
Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област

Работен лист - учебна седмица 11.05 – 15.05. 2020 г.

• КЛАС: 7 а 

• Ден и час от седмичното разписание: 13.05.2020 г. 

/ сряда /, 6- ти час 

• Урок – тип на урока: Преговор



Волейбол

Ива Драганова
учител по ФВС 



Съдържание

• Поява и развитие на волейбола в света.

• Поява и развитие на волейбола в България.

• Техника на волейболната игра.

• Правилознание.



Поява и развитие на волейбола в 

света
• Волейболът се създава през 1895 г. в САЩ, щата 

Масачузетс от Уйлиям Морган. Морган поставя 

началото на нова, непозната до тогава игра, която 

нарича „МИНТОНЕТ“. 

• През 1896 г. за първи път играта е демонстрирана 

пред публика при откриването на нова спортна 

зала. 

• Единствената организация, оторизирана да се 

занимава с проблемите на волейбола е 

Международната федерация по волейбол – ФИВБ 

(FIVB) със седалище гр. Лозана, Швейцария. 

• FIVB е учредена в Париж през 1947 г. от 

представители на 14 национални федерации. Неин 

пръв президент е бил г-н. Пол Либо (Франция). 

• Волейболът е олимпийски спорт от 1964 г. Приет е 

на събрание на МОК в София. 



Поява и развитие на волейбола в 

България

 През 1919 г. по непотвърдени 

данни на площада във Велико 

Търново е демонстрирана до тогава 

игра, която по описание на 

очевидци е наподобявала 

волейболната.

 В България за първи път волейбола 

се играе през октомври 1922 г. 

Началото му е поставена в двора на 

Техническото училище в София, 

където е демонстрирана тази игра.

 Първата организирана проява на 

волейболния спорт у нас е 

проведено през 1922 г. 



Техника на волейболната игра



ПРАВИЛОЗНАНИЕ

 Игрището във волейбола е с 

размери 9 на 18 метра. 

 Разделя се на две части 9 на 9 

метра от мрежа.

 Мрежата е с височина: 

при мъже 2, 43 м., а при жени 2, 24 м.

 Успоредно на мрежата на 3 м. 

разстояние от ляво и дясно са 

нанесени две линии, които 

определят зоната за атака. 

 Всички линии са с ширина 5 см.,  

те трябва да се отличават от цвета 

на игрището. 



ПРАВИЛОЗНАНИЕ

• Игрището се разделя на шест зони.

• При всяко спечелване на начален 

удар, играчите трябва да сменят 

позицията си, като се преместват 

по посока на часовниковата 

стрелка.

• Отборите се състоят от 12 играчи, 

един треньор, един помощник –

треньор и лекар. 

• В игра влизат 6 играчи, а 

останалите са резерви. 

• Либерото не може да бъде капитан.

• Отбора печели гейма, когато 

събере 25 точки с предимство от 2 

точки.  



ПРАВИЛОЗНАНИЕ
Отборът печели точка:

1.При успешно приземяване на 

топката в противниковото игрище.

2.Когато отборът на противника 

допусне грешка. 

3.Когато отборът на противника 

получи наказание и др. 

Грешки са:

1) Когато играч не се намира в своята 

зона.

2) Когато играч не се премести в 

следваща зона при спечелване на 

начален удар.

3) Когато топката се удари повече от 

три пъти от един отбор, преди да се 

върне на противника.

4) Когато при начален удар топката се 

подхвърли и хване и др. 




