
ВОЛЕЙБОЛ
(VOLLEYBALL)

Василка, Стефани, 
Анджелина и Аделина 
от 9а клас



КАКВО Е ВОЛЕЙБОЛА?

Волейболът е изключително активен спорт, 
свързан с големи натоварвания, тъй като 
повечето нападателни и защитни действия се 
извършват по време на вертикален отскок, 
високо над мрежата.

Също така волейболът намира широко 
разпространение, особено в Азия.



Той е вид колективна спортна игра с топка, по 
време на която два отбора се състезават на 
специална площадка, разделена с мрежа, 
като насочват топката в полето на противника 
така, че тя да падне на земята или противникът 
да допусне грешка. При това за организация 
на атака са допустими само три удара на 
топката.



Официалните варианти 
са два, но има и 
разновидности на 
волейбола:



•Класически
Обикнове-
но се играе 
в зали или 
кортови 
игрища.



•Плажен 
волейбол –
игрището е 16 
на 8 метра. 
Отборите са по 
двама души. 
Геймовете са 
до 21 точки. 
Играе се върху 
пясък.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB


ДЖИТБОЛ

•Освен това
съществуват и други
спортове, 
основаващи се на
волейбола като
джитбол,босабал,
снежен волей-
бол и др.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB


БОСАБАЛ



СНЕЖЕН ВОЛЕЙБОЛ



ЕТИМОЛОГИЯ

Употребата на английската дума volleyball датира 
от 1896. За първи път volley придобива своя смисъл 
на воле, т.е. удар по летяща топка, през 
периода 1819 – 1862, което значение идва 
от тениса, а именно удряне на топката в полет. 
Самата дума volley на английски първоначално 
има значение на залп (изстрел при стрелба с 
пушки), но произхожда от латинската дума volare, 
инфинитив на глагола летя.

https://bg.wikipedia.org/wiki/1896
https://bg.wikipedia.org/wiki/1819
https://bg.wikipedia.org/wiki/1862
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81


ИСТОРИЯ НА ВОЛЕЙБОЛА

Историята на волейбола за почва в САЩ на 9 
февруари 1895 г. Тогава Уилям Морган 
поставя мрежа за тенис на височина 197 см. 
и неговите ученици започват да прехвърлят 
през нея плондер от баскетболна топка. От 
началото броят на участниците не е 
ограничен, а също така началният удар се 
изпълнява с една рака на един крак. Морган 
нарича играта „Минтонет“



УИЛЯМ МОРГАН



След  година, на 
конференцията на колежите на 
асоциацията на младите 
християни в Спрингфилд, играта 
получава своето име волейбол 
по предложение на професор 
Алфред Т. Халстед



През 1897 г. са публикувани първите правила на 
волейбола: размер на площадката 7,6 х 15,1 
метра (25 х 50 фута), височина на мрежата 198 
сантиметра (6,5 фута), топка с обиколка 63,5 –
68,5 см (25 – 27 инча) и с тегло 340 грама, брой 
на играчите на терена и ударите на топката не е 
ограничен, точка се зачита само при собствен 
начален удар, несполучлив начален удар може 
да се повтори, играе се до 21 точки в гейм.

https://bg.wikipedia.org/wiki/1897


За разпространението и популяризацията на 
волейбола способстват членовете на YMCA. През 
1900 г.  играта става известна в Канада, после в 
Куба (1906), Япония (1908), през 1910 г. се играе на 
Филипините, в Бирма, Индия, Китай. През 1913 г. е 
включена в програмата на първите Игри на 
страните от Югоизточна Азия в Манила. По време 
на Първата световна война (1914-1918) на 
Филипините, в Бирма, Индия, Китай.



През 1913 г. е включена в програмата на първите 
Игри на страните в от Югоизточна Азия в Манила. 
По време  на Първата световна война (1914-1918) 
волейбола заедно с американския 
експедиционен корпус се „десантира“ на 
европейския континент. Основните правила се 
сформират в периода 1915-1925 г.  Докато в 
Америка, Африка и Европа се практикува 
волейбол с 6 играча,  в Азия играят по 9 души от 
отбор.



ПРАВИЛА НА 
ИГРАТА
Игрището във волейбола е с 
размери 9 на 18 метра, като
е разделено на две части по
9 на 9 метра от мрежата, 
издигната на определена
височина (2,43 м. за мъжете
и 2, 24 м. за
жените).Успоредно на
мрежата на 3 м. разтояние
отляво и отдясно са
изнесени две линии, които
определят зоната за атака
(т. нар. първа линия).



ИГРАЧИ
Отборите се състоят от 12 
играчи, един треньор, 
максимум двама
помощник-треньори, 
физиотерапевт и един
лекар. Един от играчите е 
капитан на отбора и 
неговото име трябва да се
отбележи в протокола. 
Либерото не може да бъде
капитан.  В един гейм могат
да бъдат извършени до 6 
смени, като сменен играч
не може да замести друг
освен сменилия го.



ИГРА

Отборът печели точка  
когато:

➢ При успешно 
приземяване на топката в 
противниковото поле;

➢ Когато противниковият 
отбор извърши грешка;

➢ Когато противниковият 
отбор получи наказание;



ГРЕШКИ СА:
• Когато играч не се

намира в своята зона;

• Когато топката докосне
терена или друг
предмет извън
очертанията на
игрището след играя с 
нея;

• Когато ударът се
осъществява не трябва 
да се задържа топката в 
ръцете ни и подпиране
на играча от друг.



ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

➢ Скороста на топката при сервис може 
да достига 130 km/h.

➢ Рекордът по посещаемост  на 
волейболен мач е поставен през 19 юни 
1983 година в приятелската среща 
между националните състави на 
Бразилия и СССР.



МАТЕЙ КАЗИЙСКИ

➢Рекордът за най-дълъг гейм е 
поставен през 2013г. в Южна 
Корея на мача между Къриън 
Еър Джамбоус и Раш & Кеш 
Веспид който продължава 48 
минути и завършва 56:54

➢ Рекордът за най-силен 
сервис в света от 2010 до 
2018 беше на Матей 
Казийски (132 km/h), но през 
2018 беше поставен нов 
рекорд от Иван Зайцев – 134 
km/h



Благодарим ви за вниманието! 
Пожелаваме ви лек и успешен 
ден!


