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На утакмицама за ПИОНИРЕ-КЕ екипе oбавезно у постави морају имати два
дизача – композиција тима је 4:2.
Екипе играју без либера.
У тренутку извођења сервиса, оба стопала играча морају бити у контакту са
подлогом терена.
Дизачи Д1 и Д2, који морају да буду у стартној постави, носиће дресове (мајице)
који се морају разликовати од основне боје дресова осталих играча и нумерисани
различитим бројевима (као правило за либера 1 и 2.).
Играчи који их мењају (улазе редовном заменом играча) ће преко свог дреса
навући маркер (или мајицу) преко дреса са ознаком Д3 или Д4, a у записник ће се
унети њихов број са додатком Д3 или Д4.
Дизање ПРСТИМА (које се одиграва у предњој зони, као што је уобичајено) је
искључиво право играча из предње линије (тј. дижу играчи из предње линије, неко
од тројице играча) a уколико дизач из друге линије улази (у предњу зону) да диже,
важиће правило као за Либера. Ово правило, осим за дизача друге линије, важи и
за другу двојицу играча задње линије (значи ограничење важи за сву тројицу
играча задње линије). Значи: сва тројица играча задње линије могу слободно
дизати лопту прстима стојећи потпуно у задњој зони. Ако било који од три играча
задње линије дигне лопту ПРСТИМА стојећи у предњој зони, ограничења су иста
као да је либеро дигао лопту ПРСТИМА стојећи у предњој зони. Играчи задње
линије могу слободно дизати лопту ЧЕКИЋЕМ стојећи у предњој зони. Ако играч
задње линије бар делом стопала додирује линију напада сматра се да стоји у
предњој зони.
У случају повреде или замене играча Д1 или Д2, у игру може ући искључиво
дизачи Д3 или Д4 који се накнадно одређују.
На листићима за поставу тренери уписују број дреса дизача, а у загради поред
броја уписују Д1 и Д2.
У записнику у рубрици списак играча записничари уписују број дреса дизача,
презиме и почетно слово имена, а поред тога у наставку уписују Д1 или Д2.
У рубрици стартне поставе записничари уписују бројеве дизача без ознака Д1, Д2.
Играчи задње линије

СУШТИНА ЈЕ ДА ЛИБЕРО НЕ ПОСТОЈИ А ДВА ДИЗАЧА КОЈА СУ У ИГРИ ИМАЈУ РАЗЛИЧИТЕ МАЈИЦЕ
ОД ОСТАЛИХ САИГРАЧА, ДА БИ СУДИЈЕ И ДРУГА ЕКИПА МОГЛА РАЗЛИКОВАТИ ДИЗАЧЕ ОД
ОСТАЛИХ ИГРАЧА. ИЗ ПРЕДЊЕ ЗОНЕ ПРСТИМА МОЖЕ ДА ДИЖЕ САМО ИГРАЧ КОЈИ У ПРЕДЊОЈ
ЛИНИЈИ У ТОЈ РОТАЦИЈИ. СУДИЈЕ ЋЕ СВИРАТИ ГРЕШКУ УДАРЦА У НАПАДУ АКО ИЗ ПРЕДЊЕ ЗОНЕ
ДИГНЕ ПРСТИМА ИГРАЧ ЗАДЊЕ ЛИНИЈЕ А ТАКВОМ ЛОПТОМ БУДЕ ИЗВРШЕН УДАРАЦ У НАПАДУ
ДОК ЈЕ ЛОПТА ИЗНАД ГОРЊЕ ИВИЦЕ МРЕЖЕ (ИДЕНТИЧНО КАО КОД ЛИБЕРА).
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