Система за видео повторение в шампионата на НВЛ за сезон 2017/18 г.
1. Системата за видео повторение (СВП) дава възможност на отборите да разгледат акция, която
според тях включва неотсъдена от съдиите грешка или акция, отсъдена като грешка, която всъщност
е според правилата.
2. Отборите имат право да поискат Видео проверка както следва:
2.1 по време на игра, всеки път когато отбор заподозре грешка, неотсъдена от съдийския екип.
2.2 в края на разиграването, когато искат да разгледат съдийско отсъждане, свързано с последната
игрова акция
При всяка Видео проверка, оказала се успешна за отбора, който я иска, отборът запазва правото си
на следващо искане. При искане на две видео проверки, оказали се грешни в един гейм от един и
същ отбор, то той губи правото си за ново искане до края на гейма.
3. Видео проверка може да бъде искана от отбор в една от следните ситуации:
3.1 Топка вътре/аут – за топки, паднали около крайните линии на игрището
3.2 Топка докосваща блокадата
3.3 Неправилно докосване на мрежата – докосване на мрежата между антените от състезател в
акция на игра с топката
3.4 Докосване на антена – контакт с антената на състезател или на топката
3.5 Престъпване на сервис линията
3.6 Престъпване на линията на атаката
3.7 Престъпване на централната линия изцяло
Искането на Видео проверка за ситуация, която не е включена в гореизброените, се смята за
неправилно искане.
4. Начин на искане на Видео проверка:
4.1 По време на разиграване – веднага след завършване на акция в продължаващо разиграване,
която даден отбор иска да провери чрез СВП, играта се прекъсва чрез натискане на бъзера на отбора
(независимо от кой член на отбора) и треньорът (само треньорът) заявява пред втория съдия ясно
и недвусмислено коя ситуация и за каква грешка иска да бъде проверена. Искането трябва да става
бързо, без да се губи излишно време и без да се забавя допълнително играта. Всички действия в
процедурата по искане на Видео проверка, които забавят играта повече от необходимото, ще бъдат
наказвани със санкция за забавяне, съгласно Правилата по волейбол.
4.2 След края на разиграването – веднага след сигнала на някой от съдиите за край на
разиграването, треньорът (само треньорът) има право, след натискане на бъзера (независимо от
кой член на отбора) да заяви пред втория съдия ясно и недвусмислено желанието си за видео
проверка и това коя ситуация и за каква грешка иска да бъде проверена. В този случай отборът има
право да провери решението на съдията само за последната акция от разиграването.

4.3 След ясното и недвусмислено искане на Видео проверка от треньора на отбор, предшествано
от натискането на бъзера, вторият съдия разрешава (искането е редовно) или отказва (отборът
няма право на повече Видео проверки за гейма, иска се Видео проверка за случай извън посочените
в т. 3, искането се забавя повече от необходимото и др.) искането за Видео проверка и се насочва
към мястото, на което е позициониран оператора на СВП. След обстойно, но възможно най-бързо
преглеждане на видео материала, вторият съдия се връща на мястото си, показва естеството на
грешката, състезателят, който я е извършил (ако е необходимо) и отборът, който следва да изпълни
сервис. Първият съдия потвърждава решението, показвайки сигнал за спечелено разиграване от
отбора, в чиято полза е Видео проверката.
5. Исканията за Видео проверка са с приоритет пред всички останали процедури в мача (например
почивка, техническо прекъсване, смяна, санкция на член на отбора или на отбора за забавяне)
6. След изразходването на възможните две грешни Видео проверки, вторият съдия уведомява
треньора и първия съдия (както след 5/6 смяна и 2 почивка). Всяко искане за Видео проверка,
направено след изчерпване на разрешения за даден гейм брой проверки следва да бъде
санкционирано като Неправилно искане (или Забавяне, ако е довело до допълнително забавяне на
играта).
7. В случай, че при Видео проверка се видят грешки и от страна на двата отбора, се отсъжда в
зависимост от това коя грешка е възникнала първа.
8. Отбор има право да иска Видео проверка само веднъж в рамките на едно прекъсване на играта.
Всяко следващо ще се смята за Неправилно искане.
Двата отбора имат право да поискат последователно Видео проверка в рамките на едно прекъсване
на играта.
9. Ако отбор поиска Видео повторение и е прав за него, но все пак в резултат на насрещно искане
на Видео повторение същият този отбор загуби разиграването, то той запазва правото си на искане
за Видео повторение.
10. По време на Видео повторение всички състезатели в игра трябва да останат в игрището и
никакви смени или замени на либеро не трябва да се извършват до окончателното решение за
изхода от разиграването.
11. Подозрение за възникнала грешка, недоказана с Видео материал, се смята за НЕВЪЗНИКНАЛА.
12. В случай, че СВП не може да покаже видео материал от желаната ситуация или видео
материалът е недостатъчен, то първоначалното решение на съдиите остава валидно.
13. В случай, че отбор прекъсне разиграването с искане за Видео проверка, но след това се откаже
от нея, то той автоматично губи разиграването.
14. В случай на повреда в СВП, довела до невъзможност за продължаване на работата ѝ, съдиите
трябва да информират двата отбора веднага и срещата да продължи без използването на СВП.
15. В края на разиграването, в случай че първият съдия не е сигурен в изхода на разиграването, той
може да поиска сам Видео проверка.
16. Секретарят на срещата следи и записва във приложената форма VC-1 за броя и резултата на
Видео повторенията ползвани по време на мача и уведомява втория съдия в случай, че някой от
отборите достигне лимита си от две грешни искания за гейм.

