
1. Czy prawidłowo i kompletnie wypełniony  jest 
nagłówek

2. Czy dobrze skreślono kółko „S” lub „R”  
(Serwis/Przyjęcie), a także oznaczenie kolejności 
wykonywanej zagrywki.

3. W polu SET w części „kolejność zagrywki” 
sprawdzamy czy prawidłowe jest zakończenie seta:
ostatni zdobyty punkt w kółku/ liczba rund zagrywki: 
jeżeli seta wygrał zespół rozpoczynający grę 
zagrywką, to zapis kończy się w tej samej kolumnie 
co w zespole przyjmującym, jeżeli wygrał seta zespół 
odbierający zagrywkę, to zapis kończy się jedną 
kolumnę dalej niż w tabeli zespołu rozpoczynającego 
grę zagrywką.
4. Czy każdy nie zdobyty punkt, jest zaznaczony 
klepsydrą w rubryce PUNKTY

5. Porównujemy czy przyznane punkty za kare są 
zaznaczone kółkiem a następnie porównujemy 
kolumnę PUNKTY z tabelką SANKCJE.
6. Sprawdzamy poprawność zapisu ewentualnych 
kar oraz próśb nieuzasadnionych. 

7. Sprawdzamy czy wszyscy zawodnicy, którzy 
uczestniczyli w grze znajdują się na liście
zawodników danego zespołu oraz czy w osobnym 
wierszu dla Libero zostało dodatkowo wpisane 
nazwisko/-a zawodnika/-ów Libero.
8. Porównujemy nazwiska wpisane do protokołu z 
drukiem F0-2.

9. W przypadku zmian powrotnych sprawdzamy czy 
numer zawodnika zmieniającego jest otoczony 
kółkiem.

10. Tabelkę WYNIKÓW porównujemy z zapisami 
części przebieg seta : czasy/ zmiany/ wygranie seta/ 
punkty/ czas trwania seta/ sumy.
11. W rubryce CZAS TRWANIA porównujemy 
początek, koniec meczu oraz całkowity czas meczu, 
(w przypadku gdy mecz trwa krócej niż godzinę 
wpisać „0” godzin, a nie „-”)

12.  W rubryce UWAGI sprawdzamy czy zapisane są 
oficjalne protesty podpisane przez kapitana, 
ewentualnie inne nieprzewidziane przerwy (brak 
prądu itp.), czy też inne uwagi oraz wpis opieki 
medycznej. W przypadku gdy opieka medyczna nie 
posiada pieczątki wymagany jest czytelny podpis.

14. Sprawdzamy czy jest wpis o grze Libero, np.         
„Wszyscy zawodnicy Libero  wzięli udział w grze”,  
„Libero z numerem X w zespole  A nie brał udziału 
w grze” 
15. Sprawdzamy czy jest komplet podpisów: podpisy 
kapitanów/ trenerów/ sekretarza/ sędziów 
liniowych(jeżeli uczestniczą w spotkaniu)IN
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