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Siatkówka = świetna zabawa i koniec z nadwagą
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Piłka siatkowa,
siatkówka – sport
drużynowy, w którym
(w tradycyjnej,
klasycznej odmianie, tj.
siatkówce halowej)
uczestniczą dwa
sześcioosobowe
zespoły, w każdym:
rozgrywający,
atakujący, dwóch
środkowych i dwóch
przyjmujących
oraz libero. Na boisku
przebywa jednak tylko
sześciu zawodników,
libero zmienia

się ze środkowym
będącym w linii obrony,
gdy drużyna przyjmuje
zagrywkę.                  

Pomysłodawcą reguł
gry w piłkę siatkową
był William G.
Morgan – na co dzień
nauczyciel
wychowania
fizycznego w Young
Men's Christian
Associaton (YMCA) w
Holyoke
w Massachusetts. 9
lutego 1895   pierwszy
raz zagrano w ten sport
W dniach 18–20
kwietnia 1947, podczas
Kongresu w Paryżu,
powołano do
życia Międzynarodową
Federację Piłki
Siatkowej (FIVB).

Jej pierwszym
prezesem został Paul
Libaud. Belgia, Brazylia, Czechosłowacja
Zjednoczone, Węgry i Włochy.

Do Polski siatkówka
trafiła za
pośrednictwem YMCA,
a pierwszy mecz
pokazowy miał miejsce
w Warszawie w 1919.
Rok później
w Łodzi rozegrano
turniej drużyn
szkolnych. W 1929 w
Warszawie rozegrano
pierwsze mistrzostwa
Polski – w rywalizacji
kobiet zwyciężył AZS
Warszawa, a wśród

mężczyzn YMCA
Łódź.
W okresie
międzywojennym
siatkówka była
zrzeszona, razem z
paroma innymi
dyscyplinami,
w Polskim Związku
Palanta i Gier
Ruchowych (od 1925),
w Polskim Związku
Gier Ruchowych

Boisko do gry jest
prostokątem o
wymiarach 18 × 9 m,
ograniczonym dwiema
liniami końcowymi i
dwiema liniami
bocznym i otoczonym
strefą wolną o
szerokości co
najmniej 3 m z każdej
strony.       Celem

gry jest
przebicie piłki nad
siatką tak, by upadła
na boisku drużyny
przeciwnej lub
zmuszenie rywali do
popełnienia błędu (np.
odbicia piłki w aut).
Piłkę można odbijać
(nie może być złapana
lub rzucana) dowolną

częścią ciała. Jeden i
ten sam zawodnik nie
może odbić piłki dwa
razy z rzędu (z
wyjątkiem pierwszego
odbicia następującego
po bloku, oraz
pierwszej piłki przy
odbiorze ataku 
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