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Volleybal in 1895 volleybal werd opgericht in 1895 door William Morgan, een Amerikaan die toen directeur van lichamelijke opvoeding voor de Christian Youth Association (ACYM) in Holyoke, Massachusetts, USA. Op het moment, het modewoord was basketbal, die werd gemaakt drie jaar geleden, het verkrijgen van een snelle verspreiding. Echter, het was een zeer moeilijke
wedstrijd voor ouderen. Om deze reden, Morgan geïdealiseerd een minder vervelende spel gericht op senior ACYM partners. Het spel bestond uit een tennis-achtige grid op een hoogte van 1,83 meter, waar de basketbal camera (of de bal zelf) werd geslagen aan beide zijden van het rooster met zijn handen. Dus er was een volleybal, die Morgan gedoopt als een mintonette.
Omdat de eerste bal die werd gebruikt erg zwaar was, vroeg Morgan aan A.G. Spalding en BROS. produceren een specifieke bal voor de sport. Vervolgens werd een rubberen camera, bedekt met eerlijk leer of canvas, geïmplementeerd, lichter en gemakkelijker te identificeren. In 1896 publiceerde Spalding een rapport met een nieuw spel en zijn regels, een rapport dat werd
opgenomen in het Atletenboek ACYM. Zij stelde vast dat het volleybalveld respectievelijk 15,35 m lang en 7,62 m breed was, iets minder dan de huidige 18m bij 9m, en dat het netwerk een hoogte van 1,98m had. Hoewel er in de loop der jaren verschillende wijzigingen werden aangebracht, was het pas in 1918 dat het aantal spelers beperkt was tot 6, en vier jaar later werd
regelgeving ingevoerd die het mogelijk maakt om slechts drie keer de bal aan te raken. voordat je het op het tegenovergestelde veld passeert. In eerste instantie was De Mintonett beperkt tot de stad Holyoke en de sportschool die William Morgan ontsnapte. Maar een jaar later, op een conferentie aan de Springfield University, twee Holyoake teams maakte een demonstratie, en
het spel begon beroep, verspreiding naar Springfield en andere steden in Massachusetts en New England. Hier stelde Dr. A.T. Halstead voor om zijn naam te veranderen in volleybal, rekening houdend met het basisidee van het spel. Het eerste land dat meer te weten kwam over volleybal was Peru in 1910 als onderdeel van een regeringsmissie om het basisonderwijs in het land
te organiseren. Echter, de eerste Zuid-Amerikaanse kampioenschap werd georganiseerd door de Braziliaanse Confederatie van Will en werd gehouden in Rio de Janeiro nog steeds ontbreekt de persoon die verenigd volleybal over de hele wereld, en op april 20, 1947, de Internationale Volleybal Federatie (FIVB) werd opgericht in Parijs als een overeenkomst tussen Brazilië,
Egypte, Frankrijk, Nederland, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechoslowakije, Joegoslavië, de Verenigde Staten en Uruguay, onder voorzitterschap van de Fransman Paul Liba Liba. Twee jaar later werd het eerste kampioenschap gehouden in Praag, Tsjecho-Slowakije gewonnen door Rusland. Wat het Olympisch niveau betreft, werd volleybal in september 1962
geaccepteerd op het Congres van Sofia. Zijn eerste geschil op deze grond was op de Spelen van Tokio in 1964, de eerste kampioen van Rusland, en Tsjecho-Slowakije en Japan zilver en brons medaille respectievelijk. Tot slot, in 1989, de World League, een toernooi met de deelname van de 12 beste teams in de wereld, die jaar na jaar brengt elite volleybal dichter bij deze
landen. Vandaag de dag heeft volleybal meer dan 140 miljoen actieve spelers, meer dan 500 miljoen mensen die het kiezen op stranden en parken om hun vrije uren door te brengen, en talloze jonge mensen die het beoefenen op scholen over de hele wereld. De Olympische Spelen in Athene. Brazilië gouden medaille. Volleybal werd opgericht in 1895 door William G. Morgan. Hij
was toen directeur van lichamelijke opvoeding bij Ymca in Holyhoke, Massachusetts, en creëerde, ontwikkelde en regisseerde een uitgebreid programma van lichaamsbeweging en mannelijke volwassen sportlessen. Hij realiseerde zich dat hij een aantal leuke en competitie games nodig op hetzelfde moment om zijn programma te veranderen, en met niets anders dan basketbal
gemaakt vier jaar geleden (1891), gebruikte hij zijn eigen praktische methoden en ervaring om een nieuw spel te creëren. Morgan beschrijft zo zijn vroege onderzoek: Tennis verscheen voor het eerst voor me, maar ik heb rackets, ballen, netten en andere apparatuur nodig. Dus het werd weggegooid. Echter, het idee van het netwerk leek goed te zijn. We tillen het ongeveer 6
meter en 6 centimeter van de grond, dat wil zeggen, net boven het hoofd van de gemiddelde persoon. We moesten de bal hebben en onder degenen die we probeerden, hadden we een blaas (camera) basketbal. Maar het werd te licht en te traag geopenbaard; Toen probeerden we basketbal, hetzelfde, maar het was te groot en te zwaar. Dus moesten we een leren bal bouwen
met een rubberen camera die tussen de 9 en 12 gram woog. Er werden originele regels en basisconcepten opgesteld: MINTONETTE; naam waarmee hij gedoopt werd, werd hij geboren. Professor HALSTEAD vestigt de aandacht op de afstraffing of actieve lancering fase, en suggereert de naam Volleybal Met Ymca volleybal spel is geïntroduceerd in Canada en in vele landen:
Elwood S. BROWM in de Filippijnen; J. Rosker In China; Frank H. BROWN in Japan, Dr. J.H. GRAY in Birma, China en India, en andere voorgangers in Mexico, Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië. Het eerste nationale volleybalkampioenschap vond plaats in de Verenigde Staten in 1922, en het was in 1928 dat de USVA: USA Volleyball Association werd opgericht. In 1938
werden internationale contacten tussen Polen en Frankrijk gelegd. Helaas onderbrak de Tweede Wereldoorlog het interview. Alleen aan het einde u een nieuwe relatie opbouwen. Van zijn kant, Dr Harold T. Freemoud, toen een lid van Imki en binnenkort secretaris van Usumba, probeerde om internationale betrekkingen weer vast te stellen en verspreid een deel van het werk op
volleybal. Praag naar PARIJS In 1946, ter gelegenheid van de internationale wedstrijd tussen Tsjecho-Slowakije en Frankrijk in Praag, onder leiding van de Franse Volleybal Federatie, werd een bijeenkomst georganiseerd in de brouwerij. Frankrijk heeft de voorzitter van de Poolse federatie M. Viokillo en MM uitgenodigd. LIBAUDA, BABINA EN AUYARD; AVER, STOLS, SPIRIT,
KABALKA, SEENET, CROCIC EN PULKRAB TSJECHOSLOWAKIJE. In 1947 werd besloten om het Constitutioneel Congres in Parijs te organiseren. De heer LIBAUD en de Franse Federatie hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze organisatie gaat over het leven en te helpen bij de vorming van nationale federaties BELGIË, LAGE LANDEN, LUXEMBURG
en ZWITSERLAND. De 13 federaties aanwezig op het congres vestigden de charters en regels van de Internationale Federatie van het Volleyball en gingen op de Amerikaanse en Europese regels van het spel akkoord. Ondertussen, in JAPAN en de meeste Aziatische landen, werd het spel beoefend door negen spelers (negen man systeem) op 11 x 21 meter grond. Echter, op
het FLORENCE Congres in 1955, de Japanse Federatie besloten om geleidelijk internationale regels in te voeren in haar land en in heel Azië. Er werd een functie gekozen waaruit de heer LIBAUD werd benoemd tot presidentschap en het secretariaat van de heer LENOUAR, met hoofdkantoor in Parijs. Het eerste Europees Kampioenschap vond plaats in Rome in 1948, en het
eerste wereldkampioenschap in Praag in 1949. TOKYO's BAPTISM Parallel aan de implementatie van deze Organisatie zijn tal van eisen gesteld aan de registratie van volleybal op de OLYMPISCHE SPELEN. Dankzij de Bulgaarse Federatie kreeg de leiding van de Internationale Volleybalfederatie de kans om het toernooi in Sofia (1957) te presenteren tijdens de zitting van het
Internationaal Olympisch Comité. Een groot aantal vertegenwoordigers van de hoogste sportorganisaties nam deel aan de finale, die een prachtige demonstratie was. Volleybal werd erkend als een Olympische sport zeven jaar later, toen het werd ingeschreven in de Olympische Spelen van Tokio programma, in eerste instantie waarbij 16 mannen teams en ten slotte met de hulp
van japanse leden van de Internationale Volleybal Federatie, met 10 mannen en 6 vrouwen teams. Het aantal van zes vrouwen teams steeg tot acht op de Mexicaanse Olympische Spelen. Later, dankzij een grote kennis van de heer Avery Brandage, voorzitter, en leden van het Internationaal Olympisch Comité, evenals de JJ Organiserend Comite. Oo. München, volleybal was in
staat om te worden vertegenwoordigd door 12 mannen en 8 vrouwen teams, cijfers die moesten worden bewaard vanwege de grote bekendheid van de sport: 115 nationale federaties plus 45 miljoen beoefenaars over de hele wereld, en het gemak van deze cijfers te geven aan het organiseren van twee Olympische toernooien in 1972. Onze wens was om een eerlijkere formule te
krijgen met 20 teams, meer in lijn met onze intercontinentale divisie behoeften. Ter gelegenheid van haar derde deelname aan JJ:OO. heeft de Internationale Federatie haar volledige volwassenheid, administratieve en sportieve bereikt. Dit resultaat werd bereikt door het werk van iedereen, ongeacht hun industrie, maar vooral door de geest van samenwerking van solidariteit en
vriendschap, die altijd de basis is geweest van de betrekkingen tussen leiders, technici en spelers. Naast sport heeft de Internationale Federatie hulde gebracht aan de totstandbrenging van een beter menselijk begrip. Deze missie moet ook aan de gang zijn. Permanente. la historia del voleibol. la historia del voleibol resumen. la historia del volleyball wikipedia. la historia del
voleibol resumida. la historia del volleyball en mexico. la historia del volleyball en colombia. la historia del volleyball en ingles. la historia del volleyball y sus reglas
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