часової структури гри. У статті наведено результати 
дослідження, яке було спрямоване на уточнювання часової структури матчів у сучасному волейболі. Роботу 
виконано на підставі аналізу матчів чоловічих волейбольних команд під час проведення фінального турніру Лігі 
Чемпіонів у 2007 році.  Результати дослідження підтверджують існування впливу змін у правилах змагань на 
тривалість матчів і окремих їх компонентів. 
Ключові слова: Ліга Чемпіонів, волейбол, час гри. 
Аннотация. Вноровский К., Протасевич Я. Временная структура волейбольных матчей среди мужчин на 
основании анализа финального турнира Лиги Чемпионов, 2007. В последние годы в волейболе происходили 
частые изменения в правилах соревнований, что привело к существенному изменению временной структуры 
игры. В статье представлены результаты исследования, направленного на уточнение временной структуры 
матчей в современном волейболе. Работа выполнена на основании анализа матчей мужских волейбольных 
команд во время проведения финального турнира Лиги Чемпионов в 2007 году. Результаты исследования 
подтверждают влияние изменений в правилах соревнований на  продолжительность матчей и отдельных их 
компонентов. 
Ключевые слова: Лига Чемпионов, волейбол, время игры. 
Annotation. Wnorowski K., Protasewicz J. The time structure of  men’s volleyball matches on the basis of  the 
analysis of the world league 2007 final tournament. Frequent changes in volleyball rules, which have occurred in 
recent years, resulted in radical transformations in volleyball. The herein article presents the results of the study leading 
to a precise determination of the time structure of matches, sets, actions and time outs in modern volleyball. The study 
was carried on the basis of the analysis of men’s teams in the World League 2007 final tournament. The results confirm 
a crucial influence of changes in volleyball rules upon a duration of a match and all its components. 
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Wprowadzenie  
W swojej historii piłka siatkowa uległa ogromnym przeobrażeniom, stając się dynamiczną, pełną ekspresji 

dyscypliną sportu. Poszukiwania zmierzające do uatrakcyjnienia gry, a co za tym idzie częste zmiany przepisów, miały 
wpływ na ewolucję techniki i taktyki, a także nie pozostawała bez wpływu na strukturę walki sportowej [1]. 

 W 1998 roku Światowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) wprowadziła jedne z najbardziej radykalnych zmiany 
przepisów: 

a) wprowadzono nowy sposób liczenia punktów – każda akcja jest punktowana (bez względu na to, który z 
zespołów wykonuje zagrywkę), sety są rozgrywane do 25 punktów (z wyjątkiem seta piątego-decydującego 
rozgrywanego do 15 punktów) przy minimum dwóch punktach różnicy; 

b) wprowadzono zawodnika Libero – zastępuje on jednego z zawodników linii obrony i jest odpowiedzialny za 
przyjęcie zagrywki oraz grę w obronie [5]; 

c) wydłużono czas, w którym należy wykonać zagrywkę z pięciu do ośmiu sekund, przy ograniczeniu jej 
wykonania do jednej próby [2]. 

Wyniki badania prezentowane przez autorów [1, 3] bezpośrednio po tych zmianach w przepisach mówiły o 
radykalnym skróceniu czasu trwania gry. Obserwacje prowadzone w ostatnich latach zdają się zaprzeczać tym 
wcześniejszym tendencjom. W związku z powyższym postanowiono precyzyjnie określić aktualną strukturę gry w piłce 
siatkowej na przykładzie zespołów męskich. 

 
Cel badań 
Celem badań jest określenie czasu trwania akcji, seta, meczu oraz przerw w grze we współczesnej piłce 

siatkowej w świetle obowiązujących przepisów na przykładzie męskich zespołów reprezentujących najwyższy poziom 
mistrzostwa sportowego.  
 
 
 



Materiał i metoda badań 
Analizie poddano  10 meczów Turnieju Finałowego Ligi Światowej, który odbył się w Katowicach w terminie 

11-15 lipca 2007 roku. W turnieju uczestniczyły reprezentacyjne zespoły siatkarzy Polski, Rosji, USA, Brazylii, Francji 
i Bułgarii. Spośród meczów objętych analizą dwa zakończyły się wynikiem 3:2, pięć – 3:1 oraz trzy – 3:0. 

Wszystkich pomiarów dokonano na podstawie zapisu dokonanego za pomocą kamery firmy „Sony”. Do ich 
wykonania wykorzystano stoper marki „Selektor” [4].   

Wykonane pomiary dotyczyły: 
- liczby i czasu trwania każdej akcji,  
- liczby i czasu trwania przerw między akcjami, z uwzględnieniem przerw regulaminowych (zmiana zawodników, 

przerwa techniczna, przerwa na odpoczynek) oraz nieplanowanych d łuższych przerw związanych np. z 
niewłaściwym zachowaniem zawodników. 

- ponadto oszacowano liczbę zagrywek punktowych i zepsutych. 
Wszystkie wyniki opracowano statystycznie obliczając: 

• średnie arytmetyczne, wartości minimalne i maksymalne dla poszczególnych setów i meczów jak i całego turnieju; 
• udział zagrywek punktowych i  sumę zagrywek w ogólnej liczbie rozegranych akcji; 
• udział przerw regulaminowych oraz przerw nieplanowanych w ogólnej liczbie przerw między akcjami.  

Obliczeń dokonano przy pomocy programu Microsoft Excel pakietu komputerowego Microsoft Office 2007. 
 

Wyniki badań 
Na podstawie analizy wyników badań  stwierdzono, że średnio w secie rozegrano 47,2 akcji, z czego 19,7% 

stanowiły akcje bardzo krótkie, składające się jedynie z zagrywki (punktowej lub zepsutej). Największą średnią liczbę 
akcji w secie (55) zanotowano w meczu numer 6, natomiast  najmniejszą (43) w meczu 1. Dokładne dane wraz z liczbą 
zdobytych i straconych punktów zagrywką oraz łączną liczbę akcji w każdym meczu pokazują wykres 1 i 2.  

 

 
Wykres 1.  Średnia liczba akcji w secie w badanych meczach 

 
 
 



 
Wykres 2.  Łączna liczba akcji w badanych meczach 

 
 

Największą  liczbą rozegranych akcji (236) charakteryzuje się mecz numer 2, najmniejszą zaś obserwujemy w 
meczu kolejnym numer 3 (140). Średnia liczba rozegranych akcji we wszystkich dziesięciu analizowanych meczach 
wyniosła 183,4. Badane wartości zostały przedstawione graficznie w postaci wykresu 2. 

Średnia liczba przerw wahała się od 42 do 54 w secie. Wśród nich były przerwy dłuższe:  regulaminowe (dla 
odpoczynku, techniczne, na dokonanie zmiany zawodników) oraz wydłużane przez zawodników czy trenerów (np. 
niewłaściwe zachowanie, dyskusja z sędziami). Stanowiły one 20,4% wszystkich przerw między akcjami (tabela 1).  
 

Tabela 1.   
Średnia liczba przerw między akcjami w secie w badanych meczach 

Mecz 
przerwy 
między 
akcjami 

przerwy regulaminowe 
i nieplanowane 

Odsetek przerw 
regulaminowych i 
nieplanowanych 

(%) 

1 42,0 9,2 21,90 
2 46,2 7,2 15,60 
3 45,7 11,0 24,10 
4 47,3 10,7 22,50 
5 46,5 10,0 21,50 
6 54,0 9,7 17,90 
7 42,3 8,3 19,50 
8 46,5 10,0 21,50 
9 44,3 9,0 20,30 

10 46,8 9,0 19,30 
Średnia 46,2 9,4 20,40 

 
Średni czas trwania meczu dla ca łego turnieju wynosi 99,7 min. Mecze zakończone w pięciu setach trwały 

średnio 118,5 minut ,w  czterech – 101,8 minut, a w trzech – 83,7 minut.  
Z danych dotyczących poszczególnych setów (bez 5-tych) wynika, że średni czas ich trwania to 26 min. Czas 

najkrótszego wynosi 21 min, najdłuższego zaś 39 min. (tabela 2). 
Czas trwania wszystkich 1834 rozegranych akcji był bardzo zróżnicowany: od 2 sekund przy zepsutej zagrywce, 

do 35,3 sekund dla akcji , z wieloma obronami i kontratakami. Średni czas akcji to 11,1 sek. (wykres 3). 
 



 
Wykres 3.  Charakterystyka długości akcji w badanych meczach 

       
Zdecydowaną większość akcji 1756 w analizowanych meczach badanego turnieju  rozegrano w czasie do 20 

sekund co stanowiło 95,7 % całości. Natomiast tylko 75 akcji trwało w przedziale od 20,1 do 30 sekund. Tylko 3 akcje 
podczas całego turnieju miały długość powyżej pół minuty (wykres 4).  

 

 
Wykres 4.  Liczba akcji w wyznaczonych przedziałach czasowych 

 
Przerwy między akcjami były znacząco dłuższe od rozgrywanych akcji. Wartość minimalna to 8,7 sek., a 

maksymalna 109,8 sek., a średnia 22,3 sek. W każdym z analizowanych meczów średni czas przerwy był dłuższy od 
średniego czasu akcji (wykres 5).  

 



 
Wykres 5.  Porównanie czas  trwania  akcji i przerw między akcjami w meczach (s) 

 
Dyskusja 
Jak podkreśla wielu teoretyków sportu, zmiana przepisów, w każdej zespołowej grze sportowej pociąga za sobą 

istotne zmiany w działalności techniczno-taktycznej i w strukturze przebiegu walki sportowej. Szczególnie dużo, w 
ostatniej dekadzie, istotnych przepisów uległo zmianie w piłce siatkowej zmieniając obraz tej dyscypliny sportu. 

W konsekwencji ewolucję przeszły różne aspekty taktyki ataku i obrony, przejawiając się między innymi 
zmniejszeniem częstości występowania wszystkich działań techniczno-taktycznych. Wyniki analizy meczów 
pierwszoligowych siatkarzy prowadzona w pierwszym sezonie rozgrywanym według nowych przepisów dowiodła, że 
nowe uwarunkowania występujące w grze w sposób bardzo istotny przyczyniły się do ograniczenia średniej wartości 
czasu trwania seta oraz całego meczu.  

Jak podają Z. Ważny i K. Kowalczyk [1], czas meczu zespołu siatkarzy w sezonie ligowym 1998/1999, 
bezpośrednio po zmianie przepisów gry, skrócił się o 30%. Wyniki naszych badań wskazują na odmienną tendencję 
obserwowaną w następnych latach, osiągając wartość sprzed wprowadzenia zmian. Porównując czas gry siatkarzy 
uczestniczących w igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku (96 minut) z naszymi badaniami z roku 2007 
(99,7minut) dochodzimy do  wniosków, że czas trwania seta i meczu wcale nie uległ skróceniu, a wręcz przeciwnie 
nieznacznie nawet się wydłużył. Na podkreślenie zasługuje fakt ograniczenia czasu gry w swoich skrajnych wymiarach 
(nie ma meczów trwających skrajnie długo lub krótko). Przeprowadzone badania dowodzą że najkrótszy mecz 
rozgrywany w analizowanym turnieju trwał 74 minuty, zaś najdłuższy 122 minuty.  

Podając za Z. Ważnym i K. Kowalczykiem [1], mecze rozgrywane w  systemie sprzed zmianami w przepisach 
trwały od 50  do 151 minut najdłuższy. Wychodząc z założenia, iż trenować należy w sposób odpowiadający specyfice 
uprawianej dyscypliny, powyżej stwierdzone fakty, muszą zostać uwzględnione w  pracy szkoleniowej przez trenerów. 
Wnioski z badań prowadzić powinny w efekcie szkoleniowców do dostosowania intensywności i czasu trwania 
aplikowanych  ćwiczeń w treningu do nowej struktury czasowej meczu. 

 
Wnioski 

1.  Średni czas trwania meczu w analizowanym turnieju wynosi 99,7 minut a seta    rozgrywanego do 25 punkt ów (od 
1 do 4)- 26 minut. 

2.  Dominują akcje trwające do 10 sekund oraz  od 10,1- do 20 sekund. Stanowią one odpowiednio  48% i 47,7% 
wszystkich akcji . Najdłużej rozgrywane trzy akcje trwały powyżej  30 sekund. 

3.  Średni czas trwania przerwy jest dłuższy od średniego czasu trwania akcji i wynosi 22,3 sekundy (minimum 8,7 s – 
maksimum 109,8 s ) 

4. Przerwy,  techniczne, regulaminowe i wynikające z  opóźniania gry stanowią 20% wszystkich przerw 
występujących w analizowanych meczach. 

5. Średni czas trwania meczu zwiększył się  od 1998 roku o ponad 30%  (z 66 minut do 99,7 minut). 
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