
Tema: Volley-ball (Volejboll)

Nentema: Rregullat dhe teknikat e  

volejbollit

Lenda: Edukim Fizik



Objektivat

1. Te njohim lojen e VOLLEYBALL

2. Te njohim rregullat e saj

3. Te reflektojme mbi projektin

4. Te pervetesojme lojen

5. Te gjykojme lojen



Cfare eshte VOLEJBOLLI ?

• Sport që luhet me top në të cilën dy ekipe  

të kundërta garojnë në terenin ku është  

tërhequr rrjeta në mes.Qëlimi është  

hedhja e topit në anen e kundërt të  

rrjetës , gjegjsisht në fushen e  

kundërshtarit në ate mënyrë që  

kundershtari të mos arrij ta mbaj topin në  

ajer dhe se mos ta kthej në fushen e  

kundershtarit para se të bjerë në tokë.



Voleyball

• Loja luhet me seta në tri ose pes seta, do  

të thot me dy seta të fituar. Setat fitohen  

kur arrihen 25 poena por dallimi të jetë për  

dy poena. Seti fundit gjegjsisht i pesti luhet  

deri në pesëmbëdhjetë poena. Zakonisht  

ky lloj sporti luhet në ambiente të  

mbyllura.Referojnë dy dhe katër  

gjygjtarë...



Voleyball

• Loja e volejbollit luhet ne fushen e kufizuar  

9 X18 m ose(162 metra katror).Fushen e  

volejbollit e perbejn: vija e mesme dhe vijat  

fundore dhe ato anesore.Vija e mesme e  

ndan fushen ne dy pjes te barabarta me  

nga 81 metra katror. Mbi vijen e mesme  

qendorn rrjeta me lartesi prej 243 cm,per  

senior(meshkuj) dhe 224 cm per senior  

(femra).Rrjeta esht e gjat 9.5 m, e gjer

1m.



Voleyball

• Katrorët e rrjetes jan 10X10 cm. Në pjesën  

e siperme të rrjetes esht nje rryp-pëlhur i  

qepur me trashësi prej 5 cm si  

mbeshtjelles i telit.Teli i thurur dhe  

njëkohesisht sherben per forcimin dhe  

stabilizimin e lartesis se rrjetes me shtylla.  

Teli esht i thurrur dhe njekohesisht  

sherben per forcimin dhe stabilizimin e  

lartesis se rrjetes me shtyllat.





Voleyball

• Vijat e Fushes jan te gjera rreth 5 cm. Vijat  

e gjata jan vija anesore e ato me te  

shkurtrat jan vijat fundore. Vija e mesme,e  

cila e ndan fushën ne dy pjesë te  

barabarta, esht e gjat si ato fundoret.Tri  

metra larg vijes se mesme, ne anen e  

majtë dhe te djathtë fushes ,quhen vijat e  

sulmit.Ne vijat fundore te fushes ne anen e  

djathtë saj gjendet vija e vizatuar me gjatsi  

15cm e gjer 5 cm larg vijes ballore 20  

cm.Hapësira te cilën e shënojn këto dy vija  

esht 3 metra dhe paraqet vendin e  

sherbimit.



Voleyball

• Fusha e volejbollit ndahet ne gjasht zona  

qe jan te evidencuara dhe me provesin e  

lojes. Sipas zonave te lojtarët janë te  

lajmëruar ke gjyqtari perkatesisht  

procesmbajtesi.Formacioni i ekipit te  

paraqitur ke gjyqtari mbetet deri ne fund te  

setit.Sipas zonave te lojtarët kan emra te  

caktuar.Lojtarët e vijes se par (2 3,4) jan  

lojtarët e sulmit, dhe ata te së dytës (5, 6  

dhe 1) janë lojtarët e mbrojtjes.



Voleyball

• Në lojen e volejbollit perdoren këto  

elemente

kryesore :Dëbimet,pasimet,shërbimet,gjuaj  

tjet,blloqet etj..! Qëndrimet e volejbollistit  

gjatë aplikimit të elementeve teknike jan të  

llojllojshme.. Secili element me mjeshtrin e  

volejbollit kërkon qendrimin adekuat,  

funksional dhe sa më racional, me qellim  

që sa më shpejt inkruadohet në situata të  

ndryshme gjatë lojës.



Llojet e sherbimeve



Sherbimet

a. Stil flutur

Hapat: Lojtarët që ekzekutojnë shërbimin me dorën e  

djathtë duhet të kenë të vendosur këmbën e majtë  

përpara; topi mbahet me dorën e majtë (dora e kundërt  

goditëse) deri në lartësinë e shpatullës.

• Dora me të cilën do gjuajnë (dora goditëse) është drejt,  

gishtat e mbyllur dhe të tendosura.

• Kyçi I dorës duhet të jetë i tendosur në qendër të topit  

dhe pas goditjes duhet të tërhiqet dora në mënyrë që të  

krijojë valëvitje topi.



Sherbimet

b. Shërbim me rrotullim

Hapat: Lojtarët që ekzekutojnë shërbimin me dorën e  

djathtë duhet të kenë të vendosur këmbën e majtë  

përpara; topi mbahet me dorën e majtë (dora e kundërt  

goditëse) deri në lartësinë e shpatullës.

•

• Ekzekutimi i goditjes duhet të jetë me dorë të tendosur  

dhe kyçi i dorës duhet të rrumbullakosi topin në pikën më  

të lartë të hedhjes se topit.

Volejbollistët profesionistë kanë hequr dorë nga shërbimi  

valëvitës nga vendi duke e kryer atë me kërcim. Ky lloj  

shërbimi shmanget (nuk kryhet) vetëm në rast se koha  

nuk është e përshtatshme.



Sherbimet

c. Shërbim me kërcim

Duke u pozicionuar për të kryer hapat, hedhja e topit  

bëhet në lartësinë e dëshiruar qoftë kjo me një ose me  

dy duar dhe kërcimi (batuta) mund të bëhet me dy ose  

katër hapa. Hapi i parafundit është një hap bazë për  

përfundimin e rënies me të dyja këmbët. Krahët janë  

ndihmës për të kryer kërcimin.

• Kur krahu është pothuajse nën lartësinë e shpatullës,  

bërryli i dorës me të cilën kryhet gjuajtja shkon mbrapa  

për të bërë rrumbullakosjen përfundimtare të krahut nga  

ku shpatulla dhe bërryli japin (goditjen) e fundit mbi top.



Sherbimet

d. Shërbim në “qiell”

Ky lloj shërbimi është i ngjashëm me aksionin e  

gjuajtjes. Topi hidhet në lartësi me një dorë dhe një  

këmbë e kemi përpara për të kryer batutën drejt topit.  

Topin do mundohemi ta hedhim sa më përpara dhe ta  

godasim në pikën më të lartë. Kemi disa lloje  

shërbimesh të cilat janë:

• Shërbim nga vendi valëvitës.

• Shërbim me kërcim valëvitës.

• Shërbim me kërcim me rrotullim.



Pritjet

Pritja e gjuajtjes së topit kryhet me pjesën e  

brendshme të para krahëve. E veçantë do të  

ishte mbajtja e topit mbi lojtarin në rrjetë.



Voleyball

a. Pritje ballore

•

• Këmbët ndahen nga njëra-tjetra sa gjerësia e  

shpatullave, duart janë të lira dhe mbahen përpara  

kraharorit, trupi duhet të jetë në vijë të drejtë me fushën  

dhe pozicionohemi. Krahët e drejtë, parakrahët të  

tendosur, duart të fiksuara me njëra-tjetrën dhe kontakti  

me topin duhet të ndodhë në 1/3 e parakrahut.

Topi duhet pritur në mes të këmbëve për t’u dërguar në  

vendin e caktuar.



Voleyball

a. Pritje ballore

• Veçanti: Duart hapen menjëherë mbas prekjes së topit

për të vazhduar aksionin në vijim.

• Teknika e pritjes është njësoj me teknikën e mbrojtjes

kur goditja e topit është e fortë duart dhe trupi shkojnë

mbrapa.



Voleyball

b. Pritje anësore

• Këmbët ndahen nga njëra–tjetra sa gjerësia e  

shpatullave dhe pozicioni fillestar duhet të jetë ½ shalë  

përkulur në drejtim me topin dhe duhet të kemi  

gjithmonë një tendencë për t’i shkuar topit përpara.



Voleyball

c. Mënyrat e kapjes së topit

• Kapja ballore (me kraharor).

• Kapje me rrotullim.

• Kapje duke vendosur gjunjët në parket.

Këto janë teknikat ndihmëse për kapjen e topit, në rast se  

një lojtar nuk ka mundur të mbrojë siç duhet.



Pasimet

Pasimi ndahet në pasim me  

gishta dhe pasim me dy duar  

nga poshtë.



Pasimet

a) Pasim me gishta nga lart

•

•

•

• Ballore – mbrapsht.

• Në gjendje me kërcim.

• Me rënie.



Pasimet

a) Pasim me gishta nga lart

•

• Për të kryer një pasim duhet të veprojmë  

përpara sesa të vijë topi tek ne, duhet të  

pozicionohemi mirë përpara se të pasojmë  

topin. N.q.s do të bëjmë pasim me kërcim  

duhet ta kapim topin në pikën më të lartë  

të tij.

Forma e gishtave është ½ e  

rrumbullakosur dhe gishti tregues sheh  

pjesën e syve, ndërsa topi duhet të jetë  

mbi ballin tonë.



Pasimet

a) Pasim me gishta nga lart

•

•

•

•

Karakteristikë:

Vendosja e duarve afër kokës është  

pozicionimi i gabuar për të pasuar në se  

duart janë para ardhjes së topit.

Në rast se pasimi nuk vjen në kohë për të  

pasuar ose është larg rrjetës mund të  

pasohet ballore ose anësore. Një veçori e  

volejbollit të rërës është pasimi i topave të  

lartë për shkak të kohës pas një

aksioni të kryer.



Pasimet

b) Pasim me dy duar nga poshtë

• ballor,

• anësor,

• mbrapa,

• në lëvizje



Pasimet

b) Pasim me dy duar nga poshtë  

Shtjellohen disa situata të cilat vlejnë per

pasimin me dy duar nga poshtë:

Koha e keqe është një faktor negativ, pasi

do një teknikë dhe shoqërim të topit shumë

të saktë.

Mos ardhja në kohë e pasimit.

Mungesë balancimi.



Pasimet

b) Pasim me dy duar nga poshtë

Dallimi ndërmjet pritjes së topit nga pasimi i  

topit me dy duar nga poshtë është impuls i  

krahëve.

Topat të cilët janë shumë afër rrjetës pasohen  

me pasim anësor. Kur pasojmë mbrapsht  

njëra këmbë del përpara dhe bëjmë një ulje  

për të shoqëruar topin.



RREGULLAT E PERGJITHSHME



1.Fusha

• 8 x 16 m fushë me rërë dhe me thellësi  

rëre përafërsisht 40cm.



2. Lartësia e rrjetës

• Meshkuj 2.43 m – Femra 2.24 m.



3. Ekipet

• Një skuadër e volejbollit në rërë përbëhet  

nga 2 lojtarë dhe nuk ka ndërrime.



4. Pozicionimi

• Lojtarët mund të vendosen në fushë mbas  

dhe ku të duan pasi nuk ka gabime  

qëndrimi, rrotullimi si p.sh. rregullat e  

pozicioneve.

• Po kështu nuk ka dhe dallim vijë e parë  

apo e dytë.



5.Numërim i pikëve

• 2(dy) sete të fituara me nga 21 pikë.

• Seti i 3 (tretë) deri në 15 pikë, në rast  

barazim pikësh duhet të kalojë 2 (dy) pikë  

në avantazh.



6.Mënyra e lojës

• Mund të zhvillohet në fushë lojë në grup  

ose me dy lojtarë.



7.Arbitrimi

• Arbitri përzgjidhet nëpërmjet lojtarëve  

(janë arbitër të licencuar).



8.Ndërrimi i fushave

• Nuk ka pushim gjatë ndërrimit të fushave  

dhe mbas çdo 8 – 10 pikë të luajtura  

ndërrohen fushat.



9.Koha për pushim

• Vetëm 1 min.



10.E drejta për pushim

• Është e drejtë për 2 (dy) pushime me nga  

’30 sek për skuadër dhe set.



11.Prekja e rrjetës

• Topi mund ta prekë gjithmonë rrjetën  

(edhe gjatë gjuajtjes). Lojtarët nuk mund  

ta prekin rrjetën.



12.Kalim ose shkelja e vijës

• Kalimi ose shkelja e vijës se mesit pa  

prekur kundërshtarin nuk merret si gabim



13.Shërbimi

• Ka një rend (radhë) shërbimi. Skuadra që

bën pikë në shërbim ka përsëri të drejtën

për ta kryer atë.

• Pas humbjes të drejtën e shërbimit e ka  

lojtari i dytë. Shërbimi kryhet pas vijës  

fundorë të fushës.



14.Marrja

• Në pasimet e larta nuk lejohet teknikë  

ndihmëse me dy duar



15.Pasi

• Topi mund të bëhet me pas të lartë tek  

kundërshtari kur pjesë të trupit tonë nuk  

kalojnë vijëzimet e fushës. Nuk duhet të  

gabojmë në pasimin e topit të dytë (kur  

vjen mbi rrjetë).



16.Sulm

• Nuk është i lejuar topi i hedhur lart.



17.Bllok:

• Një prekje blloku merret si prekje e parë,  

lojtari bllokues mund të vazhdojë dhe  

aksionin e dytë por me prekjen e 3 (tretë)  

të topit duhet të luhet në fushën  

kundërshtare.



18.Mbrojtja

• Gjuajtjet, të cilat kanë forcë goditëse të  

madhe mund të mbrohen dhe me një dorë  

(mbrojtja jo e pastër “Beach – Dig”).



Perfundimet

• Voleyball eshte nje sport me disipline te  

forte , qe ve ne levizje te gjitha gjymtyret  

dhe muskujt tone , por nderkohe eshte  

dhe teper argetues.



ISAK ISENI

Shkolla fillore

“LIRIA”


