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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαιτητής είναι αυτός που έχει ως αποστολή την τήρηση των κανόνων του αθλήµατος. Για τη σωστή 
εφαρµογή του κανονισµού κάθε διαιτητής πρέπει (α) να γνωρίζει το σύνολο των κανόνων µε κάθε λεπτοµέρεια 
και χωρίς λάθη, και (β) να εφαρµόζει ορθά και αποφασιστικά τους κανόνες στη διάρκεια του αγώνα. Ένα 
ακόµη σηµαντικότερο στοιχείο όµως είναι η εξοικείωση των διαιτητών µε τις βασικές αρχές της διατύπωσης 
του κανονισµού, χωρίς τις οποίες δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν απόλυτα τους κανόνες και ασφαλώς θα 
έχουν δυσκολίες στην εφαρµογή τους. Ειδικά σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά από τον κανονισµό, 
και όπου ο πρώτος διαιτητής έχει το δικαίωµα να αποφασίζει κατά την κρίση του, η βαθιά εξοικείωση του 
διαιτητή µε το πνεύµα του κανονισµού είναι το µοναδικό εφόδιο που µπορεί να του εξασφαλίσει σωστές και 
δίκαιες αποφάσεις. 

Για την ορθή εφαρµογή του κανονισµού οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές και θεωρητικές αρχές της 
διατύπωσης και της λειτουργίας του κανονισµού. 

1. Σκοπός του κανονισµού 
Βασικό στοιχείο για την κατανόηση του κανονισµού είναι η γνώση των στόχων που καλείται να 
εκπληρώσει το κείµενο του κανονισµού. 

Α. Χαρακτηρισµός του αθλήµατος 
Ο κανονισµός προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το βόλεϊ από άλλα αθλήµατα. 

(α) Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, διαστάσεις του γηπέδου, µπάλες, κτλ. 
(β) Αριθµός συµµετεχόντων, αριθµός και θέσεις των παικτών, περιστροφή, κτλ. 
(γ) Τρόπος παιχνιδιού, πώς κερδίζεται ένας πόντος ένα σετ και ο αγώνας. 

Β. Τεχνικά στοιχεία 
Πολλοί κανόνες δίνουν σαφή ορισµό του ορθού τρόπου για το παίξιµο της µπάλας, και 
διαφοροποιούν τη σωστή από την εσφαλµένη τεχνική.  
Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το µεγαλύτερο µέρος των αποφάσεων των διαιτητών στη διάρκεια 
ενός αγώνα. 

Γ. ∆ίκαιη εφαρµογή των κανόνων 
Όλοι οι κανόνες ισχύουν εξίσου για όλους τους παίκτες όλων των οµάδων µιας διοργάνωσης. Αν οι 
διαιτητές χρησιµοποιούν διαφορετικά κριτήρια κατά περίπτωση, ακόµη και χωρίς πρόθεση, 
δηµιουργούνται αδικίες. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ακρίβεια στην κατανόηση και την 
εφαρµογή του κανονισµού. 
Η αθλητική συµπεριφορά είναι από τους θεµελιώδεις στόχους των κανονισµών σε όλα τα 
αθλήµατα. Το κεφάλαιο 7, «Συµπεριφορά συµµετεχόντων», είναι αφιερωµένο σε αυτό τον στόχο. 
Οι διαιτητές πρέπει να δίνουν µεγάλη έµφαση σε αυτή τη διάσταση του κανονισµού, επειδή η καλή 
συµπεριφορά αποτελεί τον πυρήνα της έννοιας του αθλητισµού. Σκοπός του αθλητισµού δεν είναι 
µόνο ο ανταγωνισµός, αλλά κυρίως η δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας ευγενούς άµιλλας, αµοιβαίας 
κατανόησης και φιλίας µεταξύ των αθλητών. 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατύπωση του κανονισµού 
Ο κανονισµός συµβαδίζει µε τις ανάγκες και την εξέλιξη του αθλήµατος. Έτσι, η διατύπωση και η 
τροποίησή του επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: 

Α. Εξέλιξη της τεχνικής και της τακτικής 
Ο κανονισµός όχι µόνο προσαρµόζεται στις εξελίξεις της τεχνικής και της τακτικής των αθλητών 
και των οµάδων, αλλά παράλληλα ασκεί πρωτοβουλίες για την ώθηση της εξέλιξης προς επιθυµητές 
κατευθύνσεις. 

Β. Θεαµατικότητα 
Η πρόοδος κάθε αθλήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ελκυστικότητα του θεάµατος που 
προσφέρει στο κοινό. Η ελκυστικότητα αυτή µπορεί να εκφραστεί από τον βαθµό της 
συναισθηµατικής συµµετοχής των θεατών, που έτσι αποτελεί ένα µέτρο των θεαµατικών στοιχείων 
του αθλήµατος. 
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Γ. Ανάγκη δηµοσιότητας 
Η επιτυχία κάθε σύγχρονου αθλήµατος εξαρτάται από τον βαθµό αποδοχής του από το κοινό. Η 
δηµοσιότητα είναι ο σηµαντικότερος και πιο αποτελεσµατικός τρόπος για την οικοδόµηση του 
ενδιαφέροντος και της αποδοχής του κοινού, και έτσι αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
παράγοντες που πρέπει  να ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση του κανονισµού. 

∆. Οικονοµικές συνθήκες 
Η οικονοµική υποστήριξη είναι απαραίτητη για την προώθηση κάθε αθλήµατος. Για τον λόγο αυτό, 
ο κανονισµός θα πρέπει να κάνει πιθανόν κάποιες παραχωρήσεις προς την κατεύθυνση της 
εξεύρεσης οικονοµικής υποστήριξης. 

3. Βασικές αρχές της εφαρµογής του κανονισµού 
Η εφαρµογή του κανονισµού πρέπει να είναι σύµφωνη τόσο µε τους στόχους του κανονισµού όσο και 
µε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατύπωσή του. Στο πνεύµα αυτό προκύπτουν οι εξής βασικές 
αρχές για την εφαρµογή του κανονισµού: 

Α. Καλές και δίκαιες συνθήκες αγώνα 
Η βασικότερη αρχή είναι η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών, που θα προσφέρουν 
στους αθλητές τη δυνατότητα να πετύχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Το επίπεδο απόδοσης 
των αθλητών καθρεφτίζει το επίπεδο ανάπτυξης του αθλήµατος. Οι αθλητές έχουν επενδύσει χρόνια 
από τη ζωή τους για να συµµετάσχουν στο άθληµα και ο αγώνας αποτελεί για αυτούς µια µοναδική 
ευκαιρία για να δείξουν τις ικανότητες και τα επιτεύγµατά τους. Η δίκαιη κρίση του επιπέδου των 
αθλητών µπορεί να προέλθει µόνο από το δίκαιο αποτέλεσµα ενός αγώνα ή µιας διοργάνωσης, όπου 
όλοι είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το µέγιστο των ικανοτήτων τους.  
Ο διαιτητής πρέπει να συνειδητοποιεί ότι κάθε τεχνικό σφύριγµα έχει επίδραση στην ψυχολογία των 
παικτών, µε θετικές ή αρνητικές συνέπειες. Έτσι, µια θεµελιώδης υποχρέωση των διαιτητών είναι 
να εξασφαλίζουν στους αθλητές τις κατάλληλες αθλητικές συνθήκες για να χρησιµοποιήσουν το 
µέγιστο των ικανοτήτων τους. 
Από την άποψη αυτή, ένα κρίσιµο χαρακτηριστικό των σφυριγµάτων κάθε διαιτητή είναι η 
σταθερότητα και η αµεροληψία. Η ψυχική βάση αυτών των στοιχείων είναι το αίσθηµα του δικαίου, 
ενώ η υλική βάση είναι η αντιληπτική ακρίβεια  
Ένα άλλο κρίσιµο στοιχείο για τη διευκόλυνση της απόδοσης των αθλητών είναι ο έλεγχος του 
ρυθµού του αγώνα, που πρέπει να είναι σταθερός, ούτε πολύ αργός ούτε πολύ γρήγορος. 

Β. Ενθάρρυνση του θεάµατος 
Το θέαµα είναι κεντρικό στοιχείο για την προώθηση κάθε αθλήµατος. Ο διαιτητής θα πρέπει να µην 
αποθαρρύνει ενέργειες που συναρπάζουν τους θεατές και να αποφεύγει πράξεις που καταστρέφουν 
την ατµόσφαιρα του αγώνα. Για παράδειγµα, οι διακοπές θα πρέπει να είναι λιγότερες και 
συντοµότερες, ενώ η διάρκεια των φάσεων όσο το δυνατόν µεγαλύτερη. Ασφαλώς ο διαιτητής δεν 
θα πρέπει να προσαρµόζει τις αποφάσεις του στις επιθυµίες των θεατών, αλλά ούτε και να διασπά 
τη ροή του αγώνα και τον ενθουσιασµό των θεατών.  
Η προώθηση του αθλήµατος αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του διαιτητή. 

Γ. Συνεργασία του σώµατος των διαιτητών 
Η διοικητική βάση για µια επιτυχηµένη διαιτησία είναι η συνεργασία µεταξύ των διαιτητών. Κάθε 
µέλος του σώµατος των διαιτητών έχει διακεκριµένες ευθύνες και αρµοδιότητες, όπως 
προβλέπονται στον κανονισµό. Κάθε µέλος του σώµατος των διαιτητών έχει επίσης συγκεκριµµένη 
θέση στο γήπεδο, που είναι η καταλληλότερη για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Παρότι η θέση 
αυτή µπορεί να περιορίσει τη συνολική εικόνα του γηπέδου για το συγκεκριµένο πρόσωπο, 
καλύπτει ειδικά χαρακτηριστικά του αγώνα και έτσι εξασφαλίζει πληρότητα και αξιοπιστία στις 
αποφάσεις του συνόλου του σώµατος των διαιτητών. Η συνεργασία µεταξύ των διαιτητών είναι ο 
µόνος τρόπος για µια επιτυχηµένη διαιτησία, όπου ο καθένας θα εκτελεί τα καθήκοντά και δεν θα 
υπερβαίνει τις αρµοδιότητές που λόγω της θέσης του έχει αναλάβει. 
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Συνοψίζοντας, ο διαιτητής δεν είναι µόνο αυτός που διευθύνει τον αγώνα και εφαρµόζει τον κανονισµό, 
αλλά και κάποιος που γνωρίζει σε βάθος τα ψυχολογικά, κοινωνικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του 
αθλήµατος. Ο διαιτητής δεν είναι µόνο άρχοντας και δικαστής, αλλά ταυτόχρονα είναι παιδαγωγός και 
διαφηµιστής του αθλήµατος. 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΟ 
2005 - 2008 

Το παρόν περιπτωσιολόγιο αναφέρεται στον κανονισµό που επικυρώθηκε από το συνέδριο της FIVB το 2004. Επειδή οι 
κανονισµοί και τα αθλήµατα αλλάζουν, µαζί µε τις φιλοσοφικές στάσεις των ανθρώπων και την κοινωνία γενικότερα, είναι 
καλό να θυµόµαστε ότι οι εξηγήσεις που ακολουθούν στηρίζονται στη συγκεκριµένη έκδοση του κανονισµού. 

 

 

 

Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 
1.1 Ύψος του φιλέ 

 Το ύψος του φιλέ εξαρτάται από την ηλικία και το 
φύλο των παικτών; 

Ναι! Το ύψος του φιλέ για διάφορες αγωνιστικές 
και εκπαιδευτικές διοργανώσεις δεν είναι 
σταθερό για όλες τις χώρες, και καθορίζεται από 
τις αντίστοιχες εθνικές οµοσπονδίες. Ο Κανόνας 
2.1.1 ορίζει το ύψος του φιλέ για διεθνείς 
διοργανώσεις και εθνικά πρωταθλήµατα. 
Κανόνας 2.1.1. 

 

Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

2.1 Παίκτης µε τεχνητό πόδι 
 Όταν ένας παίκτης πρόκειται να εισέλθει ως 
αλλαγή, ο δεύτερος διαιτητής αντιλαµβάνεται ότι ο 
παίκτης αυτός έχει ένα τεχνητό πόδι.  
Επιτρέπεται κάτι τέτοιο; 

Ο δεύτερος διαιτητής µπορεί να επιτρέψει την 
είσοδο του παίκτη, µε την προϋπόθεση ότι το 
τεχνητό πόδι δεν είναι επικίνδυνο για κανέναν 
από τους παίκτες που αγωνίζονται.  

Αντίθετα, παίκτης που φέρει γύψο µετά από 
κάταγµα δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί, αλλά 
µπορεί να κάθεται στον πάγκο.  
Κανόνας 4.5.1. 

2.2 Αιχµηρό δαχτυλίδι που δεν βγαίνει 
 Σε γυναικείο αγώνα, µια παίκτρια εµφανίστηκε 
φορώντας δαχτυλίδι µε αιχµηρό πετράδι. Ο 
δεύτερος διαιτητής της ζήτησε να το βγάλει, αλλά 
αυτή απάντησε ότι δεν µπορούσε να βγει από το 
δάχτυλό της.  
Επιτρέπεται να αγωνιστεί; 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, η παίκτρια πρέπει 
να βγάλει το δαχτυλίδι. Αν είναι πράγµατι 
αδύνατο να βγει, µπορεί να το καλύψει µε 
ταινία, ώστε να προστατευτεί η ίδια και οι άλλες 
παίκτριες από πιθανό τραυµατισµό.  

Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να τονίσει 
στον προπονητή και στην ίδια την παίκτρια ότι 
έχουν την ευθύνη για τις συνέπειες κάθε 
τραυµατισµού που θα προκληθεί από το 
δαχτυλίδι.  
Κανόνας 4.5.1. 
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ΑΡΧΗΓΟΣ 

2.3 Ο αρχηγός γκρινιάζει 
 Ο αρχηγός αγώνα της µιας οµάδας αµφισβητεί 
συχνά τις αποφάσεις του διαιτητή και ζητά 
εξηγήσεις για τις αποφάσεις του.  
Ποια είναι η σωστή αντιµετώπιση του παίκτη από 
τον πρώτο διαιτητή; 

Αν κατά τη γνώµη του πρώτου διαιτητή η 
συµπεριφορά του αρχηγού ξεπερνά τα όρια του 
κανόνα 5.1.2, ο διαιτητής πρέπει αρχικά να 
απευθύνει προειδοποίηση στον παίκτη χωρίς 
άλλη ποινή, σύµφωνα µε τον κανόνα 20.1. Αν η 
συµπεριφορά αυτή συνεχιστεί πέρα από τα όρια 
της εύλογης έκφρασης µιας διαφωνίας, ο 
αρχηγός πρέπει να τιµωρηθεί µε απώλεια της 
φάσης (κίτρινη κάρτα) για απρεπή συµπεριφορά.  
Κανόνες 5.1.2.1, 20.1, 20.2, 21.2. 

2.4 Ο αρχηγός ζητά θέσεις της δικής του οµάδας 
 Ο αρχηγός αγώνα της µιας οµάδας δεν είναι 
βέβαιος για τη σειρά περιστροφής της οµάδας του 
και ζητά από τον δεύτερο διαιτητή να επιβεβαιώσει 
τις θέσεις της οµάδας του πριν συνεχιστεί ο 
αγώνας.  
Ποια είναι η αντίδραση του πρώτου διαιτητή; 

Το αίτηµα του αρχηγού είναι κανονικό. Στον 
συγκεκριµένο αγώνα, ο πρώτος διαιτητής ζήτησε 
από τον δεύτερο διαιτητή να ελέγξει τις θέσεις 
της οµάδας πριν συνεχιστεί ο αγώνας. Η 
ανάµειξη του πρώτου διαιτητή δεν ήταν 
απαραίτητη, καθώς ο δεύτερος διαιτητής έχει 
αρµοδιότητα να ελέγξει τις θέσεις των οµάδων 
χωρίς την άδεια του πρώτου διαιτητή. 

Να σηµειωθεί όµως ότι οι διαιτητές δεν 
επιτρέπεται να δώσουν στον αρχηγό της µιας 
οµάδας καµία πληροφορία για τις θέσεις της 
άλλης οµάδας, παρά µόνο αν αυτές είναι ή όχι 
σωστές. Επίσης δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση 
του δικαιώµατος αυτού από τις δυο οµάδες.  
Κανόνας 5.1.2.2. 

2.5 Ο αρχηγός ζητά θέσεις της αντίπαλης οµάδας 
 Ο αρχηγός αγώνα της οµάδας που σερβίρει δεν 
είναι βέβαιος ποιοι παίκτες της αντίπαλης οµάδας 
βρίσκονται στην επιθετική ζώνη, και ζητά από τον 
πρώτο διαιτητή να ελέγξει τις θέσεις των 
αντιπάλων του.  
Επιτρέπεται κάτι τέτοιο; 

Αν το αίτηµα αυτό υποβάλλεται σπάνια, ο 
πρώτος διαιτητής πρέπει να ζητήσει από τον 
δεύτερο να ελέγξει τις θέσεις της οµάδας. Η 
µόνη πληροφορία που επιτρέπεται να δώσουν οι 
διαιτητές στον αρχηγό της άλλης οµάδας είναι 
αν οι θέσεις είναι ή όχι σωστές. Σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να αποκαλύψουν ποιοι 
παίκτες βρίσκονται στην επιθετική και ποιοι 
στην αµυντική ζώνη. 
Κανόνας 5.1.2.2. 

2.6 Ο επόπτης έδειξε κάτι άλλο 
 Ο αρχηγός αγώνα της µιας οµάδας βλέπει τον 
επόπτη γραµµών να δείχνει µπλοκ-άουτ, ενώ ο 
πρώτος διαιτητής δεν τον έχει δει.  
Πώς µπορεί ο αρχηγός να ζητήσει από τον πρώτο 
διαιτητή να συµβουλευτεί τον επόπτη; 

Στο τέλος της φάσης ο αρχηγός αγώνα µπορεί να 
υψώσει ευγενικά το χέρι του ζητώντας την άδεια 
να µιλήσει στον πρώτο διαιτητή, και στη 
συνέχεια να ζητήσει από αυτόν να αιτιολογήσει 
ή να ερµηνεύσει την απόφασή του. Ο πρώτος 
διαιτητής πρέπει να δεχθεί αυτό το αίτηµα.  
Κανόνες 5.1.2.1, 20.2.1. 
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2.7 Ένσταση 

 Ο πρώτος διαιτητής δεν επιβάλλει σωστά µια 
προβλεπόµενη ποινή, και ο αρχηγός της αντίπαλης 
οµάδας ζητά να υποβάλλει ένσταση. Ο πρώτος 
διαιτητής απαντά ότι οι αποφάσεις του διαιτητή 
είναι τελεσίδικες και δεν µπορεί να δεχθεί καµία 
ένσταση.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ο πρώτος διαιτητής κάνει λάθος. Ο διαιτητής 
πρέπει να αιτιολογήσει µε σαφήνεια την 
απόφασή του. Αν ο αρχηγός δεν ικανοποιηθεί, 
έχει δικαίωµα να υποβάλει στο τέλος του αγώνα 
ένσταση, που θα αναγράψει στο φύλλο αγώνα 
είτε ο ίδιος ο αρχηγός είτε ο σηµειωτής µε 
υπαγόρευση του αρχηγού. Ενστάσεις που 
αφορούν την επιβολή ποινών είναι κανονικές και 
πρέπει να γίνονται δεκτές. Στη συνέχεια του 
αγώνα δεν επιτρέπεται καµία άλλη συζήτηση για 
το περιστατικό. 

Σε επίσηµες διεθνείς διοργανώσεις όπου 
προβλέπεται «Επιτροπή Ελέγχου», ο πρώτος 
προπονητής της οµάδας µπορεί να ζητήσει από 
τον πρόεδρο της ελλανοδίκου επιτροπής του 
αγώνα να συγκαλέσει την επιτροπή. Οι 
διαδικασίες για τη λειτουργία της ελλανοδίκου 
επιτροπής περιλαµβάνονται στις «Οδηγίες 
∆ιαιτησίας» της διοργάνωσης. 
Κανόνες 5.1.2.1, 23.2.4. 

 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

2.8 Προπονητής µε κινητό 
 Πριν από την έναρξη του αγώνα ο πρώτος 
διαιτητής παρατηρεί ότι ο προπονητής της µιας 
οµάδας έχει µαζί του ασύρµατη συσκευή και 
επικοινωνεί µε κάποιον που βρίσκεται στις 
κερκίδες.  
Επιτρέπονται τέτοιες συσκευές; 

Η χρήση συσκευών επικοινωνίας επιτρέπεται.. 
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2.9 Ο προπονητής συζητά µε τον δεύτερο διαιτητή 
 Στα δυο πρώτα σετ ενός αγώνα ο προπονητής της 

µιας οµάδας διαφωνούσε µε αρκετές αποφάσεις 
του πρώτου διαιτητή. Στη συνέχεια ο προπονητής 
αυτός απευθύνθηκε στον δεύτερο διαιτητή 
ζητώντας εξηγήσεις για τις αποφάσεις του πρώτου 
διαιτητή. Ο δεύτερος διαιτητής συνοµίλησε δυο 
φορές µε τον προπονητή για περισσότερα από δέκα 
δευτερόλεπτα.  
Είναι σωστή η στάση του δεύτερου διαιτητή; 

Σύµφωνα µε τον κανόνα 5.1.2, µόνο ο αρχηγός 
αγώνα έχει δικαίωµα να απευθύνεται στους 
διαιτητές και να ζητά εξηγήσεις. Ο προπονητής 
δεν έχει τέτοιο δικαίωµα.  

Ο δεύτερος διαιτητής έπρεπε να αποφύγει τη 
συνοµιλία µε τον προπονητή και να του ζητήσει 
να επιστρέψει στη θέση του. Αν αυτός δεν 
συµµορφωνόταν, ο δεύτερος διαιτητής έπρεπε 
να ενηµερώσει τον πρώτο διαιτητή για να λάβει 
πειθαρχικά µέτρα. 

Αρχικά ο πρώτος διαιτητής πρέπει να καλέσει 
τον αρχηγό της οµάδας και να προειδοποιήσει 
τον προπονητή, χωρίς καµία ποινή. Αν η 
συµπεριφορά του προπονητή συνεχιστεί, ο 
πρώτος διαιτητής πρέπει να καλέσει και πάλι τον 
αρχηγό και να τιµωρήσει τον προπονητή µε 
απώλεια της φάσης (κίτρινη κάρτα) για απρεπή 
συµπεριφορά. 
Κανόνες 5.1.2, 5.2.3, 21.1, 21.2, 21.3. 

 
2.10 Ο προπονητής διαµαρτύρεται έντονα 

 Στο τέλος µιας φάσης ο πρώτος προπονητής της 
µιας οµάδας σηκώνεται από τον πάγκο, 
διαµαρτύρεται έντονα και ζητά από τον πρώτο 
διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του.  
Ποια είναι η σωστή αντίδραση του πρώτου 
διαιτητή; 

Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να καλέσει τον 
αρχηγό αγώνα της οµάδας και να απευθύνει 
προειδοποίηση στον προπονητή για τη 
συµπεριφορά του. Σε ακραίες περιπτώσεις ο 
διαιτητής µπορεί να τιµωρήσει απευθείας τον 
προπονητή µε απώλεια της φάσης (κίτρινη 
κάρτα) ή αυστηρότερα, σύµφωνα µε την 
κλίµακα ποινών (διάγραµµα 9, κανόνας 21.3) για 
απρεπή συµπεριφορά. Μόνο ο αρχηγός 
δικαιούται να απευθύνεται στον πρώτο διαιτητή 
για να ζητήσει την αιτιολόγηση µιας απόφασης. 
Κανόνες 5.1.2, 5.2.3, 20.1, 21.2, 21.3. 

2.11 Ο βοηθός προπονητή πατά το κουµπί για τάιµ-άουτ 
 Στη διάρκεια του αγώνα ο πρώτος προπονητής 
κινείται στην ελεύθερη ζώνη κοντά στην πλευρική 
γραµµή του γηπέδου και από εκεί κάνει νόηµα στον 
βοηθό προπονητή της οµάδας του να πατήσει το 
κουδούνι που υπάρχει στη θέση του προπονητή για 
να ζητήσει τάιµ-άουτ, ενώ ο ίδιος κάνει µε τα χέρια 
του το προβλεπόµενο σήµα.  
Είναι αυτό κανονικό; 

Ναι. Ο πρώτος προπονητής είναι αρµόδιος να 
ζητήσει τάιµ-άουτ κάνοντας το σήµα µε τα χέρια 
του και πατώντας το σχετικό κουδούνι. Επειδή 
όµως ο προπονητής έχει επίσης δικαίωµα να 
κινείται στην ελεύθερη ζώνη επιτρέπεται, για τη 
διευκόλυνση της ροής του αγώνα, να 
εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο µέλος της οµάδας 
του να πατήσει το κουδούνι όταν αυτός 
βρίσκεται µακριά από τον πάγκο, αλλά πρέπει 
οπωσδήποτε να κάνει ο ίδιος το σήµα µε τα 
χέρια του. 
Κανόνες 5.2.1, 5.2.3.3, 5.3.1. 



 

 11

2.12 Ο βοηθός προπονητή κινείται όρθιος 
 Ο βοηθός προπονητή και ο φυσιοθεραπευτής µιας 
οµάδας σηκώνονται από τον πάγκο και κινούνται 
µαζί µε τον πρώτο προπονητή στην ελεύθερη ζώνη. 
Ο πρώτος διαιτητής δεν αντιδρά.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ο κανονισµός δίνει µόνο στον πρώτο προπονητή 
το δικαίωµα να κινείται κατά µήκος της 
πλευρικής γραµµής, από την προέκταση της 
γραµµής επίθεσης µέχρι εκεί που αρχίζει η ζώνη 
προθέρµανσης. Τα άλλα µέλη της οµάδας πρέπει 
είτε να κάθονται στον πάγκο είτε να βρίσκονται 
στη ζώνη προθέρµανσης. Ο πρώτος διαιτητής 
έπρεπε να προειδοποιήσει τον πρώτο προπονητή 
για τη συµπεριφορά των συνεργατών του και να 
τους ζητήσει να επιστρέψουν στον πάγκο. 
Κανόνες 5.2.3.2, 5.2.3.4, 5.3.1. 

2.13 Ο προπονητής κλείνει το οπτικό πεδίο του Β΄ διαιτητή 
 Ο πρώτος προπονητής της µιας οµάδας στέκεται 
πολύ κοντά στην πλευρική γραµµή ενθαρρύνοντας 
το παιχνίδι της οµάδας του και µερικές φορές 
εµποδίζει τον δεύτερο διαιτητή να βλέπει τους 
παίκτες µέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο δεύτερος 
διαιτητής ζήτησε από τον προπονητή να 
αποµακρυνθεί από την πλευρική γραµµή ώστε να 
µην του κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά ο 
προπονητής διαµαρτυρήθηκε υποστηρίζοντας ότι 
βρίσκεται σε κανονική θέση.  
Ποιος έχει δίκιο; 

Σύµφωνα µε τη διατύπωση του κανόνα 5.2.3.4, 
«ο προπονητής µπορεί να δίνει οδηγίες όρθιος ή 
κινούµενος στην ελεύθερη ζώνη µπροστά από 
τον πάγκο του � χωρίς να παρεµποδίζει τη 
διεξαγωγή του αγώνα». Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, ο προπονητής παρεµποδίζει σαφώς 
τη δυνατότητα του δεύτερου διαιτητή να 
παρακολουθεί αυτά που συµβαίνουν στον 
αγωνιστικό χώρο, και έτσι το αίτηµα του 
δεύτερου διαιτητή είναι σωστό. 
Κανόνας 5.2.3.4. 

 
2.14 Ο προπονητής κινείται έξω από τα όριά του 

 Ο προπονητής της µιας οµάδας εισήλθε στον 
αγωνιστικό χώρο από την τελική γραµµή για να 
δώσει οδηγίες στο λίµπερο της οµάδας του, ενώ σε 
άλλη φάση στεκόταν πέρα από την προέκταση της 
γραµµής επίθεσης της οµάδας του, εµποδίζοντας 
τον σηµειωτή να δει τον παίκτη που σερβίρει.  
Πώς πρέπει να αντιδράσουν οι διαιτητές; 

Ο προπονητής, και µόνο αυτός, έχει δικαίωµα να 
κινείται στην ελεύθερη ζώνη που οριοθετείται 
από την πλευρική γραµµή, την προέκταση της 
γραµµής επίθεσης και τη ζώνη προθέρµανσης 
της οµάδας του. Έτσι, ο συγκεκριµένος 
προπονητής έχει παραβιάσει επανειληµµένα της 
ζώνη όπου µπορεί να κινείται, καθώς εισήλθε 
στο γήπεδο, πέρασε την προέκταση της τελικής 
γραµµής και την προέκταση της γραµµής 
επίθεσης. Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να καλέσει 
τον αρχηγό αγώνα της οµάδας και να 
υπενθυµίσει στον προπονητή τα όρια του χώρου 
όπου µπορεί να κινείται.  
Κανόνας 5.2.3.4. 

 



 

 12

Κεφάλαιο 3: ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΚΛΗΡΩΣΗ 

3.1 Επιλογές αυτού που κερδίζει την κλήρωση 
 Ποιες είναι οι επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο 
αρχηγός της οµάδας που έχει κερδίσει την 
κλήρωση; 

Ο αρχηγός µπορεί να επιλέξει είτε 
σερβίς/υποδοχή, είτε να διαλέξει µια από τις δυο 
πλευρές του γηπέδου. Για παράδειγµα, αν 
επιλέξει σερβίς, η άλλη οµάδα θα έχει την 
υποδοχή και ο δικός της αρχηγός µπορεί να 
διαλέξει την πλευρά του γηπέδου. Αν επιλέξει 
υποδοχή, η άλλη οµάδα θα έχει το σερβίς και ο 
αρχηγός της θα διαλέξει πλευρά του γηπέδου. 
Τέλος, αν ο αρχηγός που έχει κερδίσει την 
κλήρωση επιλέξει µια από τις πλευρές του 
γηπέδου, ο άλλος αρχηγός µπορεί να επιλέξει 
σερβίς ή υποδοχή. 
Κανόνας 7.1.2. 

 
ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

3.2 Παίκτης στον αέρα από λάθος θέση 
 Ο παίκτης που βρίσκεται στη θέση 6 (κέντρο στη 
ζώνη άµυνας) στέκεται καθαρά µπροστά από τον 
παίκτη που βρίσκεται στη θέση 3 (κέντρο στη ζώνη 
επίθεσης) της οµάδας που έχει την υποδοχή. Λίγο 
πριν εκτελεστεί το σερβίς ο παίκτης της θέσης 6 
πηδά στον αέρα και τη στιγµή που εκτελείται το 
σερβίς δεν αγγίζει το έδαφος.  
Είναι σωστές οι θέσεις της οµάδας; 

Όταν ένας παίκτης βρίσκεται στον αέρα, 
διατηρεί τη θέση που είχε κατά την τελευταία 
του επαφή µε το έδαφος. Έτσι, αν και ο παίκτης 
της θέσης 6 βρισκόταν στον αέρα θεωρείται ότι 
πατούσε µπροστά από τον παίκτη της θέσης 3, 
και η οµάδα του ήταν σε λάθος θέσεις.  
Κανόνες 7.4, 7.4.2, 7.4.3. 

 
3.3 Παίκτης αγγίζει το έδαφος µε το χέρι 

 Τη στιγµή που εκτελείται το σερβίς ο παίκτης της 
θέσης 6 της οµάδας που έχει την υποδοχή πατά µε 
τα δυο πόδια πίσω από τα πόδια του παίκτη της 
θέσης 3, αλλά αγγίζει το έδαφος µε το χέρι του 
µπροστά από τα πόδια του παίκτη της θέσης 3.  
Είναι σωστές οι θέσεις της οµάδας; 

Σωστές θέσεις. Για τον καθορισµό της θέσης 
των παικτών λαµβάνεται υπόψη µόνο η επαφή 
των ποδιών µε το έδαφος.  

Κανόνες 7.4.3, 7.5. 

3.4 Παίκτης πατά στο αντίπαλο γήπεδο κατά το σερβίς 
 Τη στιγµή που εκτελείται το σερβίς ο πασαδόρος 
της οµάδας που είχε την υποδοχή πατούσε µε ένα 
µέρος του πέλµατος στο αντίπαλο γήπεδο, ενώ το 
πέλµα του πατούσε επίσης την κεντρική γραµµή. Ο 
δεύτερος διαιτητής σφύριξε λάθος θέσεις.  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση. Τη στιγµή του σερβίς οι 
παίκτες πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του 
γηπέδου τους.  

Κανόνας 7.4. 
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3.5 Λάθος παίκτης σερβίρει και κερδίζει πόντους 
 Η οµάδα που έχει την υποδοχή κερδίζει τη φάση, 
αλλά αντί να πάει στο σερβίς ο παίκτης µε τον 
αριθµό 8 πηγαίνει αυτός µε τον αριθµό 7. Ο 
σηµειωτής δεν αντιλαµβάνεται το λάθος και ο 
παίκτης µε τον αριθµό 7 σερβίρει και κερδίζει τρεις 
πόντους. Αφού η οµάδα χάνει και ξανακερδίζει το 
σερβίς, πηγαίνει να σερβίρει ο παίκτης µε τον 
αριθµό 11, που ακολουθεί το 7 στην περιστροφή, 
και τότε ο σηµειωτής, µετά το σερβίς του 11, 
υποδεικνύει «λάθος παίκτης στο σερβίς».  
Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε «λάθος θέσεις» και 
ζήτησε από τον σηµειωτή να επαναφέρει την οµάδα 
στις σωστές θέσεις, αλλά είπε ότι το φύλλο αγώνα 
δεν τεκµηρίωνε τη διαγραφή πόντων. Η εξέταση 
του βίντεο µετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε 
ότι ο παίκτης µε τον αριθµό 7 είχε κερδίσει 3 
πόντους από λάθος θέση.  
Ήταν σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Με βάση αυτά που ήταν καταγραµµένα στο 
φύλλο αγώνα, η απόφαση του πρώτου διαιτητή 
ήταν σωστή.  
Κανόνες 7.7.1, 23.2.3. 

3.6 Ο σηµειωτής υποδεικνύει ότι πρέπει να σερβίρει λάθος παίκτης 
 Ο αρχηγός της οµάδας Α, που µόλις έχει κερδίσει 
ένα πόντο, ζητά από τον δεύτερο διαιτητή να 
ελέγξει τις θέσεις της οµάδας του και ο σηµειωτής 
υποδεικνύει ότι πρέπει να σερβίρει ο παίκτης µε 
αριθµό 10. 
Αφού ο παίκτης αυτός έχει σερβίρει και η οµάδα 
του έχει κερδίσει 4 πόντους, ο σηµειωτής 
αντιλαµβάνεται και ειδοποιεί τον δεύτερο διαιτητή 
ότι στην πραγµατικότητα έπρεπε να είχε σερβίρει ο 
παίκτης µε αριθµό 8. 
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Όλοι οι πόντοι που κερδήθηκαν µε λάθος παίκτη 
στο σερβίς πρέπει να ακυρωθούν και η οµάδα να 
επανέλθει στη σωστή σειρά περιστροφής µε τον 
παίκτη Νο 8 στο σερβίς. 

Ακυρώνονται επίσης τάιµ-αουτ και αλλαγές που 
έγιναν στη διάρκεια αυτών των πόντων, ενώ 
ποινές και τεχνικά τάιµ-αουτ παραµένουν.  

Ο αγώνας θα συνεχιστεί µε σερβίς του Νο 8 της 
οµάδας Α, δηλαδή από το σηµείο που ο αρχηγός 
της είχε ζητήσει θέσεις και είχε πάρει την λάθος 
απάντηση του σηµειωτή. 

Όλα αυτά τα γεγονότα πρέπει να καταγραφούν 
στο φύλλο αγώνα. 
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3.7 Ο σηµειωτής αντιλαµβάνεται στο τέλος της φάσης ότι έχει σερβίρει λάθος παίκτης 
 Η οµάδα Α σερβίρει, ο σηµειωτής δεν µπορεί να δει 
τον αριθµό του παίκτη που έχει σερβίρει, η φάση 
διαρκεί αρκετά και τελικά η οµάδα Β κερδίζει τον 
πόντο. Τότε µόνο ο σηµειωτής βλέπει ότι είχε 
σερβίρει λάθος παίκτης και ειδοποιεί τον δεύτερο 
διαιτητή. 
Ο προπονητής της οµάδας Β διαµαρτύρεται και 
ζητά να δοθεί στην οµάδα του και δεύτερος πόντος 
για τις λάθος θέσεις, επειδή στο µεταξύ είχε 
κερδίσει τη φάση που παίχτηκε. 
Ο πρώτος διαιτητής υπέδειξε στην οµάδα Α και 
τοποθετηθεί σωστά στο γήπεδο και έδωσε στην 
αντίπαλη οµάδα µόνο ένα πόντο.  
Είναι σωστή η απόφαση του Α΄ διαιτητή; 

Σωστή απόφαση. Εφόσον σέρβιρε λάθος 
παίκτης, η φάση έχει τελειώσει εκεί και το 
υπόλοιπο είναι σαν να µην παίχτηκε. 

Η οµάδα Β παίρνει κανονικά τον πόντο για τις 
λάθος θέσεις της οµάδας Α. 
Κανόνας 7.7. 

 

Κεφάλαιο 4: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
ΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 

4.1 Επαναφορά έξω από την αντένα 
 Μετά από κακή υποδοχή, η µπάλα περνά έξω από 
την αντένα. Ένας παίκτης της οµάδας που είχε την 
υποδοχή προλαβαίνει και παίζει την µπάλα στην 
ελεύθερη ζώνη της αντίπαλης οµάδας, αλλά αντί να 
την επαναφέρει στο δικό του γήπεδο την κατευθύνει 
µέσα στο γήπεδο της αντίπαλης οµάδας, όπου ένας 
από τους παίκτες την πιάνει. Ο πρώτος διαιτητής 
σφύριξε «άουτ» πριν ο αντίπαλος παίκτης πιάσει 
την µπάλα. Είναι το σφύριγµα σωστό;  
Σε ποια στιγµή η µπάλα πέρασε εκτός παιδιάς; 

Η απόφαση του πρώτου διαιτητή είναι σωστή. Ο 
παίκτης της οµάδας που είχε την υποδοχή 
έπρεπε να επαναφέρει την µπάλα έξω από την 
αντένα. Η µπάλα πέρασε «άουτ» τη στιγµή που 
εγκατέλειψε την ελεύθερη ζώνη περνώντας 
πάνω από την πλευρική γραµµή του γηπέδου της 
αντίπαλης οµάδας. Η µπάλα θα ήταν επίσης 
«άουτ» αν χτυπούσε σε παίκτη της αντίπαλης 
οµάδας που βρισκόταν στην ελεύθερη ζώνη, µε 
την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα παρενέβαινε 
στην προσπάθεια του παίκτη να επαναφέρει την 
µπάλα στο γήπεδό του.  
Κανόνες 10.1.2, 10.1.2.2. 

4.2 Πιαστό στην πρώτη µπαλιά 
 Σε µια πρώτη µπαλιά, ένας επιθετικός παίκτης 
έπαιξε µε το ένα µόνο χέρι, ψηλά, χτυπώντας την 
µε την παλάµη. Ο πρώτος διαιτητής άφησε το 
παιχνίδι να συνεχιστεί.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ο πρώτος διαιτητής αποφάσισε σωστά. Το 
«πιαστό» κρίνεται από την ποιότητα και όχι από 
τον τρόπο της επαφής. Ο διαιτητής δεν πρέπει να 
σφυρίζει παρά µόνο αν είναι βέβαιος ότι ο 
παίκτης έχει κρατήσει ή µεταφέρει την µπάλα.  
Κανόνες 9.2.1, 9.2.2, 9.3.3, 9.3.4. 
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4.3 Πολλαπλά χτυπήµατα στην πρώτη µπαλιά 
 Μετά από επίθεση η µπάλα κτυπά στο µπλοκ και 
επιστρέφει. Ο παίκτης που είχε πραγµατοποιήσει 
την επίθεση προσπαθεί να παίξει την µπάλα µε 
µανσέτα και αυτή χτυπά διαδοχικά στο ένα 
µπράτσο του, στο άλλο µπράτσο και στο στήθος του 
ίδιου παίκτη, χωρίς αυτός να την κρατήσει ή να την 
µεταφέρει. Ο πρώτος διαιτητής άφησε το παιχνίδι 
να συνεχιστεί.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ο πρώτος διαιτητής αποφάσισε σωστά. Στην 
πρώτη µπαλιά επιτρέπονται διαδοχικά 
χτυπήµατα στον ίδιο παίκτη µε την προϋπόθεση 
ότι θα γίνουν σε µια µόνο προσπάθεια και η 
µπάλα δεν θα κρατηθεί και δεν θα µεταφερθεί. 

«Πρώτη µπαλιά» έχουµε στις εξής περιπτώσεις: 
(α) υποδοχή από σερβίς, (β) υποδοχή από 
επίθεση του αντιπάλου, (γ) υποδοχή µετά από 
επίθεση του αντιπάλου και επαφή µε το µπλοκ, 
(δ) υποδοχή µετά από µπλοκ του αντιπάλου. 
Κανόνας 9.2.3.2. 

4.4 Πολλαπλά χτυπήµατα στην πρώτη µπαλιά 
 Μετά από επίθεση και µπλοκ, η µπάλα πέφτει 
ανάµεσα στο φιλέ και στον παίκτη που έκανε το 
µπλοκ. Ο παίκτης αυτός κάνει µια κυκλική κίνηση 
του βραχίονα από κάτω προς τα πάνω και η µπάλα 
αναπηδά στον βραχίονα και στο στήθος του παίκτη. 
Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε «πιαστό».  
Είναι αυτό σωστό; 

Το «πιαστό» εξαρτάται από την ποιότητα της 
επαφής της µπάλας. Εφόσον πρόκειται για την 
πρώτη µπαλιά µετά από µπλοκ, η διπλή 
αναπήδηση της µπάλας πάνω στον παίκτη δεν 
είναι σφάλµα. Είναι όµως δυνατόν να υπάρξει 
«πιαστό» σε πρώτη µπαλιά, αν η µπάλα 
κρατηθεί ή µεταφερθεί. 
Κανόνες 9.2.2, 9.2.3.2. 

 
4.5 Πιαστό στο µπλοκ 

 Μετά από κακή υποδοχή, η µπάλα κατευθύνεται 
πάνω από το φιλέ στο αντίπαλο γήπεδο και ένας 
παίκτης της οµάδας που σέρβιρε κάνει µπλοκ και 
«στρίβει» την µπάλα στο γήπεδο της οµάδας που 
είχε την υποδοχή.  
Είναι αυτό κανονικό χτύπηµα; 

∆εν απαγορεύεται στο µπλοκ να κατευθύνει την 
µπάλα προς το γήπεδο του αντιπάλου. Ο πρώτος 
διαιτητής είναι αρµόδιος να κρίνει την ποιότητα 
της επαφής του παίκτη µε την µπάλα, και 
συγκεκριµένα αν ο παίκτης κατά την ενέργεια 
του µπλοκ κράτησε ή µετέφερε την µπάλα. Είναι 
δυνατόν να υπάρξει «πιαστό» στην ενέργεια του 
µπλοκ.  
Κανόνας 9.2.2. 

4.6 Παίξιµο έξω από την ελεύθερη ζώνη 
 Στην προσπάθειά του να σώσει την µπάλα κοντά 
στις εξέδρες των θεατών, ένας παίκτης πηδά στον 
αέρα και αφού παίξει την µπάλα προσγειώνεται 
πάνω στους θεατές.  
Υπάρχει παράβαση; 

Η ενέργεια είναι κανονική. Οι παίκτες έχουν 
δικαίωµα να παίξουν την µπάλα και έξω από την 
ελεύθερη ζώνη. Έξω από τον αγωνιστικό χώρο 
(κυρίως αγωνιστικό χώρο και ελεύθερη ζώνη) οι 
παίκτες µπορούν επίσης να στηριχτούν σε 
συµπαίκτη τους ή άλλο αντικείµενο προκειµένου 
να φτάσουν την µπάλα. 
Κανόνες 9, 9.1.3, 10.1.2. 
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4.7 Θεατής επεµβαίνει σε προσπάθεια παίκτη έξω από την ελεύθερη ζώνη 
 Στην προσπάθεια να σώσει µια µακρινή µπαλιά, 
ένας παίκτης ανεβαίνει στις εξέδρες των θεατών. 
Ένας θεατής παρεµβαίνει και διώχνει την µπάλα 
πριν αυτή φτάσει στον παίκτη. Ο προπονητής της 
οµάδας ζήτησε επανάληψη της φάσης, λόγω της 
παρέµβασης του θεατή, αλλά ο πρώτος διαιτητής 
δεν συµφώνησε.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. Ο παίκτης έχει µεν το δικαίωµα να παίξει 
την µπάλα έξω από την ελεύθερη ζώνη, αλλά 
δεν έχει προτεραιότητα στην µπάλα εκτός του 
αγωνιστικού χώρου. Ο θεατής θεωρείται «ξένο 
αντικείµενο». 
Κανόνες 9, 9.1.3, 10.1.2. 

4.8 «Πιαστό» σε εντυπωσιακή αµυντική προσπάθεια 
 Μετά από αµυντική προσπάθεια σε πολύ ισχυρό 
επιθετικό χτύπηµα η µπάλα αναπηδά ψηλά και 
µακριά από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας παίκτης 
της αµυνόµενης οµάδας πηδά θεαµατικά πάνω από 
τις διαφηµιστικές πινακίδες, προλαβαίνει την 
µπάλα και κάνει µε τα δάχτυλα µια όχι πολύ 
καθαρή αλλά εντυπωσιακή µακρινή πάσα, που ο 
πρώτος διαιτητής σταµατά σφυρίζοντας «πιαστό», 
προκαλώντας την απογοήτευση και τις έντονες 
διαµαρτυρίες των θεατών. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ο διαιτητής δεν είναι µια µηχανή που εφαρµόζει 
τυπικούς κανόνες, αλλά ένας άνθρωπος που 
διευθύνει τον αγώνα και έχει ευθύνη για την 
προώθηση του αθλήµατος, στην οποία 
συµβάλλουν πάρα πολύ οι θεαµατικές φάσεις 
που γοητεύουν τους θεατές. 

Έτσι, θα πρέπει να κρατά προσεκτικά ισορροπίες 
ανάµεσα στα αυστηρά τεχνικά στοιχεία και στο 
στοιχείο της θεαµατικότητας.  

Πρακτικά, µερικές φορές η τεχνική τελειότητα 
µπορεί να θυσιάζεται ως ένα βαθµό για τη 
βελτίωση της κοινωνικής εικόνας του 
αθλήµατος. 

4.9 «Πιαστό» σε αµυντική προσπάθεια στις κερκίδες 
 Μετά από αµυντική προσπάθεια σε πολύ ισχυρό 
επιθετικό χτύπηµα η µπάλα αναπηδά ψηλά και 
κατευθύνεται στις κερκίδες. Ένας παίκτης της 
αµυνόµενης οµάδας πηδά θεαµατικά πάνω από τις 
διαφηµιστικές πινακίδες, ανεβαίνει ανάµεσα στους 
θεατές και επιστρέφει την µπάλα µε ένα όχι πολύ 
καθαρό χτύπηµα. Η πρώτος διαιτητής δεν σφύριξε 
τίποτε και άφησε τον αγώνα να συνεχιστεί, κάτω 
από τις επευφηµίες των θεατών. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση.  

Πρώτον, ο παίκτης έχει δικαίωµα να παίξει την 
µπάλα έξω από την ελεύθερη ζώνη. 

∆εύτερον, έξω από τον αγωνιστικό χώρο µπορεί 
να πατήσει σε άλλο αντικείµενο χωρίς να 
θεωρείται «υποβοηθούµενο χτύπηµα». 

Τέλος, παρότι δεν πρόκειται για την πρώτη 
µπαλιά, ο διαιτητής σωστά έδειξε ελαστικότητα 
στο παίξιµο της µπάλας µε σκοπό τη βελτίωση 
του θεάµατος ώστε το άθληµα να γίνει πιο 
ελκυστικό για τους θεατές. 
Κανόνες 9, 9.2.3.2. 
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4.10 Η µπάλα περνά κατά ένα µέρος έξω από την κατακόρυφη ευθεία της αντένας 
 Μετά από επιθετικό χτύπηµα η µπάλα αναπηδά στο 

µπλοκ, περνά πάνω και κατά ένα µέρος έξω από 
την αντένα, και κατευθύνεται ψηλά προς την 
ελεύθερη ζώνη της επιτιθέµενης οµάδας.  
Ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας τρέχει πίσω 
από τη σκάλα του πρώτου διαιτητή και επιστρέφει 
την µπάλα στο γήπεδο της οµάδας του έξω από την 
ίδια αντένα. 
Ο επόπτης σήκωσε την σηµαία και ο πρώτος 
διαιτητής σφύριξε «άουτ» δίνοντας τον πόντο στην 
επιτιθέµενη οµάδα. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Η απόφαση δεν είναι σωστή.  

Εφόσον η µπάλα πέρασε έστω και κατά ένα 
µέρος έξω από την κατακόρυφη ευθεία της 
αντένας, η αµυνόµενη οµάδα είχε δικαίωµα να 
την επαναφέρει. 

Ο επόπτης δεν έπρεπε να δείξει τίποτε, εφόσον η 
µπάλα ήταν ακόµη εντός παιδιάς. 
Κανόνας 10.1.2. 

 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΕ 
4.11 Σύγκρουση παικτών κάτω από το φιλέ 

 Στην προσπάθεια να καρφώσει ένας επιθετικός 
σήκωσε τα πόδια του µπροστά και χτύπησε κάτω 
από το φιλέ τον αντίπαλο αµυντικό, εµποδίζοντάς 
τον να παίξει την µπάλα µετά την αναπήδησή της 
στο µπλοκ.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο δεύτερος διαιτητής; 

Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να σφυρίξει 
υπέρβαση του επιθετικού παίκτη, επειδή αυτός 
παρεµπόδισε το παιχνίδι της αντίπαλης οµάδας. 
Κανόνας 11.2.1. 

 
4.12 Παίκτης πατά αντίπαλο κάτω από το φιλέ 

 Παίκτης ο οποίος βρίσκεται στην αµυντική ζώνη 
της οµάδας του, δέχεται πάσα για να 
πραγµατοποιήσει επίθεση. Η µπάλα βρίσκεται ψηλά 
και αρκετά µπροστά από την γραµµή επίθεσης. Ο 
παίκτης πηδά κανονικά, πίσω από τη γραµµή των 
τριών µέτρων, πραγµατοποιεί την επίθεση και 
προσγειώνεται µε τα πέλµατα πάνω και πέρα από 
την κεντρική γραµµή πατώντας το πόδι αντίπαλου 
αµυντικού, που για τον λόγο αυτό δεν µπόρεσε να 
κινηθεί αρκετά γρήγορα ώστε να σώσει την µπάλα. 
Ο αµυντικός διαµαρτυρήθηκε στον δεύτερο 
διαιτητή, αλλά αυτός τον αγνόησε και άφησε το 
παιχνίδι να συνεχιστεί.  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Σύµφωνα µε τη διατύπωση του κανόνα 12.2.1, 
«ένας παίκτης επιτρέπεται να πατήσει ένα µέρος 
του πέλµατος στο αντίπαλο γήπεδο, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν επεµβαίνει στο παιχνίδι του 
αντιπάλου». Είναι σαφές ότι η παρεµπόδιση του 
παιχνιδιού του αντιπάλου είναι σφάλµα. Ο 
δεύτερος διαιτητής είναι υπεύθυνος να κρίνει αν 
στη συγκεκριµένη φάση υπήρχε επέµβαση του 
επιθετικού παίκτη στο παιχνίδι της αντίπαλης 
οµάδας. 
Κανόνες 11.2.1, 11.2.2.1. 
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ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
4.13 Φιλέ εκτός προσπάθειας 

 Ο πασαδόρος της οµάδας που έχει την υποδοχή 
ξεκινά από την πίσω ζώνη. Μετά από κακή 
υποδοχή ο πασαδόρος υποχρεώθηκε να αλλάξει 
πορεία για να κινηθεί προς την µπάλα, και στην 
προσπάθεια αυτή άγγιξε ελαφρά το φιλέ ενώ 
βρισκόταν µακριά από την µπάλα. Ο διαιτητής 
άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. Εφόσον η προσπάθεια να παίξει την µπάλα 
ήταν καθαρά µετά από την επαφή µε το φιλέ, η 
επαφή αυτή δεν ήταν σφάλµα. 
Κανόνας 11.3.1. 

4.14 Φιλέ εκτός προσπάθειας 
 Αφού ολοκλήρωσε την προσπάθειά της µε την 

µπάλα, µια παίκτρια άγγιξε το φιλέ µε το πίσω 
µέρος των µαλλιών της καθώς γύριζε προς το 
γήπεδό της.  
Είναι αυτό σφάλµα; 

Όχι. Κάθε επαφή µε το φιλέ και µε οποιοδήποτε 
µέρος του σώµατος, είναι σφάλµα µόνο αν 
γίνεται στη διάρκεια της προσπάθειας του 
παίκτη για την µπάλα. 
Κανόνες 11.3.1, 11.4.4. 

4.15 Υπέρβαση πάνω από το φιλέ 
 Μετά από κακή πρώτη µπαλιά, η µπάλα περνά 
πάνω από το φιλέ. Ο πασαδόρος προλαβαίνει την 
µπάλα ψηλά, αφού αυτή (το κέντρο της) έχει 
διασταυρώσει το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ 
αλλά δεν έχει περάσει ακόµη ολόκληρη στο 
αντίπαλο γήπεδο, και την επαναφέρει σε συµπαίκτη 
του που πραγµατοποιεί επιτυχηµένη επίθεση. Ο 
πρώτος διαιτητής σφύριξε υπέρβαση του 
πασαδόρου.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. Ο παίκτης δεν έχει δικαίωµα να βάλει τα 
χέρια του στο αντίπαλο γήπεδο για να 
επαναφέρει την µπάλα στο δικό του γήπεδο. 

Κάτω από το φιλέ τα πράγµατα είναι 
διαφορετικά. Εκεί ο παίκτης επιτρέπεται να την 
επαναφέρει αν δεν έχει περάσει ολόκληρη στο 
αντίπαλο γήπεδο. 
Κανόνες 9, 11.2.1.  

 
4.16 Ταυτόχρονο χτύπηµα της µπάλας από αντιπάλους 

 Ένας επιθετικός παίκτης πραγµατοποιεί επίθεση 
ενώ η µπάλα βρίσκεται ακριβώς πάνω από το φιλέ. 
Ο αντίπαλος αµυντικός πραγµατοποιεί µπλοκ και 
έρχεται σε επαφή µε τη µπάλα ταυτόχρονα µε τον 
επιθετικό, χωρίς να περάσει τα χέρια του από την 
άλλη πλευρά του φιλέ. Μετά την ταυτόχρονη επαφή, 
η µπάλα πέφτει έξω από το γήπεδο προς την πλευρά 
του αµυντικού παίκτη. Ο πρώτος διαιτητής έδωσε 
τον πόντο στην οµάδα που είχε πραγµατοποιήσει 
την επίθεση.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Όχι. Αν η µπάλα δεν κρατηθεί κατά την 
ταυτόχρονη επαφή µεταξύ δυο αντιπάλων 
παικτών, και πέσει έξω από το γήπεδο, το 
σφάλµα καταλογίζεται στην οµάδα που 
βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φιλέ από αυτήν 
όπου έπεσε η µπάλα. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, η µπάλα έπεσε προς την πλευρά της 
αµυνόµενης οµάδας, άρα ο διαιτητής έπρεπε να 
θεωρήσει ότι ο επιθετικός έστειλε την µπάλα 
άουτ. 
Κανόνας 9.1.2.2. 
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4.17 Η µπάλα φέρνει το φιλέ στο µπλοκ 
 Μετά από επιθετικό χτύπηµα η µπάλα πέφτει µε 
δύναµη πάνω στο φιλέ και φέρνει το φιλέ σε επαφή 
µε τα χέρια του αντίπαλου αµυντικού, που 
πραγµατοποιούσε µπλοκ. Ο πρώτος διαιτητής 
άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, παρότι ο 
αµυντικός παίκτης βρισκόταν σε προσπάθεια για να 
παίξει την µπάλα.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. Αν η µπάλα έφερε το φιλέ στα χέρια του 
αµυντικού παίκτη, δεν υπάρχει σφάλµα. 
Αντίθετα, αν ο διαιτητής κρίνει ότι η επαφή µε 
το φιλέ οφείλεται στην κίνηση του αµυντικού 
παίκτη, πρέπει να σφυρίξει. 
Κανόνας 11.3.3. 

4.18 Φιλέ εκτός προσπάθειας 
 Μετά από ένα πολύ δυνατό επιθετικό χτύπηµα, η 

µπάλα αναπηδά στο µπλοκ, παίρνει ύψος και 
κατευθύνεται έξω, πολύ πίσω από την τελική 
γραµµή της αµυνόµενης οµάδας. Ο λίµπερο της 
οµάδας τρέχει και µε µια πολύ εντυπωσιακή βουτιά 
κατορθώνει να σώσει την µπάλα. Ενώ οι θεατές 
χειροκροτούν, ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει φιλέ 
στον παίκτη που είχε πραγµατοποιήσει το µπλοκ, 
επειδή αυτός, αφού είχε ολοκληρώσει την 
προσπάθεια για το µπλοκ άγγιξε ελαφρά το φιλέ 
καθώς γύριζε προς το γήπεδό του.  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Όχι. Σύµφωνα µε τον κανόνα 12.3.1, η επαφή µε 
το φιλέ δεν είναι σφάλµα, εκτός αν γίνει στη 
διάρκεια της προσπάθειας του παίκτη να παίξει 
την µπάλα. Ειδικά αν υπάρχει θεαµατική εξέλιξη 
της φάσης µακριά από το φιλέ, ένα τέτοιο 
σφύριγµα µπορεί να απογοητεύσει τους παίκτης 
και να δυσαρεστήσει τους θεατές. 
Κανόνας 11.3.1. 

4.19 Φιλέ κατά την προσπάθεια για µπλοκ 
 Μετά από επίθεση η µπάλα δεν βρίσκει στο µπλοκ 
και ένας αµυντικός παίκτης στην πίσω ζώνη βγάζει 
µε επιτυχία την πρώτη µπαλιά. Ταυτόχρονα, ο 
παίκτης που είχε πηδήξει για µπλοκ έρχεται σε 
επαφή µε το φιλέ πριν προσγειωθεί. Ο πρώτος 
διαιτητής σφύριξε «φιλέ».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Εφόσον η επαφή µε το φιλέ έγινε µέσα 
στην προσπάθεια για µπλοκ είναι σφάλµα, έστω 
και αν το µπλοκ δεν πραγµατοποιήθηκε.  
Κανόνας 11.3.1. 

4.20 Φιλέ από το µπλοκ µετά από προσποίηση µακριά από την µπάλα 
 Η οµάδα που επιτίθεται κάνει προσποίηση και 
σηκώνονται ταυτόχρονα τρεις επιθετικοί σε 
διάφορες θέσεις. Η επίθεση πραγµατοποιείται από 
τη θέση 4, η µπάλα αναπηδά στο µπλοκ και ένας 
παίκτης της αµυνόµενης οµάδας βγάζει µε επιτυχία 
την πρώτη µπαλιά. Ταυτόχρονα, ένας αµυντικός 
που είχε πηδήσει για µπλοκ στη θέση 2 
ακολουθώντας τον εκεί επιθετικό, έρχεται σε επαφή 
µε το φιλέ πριν προσγειωθεί. Ο δεύτερος διαιτητής 
σφύριξε «φιλέ».  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Όχι. Η επίθεση πραγµατοποιήθηκε από τη θέση 
4 ενώ η επαφή µε το φιλέ έγινε στη θέση 2. 
Εφόσον ούτε ο επιθετικός ούτε ο αµυντικός στη 
θέση 2 εµπλέκονται στο παίξιµο της µπάλας, και 
η επαφή µε το φιλέ δεν επηρέασε το παιχνίδι στη 
θέση 4, το άγγιγµα θεωρείται εκτός προσπάθειας 
και δεν αποτελεί σφάλµα. 
Κανόνας 11.3.1. 
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4.21 Φιλέ µετά την προσπάθεια του πασαδόρου 
 Ο πασαδόρος πραγµατοποιεί µια δύσκολη πάσα 
κοντά στο φιλέ και αφού προσγειωθεί αγγίζει το 
φιλέ καθώς γυρνά για να πάρει αµυντική θέση. Ο 
δεύτερος διαιτητής άφησε το παιχνίδι να 
συνεχιστεί.  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Ναι. Εφόσον ο πασαδόρος είχε ολοκληρώσει την 
προσπάθειά του, η επαφή µε το φιλέ δεν είναι 
σφάλµα. 
Κανόνας 11.3.1. 

4.22 Φιλέ από το µπλοκ χωρίς να εκδηλωθεί επίθεση 
 Ο κεντρικός επιθετικός δεν συγχρονίζεται σωστά µε 
τον πασαδόρο, η µπάλα περνά από πάνω του και 
πέφτει στο γήπεδο της οµάδας του χωρίς να 
εκδηλωθεί επίθεση. Ταυτόχρονα όµως, και πριν η 
µπάλα πέσει κάτω, ο αντίπαλος αµυντικός που είχε 
σηκωθεί για µπλοκ έρχεται σε επαφή µε το φιλέ 
πριν προσγειωθεί. Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε 
«φιλέ».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Ο αµυντικός έκανε φιλέ στην προσπάθειά 
του να παίξει την µπάλα, έστω και αν η επίθεση 
δεν µπόρεσε να πραγµατοποιηθεί. 
Κανόνας 11.3.1. 

4.23 Φιλέ από το µπλοκ µετά από προσποίηση κοντά στην µπάλα 
 Η οµάδα που επιτίθεται προσποιείται πρώτο χρόνο 

µε δυο επιθετικούς και τον πασαδόρο στο κέντρο 
του φιλέ αλλά η επίθεση τελικά εκδηλώνεται από τη 
θέση 4. Ένας αµυντικός που είχε σηκωθεί για 
µπλοκ στον πρώτο χρόνο έρχεται σε επαφή µε το 
φιλέ. Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε «φιλέ».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Παρότι η επίθεση πραγµατοποιήθηκε 
µακριά, η κίνηση του αµυντικού ίσως επηρέασε 
την απόφαση του πασαδόρου να µην παίξει 
πρώτο χρόνο, και έτσι θεωρείται ότι αποτελεί 
προσπάθεια που εµπλέκεται στο παίξιµο της 
µπάλας. 
Κανόνας 11.3.1. 

4.24 Φιλέ από το µπλοκ µετά από προσποίηση µακριά από την µπάλα 
 Η οµάδα που επιτίθεται προσποιείται πρώτο χρόνο 

µε δυο επιθετικούς και τον πασαδόρο στο κέντρο 
του φιλέ αλλά η επίθεση τελικά εκδηλώνεται από τη 
θέση 4. Ένας αµυντικός που είχε σηκωθεί για 
µπλοκ στη θέση 2, επειδή πίστεψε  ότι η επίθεση θα 
γίνει από τη θέση 1 στην πίσω ζώνη, έρχεται σε 
επαφή µε το φιλέ. Ο δεύτερος διαιτητής σφύριξε 
«φιλέ».  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Όχι. Ο αµυντικός δεν εµπλέκεται µε κανένα 
τρόπο στο παίξιµο της µπάλας, έστω και αν ο 
ίδιος είχε πρόθεση να προλάβει µια επιλογή του 
πασαδόρου. Έτσι η επαφή µε το φιλέ δεν 
αποτελεί σφάλµα. 
Κανόνας 11.3.1. 



 

 21

4.25 Φιλέ έξω από την αντένα 
 Μετά την πραγµατοποίηση επίθεσης, ο επιθετικός 
παίκτης δεν προσγειώνεται σταθερά και µετά από 
δυο βήµατα εκτός ισορροπίας έρχεται ελαφρά σε 
επαφή µε το φιλέ έξω από την αντένα ενώ η µπάλα 
είναι ακόµη στον αέρα Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε 
«φιλέ».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Το τµήµα του φιλέ που βρίσκεται έξω από τις 
αντένες αποτελεί µέρος του φιλέ.  

Αν όµως θεωρηθεί ότι ο επιθετικός παίκτης είχε 
ολοκληρώσει την προσπάθειά του και είχε κάνει 
ήδη δυο βήµατα, τότε η επαφή µε το φιλέ δεν 
αποτελεί σφάλµα. 

Ο διαιτητής πρέπει να κρίνει αν η απώλεια της 
ισορροπίας αποτελεί µέρος της προηγούµενης 
προσπάθειας του παίκτη ή αν η κίνηση του 
παίκτη προς το φιλέ εµπλέκεται µε οποιοδήποτε 
τρόπο στο παίξιµο της µπάλας. 
Κανόνες 2.2, 11.3.1, 11.3.2. 

4.26 Φιλέ µετά από επαφή µε συµπαίκτη 
 Σε µια επίθεση σε πρώτο χρόνο, ο επιθετικός 
σπρώχνει ελαφρά µε το γόνατο τον πασαδόρο 
συµπαίκτη του, υποχρεώνοντάς τον να έρθει σε 
επαφή µε το φιλέ. Ο δεύτερος διαιτητής σφύριξε την 
παράβαση. 
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση.  

Ακόµη και αν ο πασαδόρος, που ήρθε σε επαφή 
µε το φιλέ, ήταν εκτός προσπάθειας, η επαφή 
αυτή ήταν αποτέλεσµα της προσπάθειας του 
επιθετικού που έσπρωξε τον συµπαίκτη του. 

Η «προσπάθεια να παίξει την µπάλα» ένας 
αθλητής περιλαµβάνει το αρχικό άλµα και την 
τελική προσγείωση. 

4.27 Πάσα µε το µισό χέρι στο αντίπαλο γήπεδο 
 Ο πασαδόρος, που παίζει στην επιθετική ζώνη, 
προλαβαίνει µια κακή πρώτη µπαλιά που 
κατευθύνεται προς το αντίπαλο γήπεδο, και κάνει 
πάσα µε το ένα χέρι, ένα µέρος του οποίου 
βρίσκεται πέρα από το κατακόρυφο επίπεδο του 
φιλέ, χωρίς η µπάλα να έχει περάσει εξ ολοκλήρου 
στην άλλη πλευρά.  
Η µπάλα κινείται παράλληλα µε το φιλέ και την 
σταµατά ένας µπλοκέρ της αντίπαλης οµάδας πριν 
ο επιθετικός συµπαίκτης του πασαδόρου προλάβει 
να εκδηλώσει επίθεση. Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε 
υπέρβαση του πασαδόρου. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση.  

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, κάθε οµάδα πρέπει 
να παίζει την µπάλα στη δική της πλευρά του 
γηπέδου (εκτός από την περίπτωση της 
επαναφοράς έξω από την αντένα).  

Εφόσον ένα µέρος του χεριού βρισκόταν πάνω 
και πέρα από το φιλέ, ο πασαδόρος έχει παίξει 
µέσα από το αντίπαλο γήπεδο και έτσι υπάρχει 
υπέρβαση. 

Η προσπάθεια του µπλοκέρ αποτελεί επίσης 
σφάλµα, καθώς έπαιξε την µπάλα πριν 
εκδηλωθεί η επίθεση, αλλά έχει προηγηθεί 
χρονικά το σφάλµα του πασαδόρου. 
Κανόνες 9, 10.1.2. 
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ΣΕΡΒΙΣ 
4.28 Λάθος παίκτης στο σερβίς 

 Ο σηµειωτής αντιλαµβάνεται ότι ο παίκτης που έχει 
κινηθεί για να σερβίρει δεν είναι αυτός που πρέπει 
να σερβίρει σύµφωνα µε τη σειρά περιστροφής. 
Αφού αφήσει να πραγµατοποιηθεί το σερβίς, 
ειδοποιεί τον δεύτερο διαιτητή που διακόπτει το 
παιχνίδι.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ναι. Ο σηµειωτής οφείλει να ειδοποιήσει τους 
διαιτητές αφού αφήσει τον παίκτη να 
πραγµατοποιήσει το σφάλµα.  

Για τον σκοπό αυτό ο σηµειωτής µπορεί να έχει 
σφυρίχτρα, κουδούνι, ή κάποιο άλλο ηχητικό 
µέσο για να τραβήξει την προσοχή των 
διαιτητών. 
Κανόνες 7.7.1, 12.2.1, 12.7.1, 25.2.2.2. 

4.29 ∆εύτερη προσπάθεια για σερβίς 
 Μετά από τεχνικό τάιµ-άουτ πηγαίνει να εκτελέσει 
σερβίς παίκτης που δεν είναι η σειρά του. Αφού ο 
πρώτος διαιτητής είχε σφυρίξει, η οµάδα 
αντιλαµβάνεται το λάθος και ο σωστός παίκτης 
τρέχει να πάρει τη θέση του για να σερβίρει. Ο 
πρώτος διαιτητής σφύριξε πάλι για σερβίς.  
Είναι αυτό σωστό; 

Όχι. Ο κανονισµός δεν προβλέπει πλέον δεύτερη 
προσπάθεια για σερβίς. 

Το σερβίς πρέπει να πραγµατοποιηθεί από τον 
σωστό παίκτη µέσα σε 8 δευτερόλεπτα από το 
σφύριγµα του πρώτου διαιτητή. 

4.30 Αποτυχηµένη προσπάθεια για σερβίς 
 Ο παίκτης που σερβίρει πετά την µπάλα στον αέρα, 
αλλά επειδή αυτή δεν έρχεται σωστά την αφήνει, 
την ξαναπετά και σερβίρει πριν περάσουν τα 8 
δευτερόλεπτα.  
Είναι αυτό σωστό; 

Όχι. Αφού ο παίκτης πέταξε την µπάλα στον 
αέρα, πρέπει να ολοκληρώσει την προσπάθεια 
για σερβίς πριν αυτή πέσει. Αν αυτή πέσει κάτω, 
υπάρχει αποτυχηµένη προσπάθεια για σερβίς και 
δεν επιτρέπεται δεύτερη. 

Επειδή πολλοί παίκτες πετούν την µπάλα από το 
ένα χέρι τους στο άλλο, ο διαιτητής πρέπει να 
κρίνει αν το πέταγµα της µπάλας, µε τον τρόπο 
που έγινε, αποτελεί ή όχι προσπάθεια για σερβίς. 
Κανόνας 12.4.2. 

4.31 Σερβίς στην αντένα 
 Η µπάλα που έρχεται από σερβίς χτυπά στο φιλέ, 
βρίσκει την αντένα και πέφτει στο γήπεδο της 
οµάδας που έχει την υποδοχή. Ο πρώτος διαιτητής 
σφύριξε «άουτ».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Κάθε επαφή της µπάλας µε την αντένα 
είναι «άουτ». 
Κανόνας 8.4.3. 

4.32 Σερβίς στο φιλέ 
 Η µπάλα που έρχεται από σερβίς χτυπά στο φιλέ, 
στην οριζόντια λευκή ταινία που βρίσκεται στο 
πάνω µέρος του φιλέ. Αµέσως ο πρώτος διαιτητής 
σφυρίζει και σταµατά το παιχνίδι. 
Είναι αυτό σωστό; 

Η επαφή της µπάλας µε το φιλέ µετά από σερβίς 
δεν είναι σφάλµα.  

Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η µπάλα είναι αρκετά 
χαµηλά και δεν θα περάσει στο αντίπαλο 
γήπεδο, µπορεί να σφυρίξει. 
Κανόνας 12.6.2.1. 
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4.33 Λάθος στη σειρά περιστροφής από προπονητή και σηµειωτή 
 Ο αρχηγός της οµάδας Α ζητά «θέσεις» και ο 
σηµειωτής απαντά ότι σερβίρει ο παίκτης µε 
αριθµό 6. Ο αρχηγός δεν συµφωνεί, ο σηµειωτής 
επιµένει, και ενώ ο αρχηγός κατευθύνεται προς τον 
δεύτερο διαιτητή ο πρώτος διαιτητής σφυρίζει για 
σερβίς. 
Τα 8 δευτερόλεπτα περνούν µέσα σε ατµόσφαιρα 
σύγχυσης και η οµάδα τελικά δεν πραγµατοποιεί 
σερβίς. Ελέγχοντας το φύλλο αγώνα ο δεύτερος 
διαιτητής διαπιστώνει ότι από λάθος του 
προπονητή της οµάδας Α ο αριθµός 6 είναι 
γραµµένος σε δυο θέσεις της σειράς περιστροφής 
ενώ δεν υπάρχει ο αριθµός 1, του οποίου ήταν 
σειρά να σερβίρει. 
Τι πρέπει να κάνει ο Α΄ διαιτητής; 

Πρόκειται για µια πολύ λεπτή κατάσταση, που 
έπρεπε µε κάθε τρόπο να είχε αποφευχθεί. 

Το αρχικό λάθος είναι του προπονητή, αλλά έχει 
ευθύνη και ο σηµειωτής που δεν έλεγξε τη σειρά 
περιστροφής όταν την έγραψε στο φύλλο αγώνα, 
όπως και ο δεύτερος διαιτητής που έλεγξε τις 
θέσεις στην αρχή του σετ. 

Αφού διορθωθούν οι θέσεις στο φύλλο αγώνα 
και στο χαρτί περιστροφής, θα πρέπει να 
επαναληφθεί το σερβίς µε τον σωστό παίκτη. 

Για το λάθος του προπονητή, η οµάδα θα πρέπει 
να τιµωρηθεί µε προειδοποίηση/ποινή 
καθυστέρησης. 

4.34 Αντίπαλος «µαζεύει» την µπάλα από χαµένο σερβίς πριν αυτή πέσει κάτω 
 Μετά από σερβίς η µπάλα σταµατά στο φιλέ και 
ενώ πέφτει στην πλευρά της οµάδας που έχει 
σερβίρει ένας παίκτης της αντίπαλης οµάδας βάζει 
τα χέρια του και την «µαζεύει» πριν αυτή πέσει στο 
δάπεδο. 
Τι πρέπει να κάνει ο Α΄ διαιτητής; 

Η µπάλα είναι εντός παιδιάς µέχρι να πέσει στο 
δάπεδο ή µέχρι να σφυρίξει ο πρώτος διαιτητής. 

Ο διαιτητής θα µπορούσε να έχει σφυρίξει και 
πριν η µπάλα πέσει κάτω, αν έκρινε ότι δεν 
πρόκειται να περάσει και άρα το σερβίς είναι 
αποτυχηµένο. 

Τότε µόνο ο αντίπαλος παίκτης θα µπορούσε να 
«µαζέψει» την µπάλα. 
Κανόνας 12.6.2.1. 

 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 
4.35 Υπέρβαση του πασαδόρου 

 Ο πασαδόρος που παίζει στην πίσω ζώνη 
σηκώνεται για να κάνει πάσα µπροστά από τη 
γραµµή επίθεσης και ψηλά πάνω από το φιλέ. Αντί 
για πάσα αποφασίζει να κάνει πλασέ (µε τη δεύτερη 
µπαλιά) στο αντίπαλο γήπεδο. Ο αντίπαλος 
αµυντικός σηκώνεται για µπλοκ και βρίσκει τη 
µπάλα µέσα στο γήπεδο της οµάδας που επιτίθεται, 
πριν αυτή διασταυρώσει το φιλέ.  
Τι πρέπει να σφυρίξει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να σφυρίξει 
υπέρβαση του πασαδόρου, που πραγµατοποίησε 
επιθετικό χτύπηµα από την επιθετική ζώνη, ενώ 
έπαιζε στην πίσω ζώνη.  

Κάθε ενέργεια (εκτός από σερβίς και µπλοκ) που 
περνά την µπάλα στο αντίπαλο γήπεδο ενώ αυτή 
βρίσκεται ψηλότερα από το φιλέ, είναι επιθετικό 
χτύπηµα. 

Το επιθετικό χτύπηµα ολοκληρώνεται τη στιγµή 
που η µπάλα διασταυρώνει το κάθετο επίπεδο 
του φιλέ ή τη στιγµή που έρχεται σε επαφή µε το 
µπλοκ. 
Κανόνες 13.1.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3. 
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4.36 Μπλοκ στη δεύτερη µπαλιά 
 Μετά τη δεύτερη µπαλιά η µπάλα κατευθύνεται 
προς το αντίπαλο γήπεδο. Ο αντίπαλος αµυντικός 
σηκώνεται για µπλοκ και βρίσκει τη µπάλα µέσα 
στο γήπεδο της οµάδας που επιτίθεται, πριν αυτή 
διασταυρώσει το φιλέ.  
Τι πρέπει να σφυρίξει ο πρώτος διαιτητής; 

Το µπλοκ έχει δικαίωµα να ανακόψει κάθε 
µπάλα (εκτός από σερβίς) που κατευθύνεται 
προς το γήπεδό του ανεξάρτητα από το αν είναι 
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη µπαλιά. 

Επειδή πρόκειται για δεύτερη µπαλιά, ο 
διαιτητής πρέπει να κρίνει αν κάποιος επιθετικός 
παίκτης προλάβαινε να παίξει την µπάλα πριν 
αυτή περάσει στο αντίπαλο γήπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή το µπλοκ αποτελεί επέµβαση 
στο παιχνίδι της επιτιθέµενης οµάδας και ο 
διαιτητής πρέπει να σφυρίξει υπέρβαση του 
αµυντικού παίκτη. 
Κανόνες 13.1.1, 14.3. 

4.37 Επίθεση που δεν ολοκληρώθηκε 
 Στη δεύτερη µπαλιά ένας παίκτης που παίζει στην 
πίσω ζώνη σηκώνεται από την επιθετική ζώνη και 
καρφώνει την µπάλα ενώ αυτή βρίσκεται ψηλότερα 
από το φιλέ. Η µπάλα αναπηδά στο φιλέ, 
επιστρέφει, και ένας άλλος παίκτης της ίδιας 
οµάδας την περνά στο αντίπαλο γήπεδο. Ο πρώτος 
διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Αφού το επιθετικό χτύπηµα στη δεύτερη 
µπαλιά δεν πέρασε στον αντίπαλο γήπεδο ούτε 
ήρθε σε επαφή µε µπλοκ, θεωρείται ότι δεν 
ολοκληρώθηκε, και έτσι δεν υπάρχει σφάλµα. Η 
οµάδα πέρασε κανονικά την µπάλα µε την τρίτη 
µπαλιά.  

Αν η δεύτερη µπαλιά είχε έρθει σε επαφή µε 
µπλοκ, θα είχε ολοκληρωθεί το επιθετικό 
χτύπηµα και ο διαιτητής θα έπρεπε να σφυρίξει 
την υπέρβαση του παίκτη της αµυντικής ζώνης 
που είχε πραγµατοποιήσει την επίθεση µέσα από 
τη γραµµή των τριών µέτρων. 
Κανόνες 9.1, 13.1.3, 13.2.2, 13.3.3. 

4.38 Επιθετικό χτύπηµα σε µπάλα που έρχεται από σερβίς 
 Μετά από σερβίς, ένας παίκτης της οµάδας που 
έχει την υποδοχή σηκώνεται, χτυπά την µπάλα ενώ 
αυτή βρίσκεται ψηλότερα από το φιλέ πίσω από τη 
γραµµή των τριών µέτρων και η µπάλα περνά στο 
γήπεδο της οµάδας που είχε σερβίρει. Ο πρώτος 
διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Το επιθετικό χτύπηµα σε µπάλα που 
έρχεται από σερβίς απαγορεύεται όταν η µπάλα 
βρίσκεται ψηλότερα από το φιλέ και µέσα στην 
επιθετική ζώνη. Εφόσον η µπάλα είχε περάσει 
πίσω από τη γραµµή των τριών µέτρων δεν 
υπάρχει σφάλµα. 
Κανόνας 13.3.4. 

4.39 Υπέρβαση του πασαδόρου 
 Ο πασαδόρος που παίζει στην πίσω ζώνη 
σηκώνεται από την επιθετική ζώνη και κάνει πάσα 
ψηλότερα από το φιλέ. Η µπάλα κατευθύνεται προς 
το αντίπαλο γήπεδο και ένας επιθετικός συµπαίκτης 
του την προλαβαίνει και πραγµατοποιεί επιθετικό 
χτύπηµα ενώ αυτή έχει διασταυρώσει το 
κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ. Ο πρώτος διαιτητής 
άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Από τη στιγµή που η µπάλα διασταύρωσε 
το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ, η ενέργεια του 
πασαδόρου θεωρείται επιθετικό χτύπηµα και 
είναι υπέρβαση εφόσον ο πασαδόρος έπαιζε 
στην πίσω ζώνη. 
Κανόνας 13.1.3. 
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ΜΠΛΟΚ 
4.40 Ακούσιο µπλοκ από παίκτη της αµυντικής ζώνης 

 Μετά από κακή πρώτη µπαλιά, ο πασαδόρος που 
παίζει στην πίσω ζώνη υψώνει την µπάλα ενώ αυτή 
βρίσκεται ακόµη κάτω από το φιλέ και πολύ κοντά 
στο φιλέ. Η µπάλα περνά στο αντίπαλο γήπεδο, 
ένας αντίπαλος επιθετικός καρφώνει και καθώς η 
µπάλα έρχεται συναντά ψηλότερα από το φιλέ τα 
χέρια του πασαδόρου που ήταν ακόµη υψωµένα 
µετά την προηγούµενη προσπάθεια. Ο πρώτος 
διαιτητής σφύριξε «αντικανονικό µπλοκ».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Η επαφή του πασαδόρου µε τη µπάλα 
κοντά στο φιλέ και ψηλότερα από το φιλέ µετά 
από επιθετικό χτύπηµα της αντίπαλης οµάδας 
αποτελεί µπλοκ, έστω και αν η επαφή αυτή είναι 
ακούσια. Έτσι ο πασαδόρος πραγµατοποίησε 
µπλοκ ενώ έπαιζε στην πίσω ζώνη, και αυτό 
είναι σφάλµα. 
Κανόνες 14.1.1, 14.1.3, 14.6.2. 

4.41 Μπλοκ στη δεύτερη µπαλιά 
 Ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας σηκώνεται 
για µπλοκ και περνά τα χέρια του στο αντίπαλο 
γήπεδο µετά τη δεύτερη µπαλιά του πασαδόρου της 
αντίπαλης οµάδας.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ο διαιτητής πρέπει να κρίνει αν η ενέργεια του 
πασαδόρου αποτελεί ή όχι επιθετικό χτύπηµα. 
Αυτό εξαρτάται από την πορεία της µπάλας (αν 
κατευθυνόταν προς το αντίπαλο γήπεδο ή ήταν 
παράλληλη στο φιλέ) και από τη δυνατότητα 
αντίπαλου επιθετικού να πραγµατοποιήσει την 
τρίτη µπαλιά της οµάδας του πριν η µπάλα 
διασταυρώσει το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ. 

Αν η ενέργεια του πασαδόρου ήταν επιθετικό 
χτύπηµα, τότε το µπλοκ είναι κανονικό. Αν η 
ενέργεια του πασαδόρου δεν ήταν επιθετικό 
χτύπηµα, τότε το µπλοκ αποτελεί επέµβαση στο 
παιχνίδι της επιτιθέµενης οµάδας. 
Κανόνες 14.1.1, 14.3. 

4.42 Μπλοκ σε µπλοκ 
 Μετά από επιθετικό χτύπηµα και µπλοκ, 
συµπαίκτης αυτού που είχε πραγµατοποιήσει την 
επίθεση έκανε µε τη σειρά του µπλοκ στη µπάλα 
που ερχόταν από το µπλοκ του αντιπάλου.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ναι. Το µπλοκ µπορεί να ανακόψει κάθε µπάλα 
(εκτός από σερβίς) που έρχεται από το αντίπαλο 
γήπεδο. 
Κανόνας 14.1.1. 

4.43 Η µπάλα στα πόδια του µπλοκέρ στο αντίπαλο γήπεδο 
 Μετά από επιτυχηµένο µπλοκ η µπάλα πέφτει 
κατακόρυφα στο γήπεδο της επιτιθέµενης οµάδας 
και χτυπά κάτω από το φιλέ στα πόδια του παίκτη 
που είχε πραγµατοποιήσει το µπλοκ, ο οποίος 
πατούσε κανονικά στο έδαφος και µέρος των 
πελµάτων του βρισκόταν στο γήπεδο της 
επιτιθέµενης οµάδας. Ο διαιτητής έδωσε τον πόντο 
στην οµάδα που είχε πραγµατοποιήσει το µπλοκ.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. Εφόσον η θέση των ποδιών του παίκτη που 
είχε πραγµατοποιήσει το µπλοκ είναι κανονική, 
η επαφή µε τη µπάλα θεωρείται ως επαφή της 
µπάλας µε το γήπεδο. 

Αν ο παίκτης που πραγµατοποίησε το µπλοκ 
βρισκόταν ακόµη στον αέρα τη στιγµή που 
χτύπησε η µπάλα στα πόδια του, ο διαιτητής 
έπρεπε να κρίνει αν η επαφή µε την µπάλα 
αποτελούσε επέµβαση στο παιχνίδι της 
αντίπαλης οµάδας. 
Κανόνας 11.2.1. 
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4.44 Επίθεση στο αντίπαλο γήπεδο µετά από µπλοκ 
 Ο παίκτης που πραγµατοποιεί µπλοκ έρχεται σε 
επαφή µε την µπάλα πριν αυτή διασταυρώσει το 
κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ. Η µπάλα αναπηδά 
στο µπλοκ και αφού έχει κινηθεί για αρκετά µέτρα 
παράλληλα µε το φιλέ, ένας συµπαίκτης του 
µπλοκέρ την καρφώνει στο αντίπαλο γήπεδο χωρίς 
αυτή να διασταυρώσει ποτέ το κατακόρυφο επίπεδο 
του φιλέ. Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε υπέρβαση 
του παίκτη που κάρφωσε την µπάλα.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Η επιθετική ενέργεια του δεύτερου παίκτη 
έγινε καθαρά µετά το µπλοκ και δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ως οµαδικό µπλοκ. 

Το επιθετικό χτύπηµα θα ήταν κανονικό αν η 
µπάλα είχε περάσει στο γήπεδο της οµάδας που 
πραγµατοποίησε το µπλοκ. 
Κανόνες 11.1.2, 13.2.1, 13.3.1, 14.1.1, 14.2, 14.3. 

4.45 Μπλοκ πριν την εκδήλωση επίθεσης 
 Μετά από υποδοχή η µπάλα κατευθύνεται προς το 
αντίπαλο γήπεδο, αλλά ο πασαδόρος της οµάδας 
έχει τη δυνατότητα και κινείται για να την 
προλάβει. Ένας παίκτης της αντίπαλης οµάδας 
σηκώνεται και πραγµατοποιεί µπλοκ µε τα χέρια 
του στο γήπεδο της οµάδας που είχε την υποδοχή. 
Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε υπέρβαση του παίκτη 
που πραγµατοποίησε µπλοκ.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Ο παίκτης που πραγµατοποιεί µπλοκ δεν 
επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε την µπάλα στο 
αντίπαλο γήπεδο πριν ή ταυτόχρονα µε την 
εκδήλωση της επίθεσης. 

Αν ο πρώτος διαιτητής έκρινε ότι κανείς παίκτης 
της οµάδας που είχε την υποδοχή δεν είχε τη 
δυνατότητα να φτάσει στην µπάλα πριν αυτή 
περάσει στο αντίπαλο γήπεδο, τότε το µπλοκ θα 
ήταν κανονικό. 
Κανόνας 14.3. 

4.46 Ταυτόχρονη υπέρβαση 
 Ο πασαδόρος που παίζει στην πίσω ζώνη χτυπά την 

µπάλα από την επιθετική ζώνη ψηλότερα από το 
φιλέ προς το αντίπαλο γήπεδο. Ένας παίκτης της 
αντίπαλης οµάδας σηκώνεται για µπλοκ και αγγίζει 
την µπάλα ταυτόχρονα µε τον πασαδόρο στο 
γήπεδο του πασαδόρου.  
Τι πρέπει να σφυρίξει ο πρώτος διαιτητής; 

Πρόκειται για ταυτόχρονο σφάλµα και ο 
διαιτητής πρέπει να σφυρίξει επανάληψη του 
σερβίς.  

Ο πασαδόρος πραγµατοποίησε επιθετικό 
χτύπηµα από την επιθετική ζώνη ενώ παίζει στην 
πίσω ζώνη, ενώ ο αντίπαλος πραγµατοποίησε 
µπλοκ στο αντίπαλο γήπεδο ταυτόχρονα µε το 
επιθετικό χτύπηµα. 

Ο διαιτητής πρέπει να είναι βέβαιος ότι η επαφή 
των δυο παικτών µε την µπάλα ήταν απόλυτα 
ταυτόχρονη. Αν υπάρχει διαφορά έστω και σε 
κλάσµα του δευτερολέπτου, τότε το σφάλµα 
ανήκει στον παίκτη που έπαιξε πρώτος την 
µπάλα. 
Κανόνες 13.3.3, 14.3, 14.6.1 

4.47 Μπλοκ σε µπάλα που δεν έρχεται από το αντίπαλο γήπεδο 
 Μετά από υποδοχή η µπάλα κατευθύνεται προς το 
αντίπαλο γήπεδο. Ο πασαδόρος, που παίζει στην 
επιθετική ζώνη, σηκώνεται και µε µια κίνηση που 
µοιάζει µε µπλοκ κατευθύνει την µπάλα µε τα δυο 
χέρια προς το αντίπαλο γήπεδο.  
Είναι αυτό σωστό; 

Η ενέργεια του πασαδόρου δεν είναι µπλοκ αλλά 
επιθετικό χτύπηµα. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
συνηθισµένο, αλλά δεν απαγορεύεται από τον 
κανονισµό. 

Ο διαιτητής πρέπει να είναι βέβαιος ότι το 
χτύπηµα του πασαδόρου δεν έγινε µέσα από το 
αντίπαλο γήπεδο και ότι ο παίκτης δεν κράτησε 
ούτε µετέφερε την µπάλα. 
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4.48 ∆ιαδοχικές επαφές στο µπλοκ 
 Μετά από πολύ ισχυρό επιθετικό χτύπηµα η µπάλα 
αναπηδά πολύ γρήγορα στο µπλοκ, στο κεφάλι του 
µπλοκέρ, πάλι στο µπράτσο του µπλοκέρ, και 
καταλήγει στην πίσω ζώνη της αµυνόµενης οµάδας, 
στην οποία ο πρώτος διαιτητής επέτρεψε να παίξει 
κανονικά τρεις µπαλιές.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Παρότι η µπάλα χτύπησε τρεις φορές στον 
παίκτη που πραγµατοποίησε το µπλοκ, οι τρεις 
επαφές έγιναν στη διάρκεια µιας µόνο 
προσπάθειας για µπλοκ. Μετά το µπλοκ η οµάδα 
µπορούσε να παίξει κανονικά τρεις µπαλιές. 
Κανόνες 9.1, 14.2, 14.4.1. 

4.49 Ταυτόχρονη υπέρβαση 
 Μετά την δεύτερη µπαλιά η µπάλα έχει ήδη περάσει 
στον χώρο της αντίπαλης οµάδας. Ένας παίκτης 
της πίσω ζώνης της οµάδας αυτής έχει σηκωθεί για 
µπλοκ από την επιθετική ζώνη. Ένας επιθετικός 
παίκτης της οµάδας που είχε παίξει τις δυο µπαλιές 
κάνοντας κίνηση που µοιάζει µε µπλοκ χτυπά την 
µπάλα µε τα δυο χέρια στο αντίπαλο γήπεδο, 
ταυτόχρονα µε τον αντίπαλο αµυντικό που είχε 
σηκωθεί για µπλοκ. Ο πρώτος διαιτητής σφύριξε 
ταυτόχρονο σφάλµα.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Αφού η µπάλα δεν ερχόταν από το 
αντίπαλο γήπεδο, ο επιθετικός παίκτης της 
οµάδας που είχε παίξει τις δυο µπαλιές δεν 
πραγµατοποίησε µπλοκ, αλλά επιθετικό χτύπηµα 
µέσα στο αντίπαλο γήπεδο. Ταυτόχρονα ο 
παίκτης της αντίπαλης οµάδας πραγµατοποίησε 
αντικανονικό µπλοκ επειδή παίζει στην πίσω 
ζώνη. 

Ο διαιτητής πρέπει να είναι βέβαιος ότι η επαφή 
των δυο παικτών µε την µπάλα ήταν απόλυτα 
ταυτόχρονη. Αν υπάρχει διαφορά έστω και σε 
κλάσµα του δευτερολέπτου, τότε το σφάλµα 
ανήκει στον παίκτη που έπαιξε πρώτος την 
µπάλα. 
Κανόνες 13.3.1, 14.1.1, 14.6.2. 

4.50 Επαφή παίκτη µε τον στύλο 
 Μετά από κακή υποδοχή η µπάλα περνά έξω από 
την αντένα. Ο πασαδόρος τρέχει και γυρίζει την 
µπάλα κανονικά, έξω από την ίδια αντένα, αλλά 
στην προσπάθειά του χρησιµοποίησε τον στύλο για 
να κρατηθεί και να στρίψει το σώµα του. Ο 
διαιτητής επέτρεψε να συνεχιστεί το παιχνίδι.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. ∆εν υπάρχει σφάλµα, µε την προϋπόθεση 
ότι ο παίκτης δεν ήταν σε επαφή µε τον στύλο τη 
στιγµή που έπαιξε την µπάλα. 
Κανόνας 9.1.3. 

4.51 Ο τρίτος παίκτης αργεί να σηκωθεί για οµαδικό µπλοκ 
 Ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας, που τρέχει 
να σχηµατίσει τριπλό µπλοκ, βρίσκεται δυο βήµατα 
µακριά από τους δυο συµπαίκτες του που έχουν ήδη 
σηκωθεί, όταν εκδηλώνεται η επίθεση της 
αντίπαλης οµάδας.  
Η µπάλα αναπηδά στο µπλοκ των δυο παικτών που 
είχαν σηκωθεί µαζί και στη συνέχεια στα χέρια του 
τρίτου παίκτη, που ακόµη βρισκόταν κάτω από το 
ύψος του φιλέ. Ο πρώτος διαιτητής θεώρησε τα δυο 
χτυπήµατα ως οµαδικό µπλοκ και επέτρεψε στην 
αµυνόµενη οµάδα να παίξει τρεις ακόµη µπαλιές. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Ο τρίτος παίκτης δεν είχε προλάβει να 
σηκωθεί ταυτόχρονα µε τους συµπαίκτες του για 
οµαδικό µπλοκ και επιπλέον ήρθε σε επαφή µε 
την µπάλα χαµηλότερα από το φιλέ. 

Η επαφή αυτή θα έπρεπε να θεωρηθεί ως η 
πρώτη µπαλιά της αµυνόµενης οµάδας. 
Κανόνες 9.3.1, 14.1.1. 
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Κεφάλαιο 5: ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

5.1 Ο προπονητής κάνει λιγότερες αλλαγές από όσες έχει ζητήσει 
 Ο προπονητής κάνει αρχικά σήµα για τρεις αλλαγές 
ταυτόχρονα, αλλά αφού έχει σφυρίξει ο δεύτερος 
διαιτητής αλλάζει γνώµη και αποφασίζει να κάνει 
µόνο τις δυο αλλαγές.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ναι, εφόσον δεν προκλήθηκε καθυστέρηση του 
παιχνιδιού. 
Κανόνες 15.10.2, 15.10.4, 16.1. 

5.2 Ο προπονητής δεν δείχνει τον αριθµό των αλλαγών 
 Ο προπονητής ζητά αλλαγή χωρίς να δείξει τον 
αριθµό των αλλαγών που επιθυµεί. ∆υο παίκτες 
εµφανίζονται για να εισέλθουν ως αλλαγή, αλλά ο 
δεύτερος διαιτητής επιτρέπει µόνο µια αλλαγή.  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή. 

Ναι. Αν ο προπονητής δεν υποδείξει τον αριθµό 
των αλλαγών, θεωρείται ότι έχει ζητήσει µόνο 
µια αλλαγή. Αν οι παίκτες είναι ήδη έτοιµοι και 
δεν προκληθεί καθυστέρηση του παιχνιδιού, ο 
προπονητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια 
από τις δυο αλλαγές θα πραγµατοποιήσει. 
Κανόνας 15.10.4. 

5.3 Ένας από τους παίκτες που θα µπουν δεν είναι έτοιµος 
 Ο προπονητής ζητά δυο αλλαγές, αλλά υπάρχει 

µόνο ένας παίκτης έτοιµος για να εισέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.  
Πόσες αλλαγές πρέπει να επιτρέψει ο δεύτερος 
διαιτητής; 

Κατά τη στιγµή του αιτήµατος του προπονητή, 
οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιµοι στη ζώνη 
αλλαγής. Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να 
επιτρέψει µόνο την αλλαγή του παίκτη που ήταν 
έτοιµος και να απορρίψει το αίτηµα για τη 
δεύτερη αλλαγή χωρίς κυρώσεις (κάρτα 
καθυστέρησης) για την οµάδα, αν δεν 
προκλήθηκε καθυστέρηση του παιχνιδιού. 
Κανόνες 15.10.2, 15.10.3. 

5.4 Ο προπονητής ξαναζητά αλλαγή µετά από αντικανονικό αίτηµα 
 Ο προπονητής ζητά αλλαγή αλλά ο παίκτης δεν 
είναι έτοιµος και έτσι ο διαιτητής απορρίπτει το 
αίτηµα και δείχνει κάρτα καθυστέρησης. Μέχρι να 
καταγραφεί η ποινή στο φύλλο αγώνα ο παίκτης 
έχει ετοιµαστεί και ο προπονητής ζητά πάλι 
αλλαγή.  
Ο διαιτητής πρέπει να την επιτρέψει; 

Όχι. Η οµάδα δεν επιτρέπεται να ζητήσει για 
δεύτερη φορά αλλαγή κατά τη διάρκεια της ίδιας 
διακοπής του αγώνα. 
Κανόνας 15.3.2. 

5.5 Ο παίκτης που θα µπει κρατά λάθος αριθµό 
 Ο προπονητής ζητά αλλαγή και ο δεύτερος 
διαιτητής σφυρίζει, αλλά ο παίκτης που πρόκειται 
να εισέλθει κρατά καρτελάκι µε λάθος αριθµό και 
επιστρέφει για να βρει το σωστό. Ο πρώτος 
διαιτητής τιµώρησε την οµάδα µε προειδοποίηση 
καθυστέρησης αλλά επέτρεψε την πραγµατοποίηση 
της αλλαγής.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Εφόσον ο παίκτης κρατά λάθος αριθµό δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν έτοιµος για την 
αλλαγή. Η προειδοποίηση καθυστέρησης ήταν 
σωστή, αλλά ο διαιτητής δεν έπρεπε να 
επιτρέψει την αλλαγή. 
Κανόνες 15.10.3, 16.1.1, 16.2. 
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5.6 Ο προπονητής ζητά αλλαγή ενώ ο παίκτης είναι µακριά 
 Ο προπονητής ζητά αλλαγή και ο παίκτης που 
πρόκειται να εισέλθει ξεκινά τρέχοντας από τη 
ζώνη προθέρµανσης τη στιγµή που ο δεύτερος 
διαιτητής βλέπει το σήµα του προπονητή. Εφόσον 
δεν υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση στο παιχνίδι, ο 
δεύτερος διαιτητής επέτρεψε την αλλαγή.  
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Όχι. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, ο παίκτης 
πρέπει να είναι έτοιµος στη ζώνη αλλαγής τη 
στιγµή του αιτήµατος για αλλαγή. Αν αυτό δεν 
συµβαίνει, η αλλαγή απορρίπτεται και η οµάδα 
τιµωρείται µε προειδοποίηση ή ποινή 
καθυστέρησης. 
Κανόνες 15.10.3, 1.2. 

5.7 Ο παίκτης που θα µπει κρατά λάθος αριθµό 
 Ο προπονητής ζητά αλλαγή για να µπει στον αγώνα 
ο παίκτης Νο 8 στη θέση του Νο 9, αλλά το 
καρτελάκι που κρατά ο παίκτης δείχνει τον αριθµό 
10, που επίσης υπάρχει στην εξάδα. Ο προπονητής 
επιµένει ότι πρέπει να βγει ο παίκτης Νο 9. Μετά 
από σύντοµη συζήτηση ο δεύτερος διαιτητής 
απέρριψε την αλλαγή και τελικά η οµάδα δέχθηκε 
προειδοποίηση καθυστέρησης. 
Είναι σωστή η απόφαση των διαιτητών; 

Σωστή απόφαση. Αν ο προπονητής δεχόταν να 
βγει ο παίκτης µε τον αριθµό 10, δεν θα υπήρχε 
κανένα πρόβληµα. Το λάθος καρτελάκι έκανε το 
αίτηµα αντικανονικό, οπότε η αλλαγή δεν 
έπρεπε να πραγµατοποιηθεί. Επιπλέον, η 
σύγχυση προκάλεσε καθυστέρηση του αγώνα 
και σωστά η οµάδα τιµωρήθηκε µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης. 

5.8 Κανονική αλλαγή αµέσως µετά την κατ� εξαίρεση αλλαγή 
 Ένας παίκτης τραυµατίζεται και αντικαθίσταται µε 
κατ� εξαίρεση αλλαγή. Στη διάρκεια της ίδιας 
διακοπής ο προπονητής ζητά και µια κανονική 
αλλαγή, την οποία ο δεύτερος διαιτητής του 
επέτρεψε να κάνει. 
Είναι σωστή η απόφαση του δεύτερου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση. Η κατ� εξαίρεση αλλαγή 
προϋποθέτει ότι ο τραυµατισµένος παίκτης δεν 
µπορούσε να συνεχίσει και δεν µπορούσε να 
αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή. Έτσι, η 
κανονική αλλαγή που ακολούθησε δεν αποτελεί 
δεύτερο αίτηµα για κανονική αλλαγή στην ίδια 
διακοπή του αγώνα, και µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί. 

5.9 Κατ� εξαίρεση αλλαγή µετά από αποβολή 
 Ένας παίκτης (Νο 6) τιµωρείται µε αποκλεισµό 

(κόκκινη-κίτρινη κάρτα) και αντικαθίσται µε 
κανονική αλλαγή από τον Νο 7. Στη συνέχεια του 
ίδιου σετ ο παίκτης Νο 7 τραυµατίζεται και δεν 
µπορεί να συνεχίσει.  
Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει την κατ� εξαίρεση 
αλλαγή του Νο 7; 

Ναι. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, παίκτης που 
αποβάλλεται πρέπει να αντικατασταθεί µόνο µε 
κανονική αλλαγή. Αυτό έγινε σωστά στην 
περίπτωση του Νο 6. 

Στη συνέχεια ο παίκτης Νο 7 δεν µπορεί µεν να 
αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή (επειδή έχει 
πάρει τη θέση του αποβληθέντος Νο 6) αλλά 
µπορεί να αντικατασταθεί µε κατ� εξαίρεση 
αλλαγή όπως προβλέπεται για περίπτωση 
τραυµατισµού. 
Κανόνας 15. 

5.10 Παίκτης της αρχικής εξάδας τραυµατίζεται στο ζέσταµα 
 Ο πασαδόρος που είχε ήδη δηλωθεί στην αρχική 
περιστροφή τραυµατίζεται στη διάρκεια της 
προθέρµανσης και δεν µπορεί να ξεκινήσει τον 
αγώνα.  
Μπορεί να αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή 
χωρίς ο αρχικός πασαδόρος να παρευρίσκεται στον 
αγωνιστικό χώρο; 

Ναι. Στο φύλλο αγώνα µπορεί να δηλωθεί 
κανονική αλλαγή στο 0-0 και ο τραυµατισµένος 
παίκτης δεν είναι απαραίτητο να παραταχθεί µε 
την αρχική σύνθεση της οµάδας του. 
Κανόνες 7.3.2, 7.3.4. 
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5.11 Λάθος παίκτης στο γήπεδο 
 Αφού µια οµάδα έχει πραγµατοποιήσει τις 6 
αλλαγές που δικαιούται σε ένα σετ, ο δεύτερος 
διαιτητής διαπιστώνει ότι ο παίκτης µε αριθµό 7 
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ενώ δεν 
περιλαµβάνεται στην εξάδα. 
Τι πρέπει να κάνουν οι διαιτητές; 

Η παρουσία λάθος παίκτη στο γήπεδο σηµαίνει 
αρχικά «λάθος θέσεις» για τη συγκεκριµένη 
φάση. Έτσι η οµάδα χάνει τον τελευταίο πόντο. 

Όλοι οι πόντοι που η οµάδα είχε κερδίσει µε τον 
λάθος παίκτη διαγράφονται. Οι πόντοι της 
αντίπαλης οµάδας παραµένουν. 

Ο παίκτης Νο 7 πρέπει να βγει και να επανέλθει 
στο γήπεδο αυτός που κανονικά θα έπρεπε να 
παίζει. Αυτό δεν ακυρώνει τυχόν προηγούµενη 
αλλαγή του Νο 7. 

Όλα αυτά πρέπει να γραφούν στο φύλλο αγώνα. 
Κανόνας 8.4.2. 

5.12 Ο προπονητής ζητά 2 αλλαγές ενώ έχει ήδη 5 
 Αφού µια οµάδα έχει πραγµατοποιήσει 5 από τις 6 
αλλαγές που δικαιούται σε ένα σετ, ο προπονητής 
ζητά αλλαγή και δείχνει 2 αλλαγές. 
Τι πρέπει να κάνει ο δεύτερος διαιτητής; 

Εφόσον η οµάδα έεχι κάνει µόνο πέντε αλλαγές, 
το αίτηµα για 6η αλλαγή είναι κανονικό. 

Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να υπενθυµίσει 
στον προπονητή ότι έχει δικαίωµα να κάνει µια 
µόνο αλλαγή, και να τον ρωτήσει ποια από τις 
δυο επιθυµεί να πραγµατοποιηθεί. 

Αν δεν προκληθεί καθυστέρηση του αγώνα, η 
άλλη αλλαγή απορρίπτεται χωρίς συνέπειες 
(ποινές) για την οµάδα. 
Κανόνες 15.5, 15.6, 15.11, 16.1. 

5.13 Κατ� εξαίρεση αλλαγή µε παίκτη που βρίσκεται στο γήπεδο 
 Μια οµάδα έχει δυο πολύ καλούς επιθετικούς µε 
αριθµούς 2 και 5. Αφού ο παίκτης Νο 5 έχει βγει 
και επανέλθει µε δυο κανονικές αλλαγές, 
τραυµατίζεται και πρέπει να αντικατασταθεί µε 
κατ� εξαίρεση αλλαγή.  
Ο προπονητής ζητά εσπευσµένα από το λίµπερο να 
µπει στη θέση του Νο 2, που βρίσκεται στην πίσω 
ζώνη, και στη συνέχεια ζητά κατ� εξαίρεση αλλαγή 
του Νο 5 µε το Νο 2. 
Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει αυτή την αλλαγή; 

Όχι. Στην κατ� εξαίρεση αλλαγή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όποιος παίκτης βρίσκεται εκείνη 
τη στιγµή εκτός εξάδας. Ο παίκτης που έχει 
αντικατασταθεί από το λίµπερο ανήκει στην 
εξάδα. 

Ο προπονητής θα µπορούσε να ζητήσει 
κανονική αλλαγή του Νο 2, ώστε να βγει από 
την εξάδα, και τότε να τον χρησιµοποιήσει στην 
κατ� εξαίρεση αλλαγή. 
Κανόνες 15.7. 

5.14 Ο προπονητής ζητά δυο αλλαγές αλλά η µια είναι αντικανονική 
 Ο προπονητής ζητά δυο αλλαγές, αλλά ο σηµειωτής 
διαπιστώνει ότι η µια από αυτές δεν µπορεί να 
γίνει. 
Τι πρέπει να κάνει ο δεύτερος διαιτητής; 

Ο δεύτερος διαιτητής θα δεχτεί να γίνει η 
αλλαγή που είναι κανονική και θα απορρίψει την 
άλλη, ανεξάρτητα από τη σειρά µε την οποία τις 
ζήτησε ο προπονητής. 

Το αίτηµα για αντικανονική αλλαγή τιµωρείται 
πάντοτε µε προειδοποίηση/ποινή καθυστέρησης. 
Κανόνες 15.6, 16.1.3. 
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5.15 Αλλαγή που ακυρώθηκε αλλά δεν ήταν αντικανονική 
 Αφού µια αλλαγή έχει ολοκληρωθεί, ο σηµειωτής 
ειδοποιεί τον δεύτερο διαιτητή ότι είναι 
αντικανονική. Ο δεύτερος διαιτητής φωνάζει τους 
παίκτες και ακυρώνει την αλλαγή, αλλά ο αρχηγός 
της οµάδας ζητά εξηγήσεις και τελικά από το φύλλο 
αγώνα διαπιστώνεται ότι η αλλαγή δεν ήταν 
αντικανονική. Έτσι ο παίκτης που είχε µπει και βγει 
επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. 
Πώς έπρεπε να είχε ενεργήσει ο Β΄ διαιτητής; 

Οι αλλαγές αποφάσεων δηµιουργούν αρνητική 
ατµόσφαιρα και κλονίζουν την εµπιστοσύνη των 
θεατών προς τους διαιτητές. 

Ο δεύτερος διαιτητής θα έπρεπε να είχε ελέγξει 
προσεκτικά το φύλλο αγώνα πριν προχωρήσει 
στην ακύρωση της αλλαγής. 

 

5.16 Τεχνικό τάιµ-αουτ δεν επαναλαµβάνεται µετά από διαγραφή πόντων 
 Ενώ το σκορ είναι 7-6 πηγαίνει λάθος παίκτης στο 
σερβίς. Η οµάδα του κερδίζει τον όγδοο πόντο, 
ακολουθεί τεχνικό τάιµ-αουτ, ο ίδιος παίκτης 
συνεχίζει να σερβίρει και µόνο όταν το σκορ έχει 
γίνει 10-6 ο σηµειωτής αντιλαµβάνεται ότι σερβίρει 
λάθος παίκτης και ειδοποιεί τους διαιτητές. 
Ο πρώτος διαιτητής επανέφερε το σκορ στο 7-6 και 
έδωσε τον πόντο, για «λάθος θέσεις» στην 
αντίπαλη οµάδα κάνοντας το σκορ 7-7. 
Όταν στην επόµενη φάση το σκορ έγινε 8-7, ο 
πρώτος διαιτητής δεν επέτρεψε νέο τεχνικό τάιµ-
αουτ. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση. Τα τεχνικά τάιµ-αουτ 
αποτελούν µέρος της συµφωνίας των 
διοργανωτών µε την τηλεόραση, και 
προβλέπονται δυο σε κάθε σετ. Έτσι, η 
διαγραφή των πόντων δεν σηµαίνει τρίτο τεχνικό 
τάιµ-αουτ για το ίδιο σετ. 
Κανόνες 16.4.1. 

 
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
5.17 ∆υο αιτήµατα για αλλαγή στην ίδια διακοπή του αγώνα 

 Ο προπονητής ζητά βιαστικά αλλαγή προς το τέλος 
ενός σετ. Ο παίκτης δεν είναι έτοιµος και έτσι ο 
πρώτος διαιτητής απορρίπτει την αλλαγή και 
τιµωρεί την οµάδα µε προειδοποίηση 
καθυστέρησης, ενώ ο παίκτης στο µεταξύ είχε 
φτάσει στη ζώνη αλλαγής. Ακολούθησαν 
διαµαρτυρίες και τάιµ-άουτ. Μετά το τάιµ-άουτ η 
αντίπαλη οµάδα πραγµατοποίησε αλλαγή και η 
πρώτη οµάδα ζήτησε πάλι αλλαγή, την οποία ο 
διαιτητής επέτρεψε.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Η αρχική απόρριψη της αλλαγής, η 
προειδοποίηση καθυστέρησης, το τάιµ-άουτ και 
η αλλαγή της αντίπαλης οµάδας έγιναν 
κανονικά. Το νέο αίτηµα για αλλαγή από την 
πρώτη οµάδα ήταν στην ίδια διακοπή του αγώνα 
και ήταν αντικανονικό. Ο διαιτητής έπρεπε να το 
απορρίψει χωρίς ποινή καθυστέρησης, εκτός αν 
είχε προηγηθεί άλλο αντικανονικό αίτηµα. 
Κανόνες 15.3.1, 15.3.2, 15.10.3, 15.11.1.3, 16.1.1, 
16.1.2. 
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5.18 Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει τρίτο τάιµ-άουτ 
 Ενώ η οµάδα έχει ήδη πάρει δυο τάιµ-άουτ σε ένα 
σετ, ο αρχηγός της ζητά τάιµ-άουτ, και ο δεύτερος 
διαιτητής το σφυρίζει. Ο σηµειωτής αντιλαµβάνεται 
ότι είναι το τρίτο τάιµ-άουτ και ειδοποιεί τους 
διαιτητές.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να τερµατίσει 
αµέσως το τάιµ-άουτ, που είναι αντικανονικό, να 
καλέσει τον αρχηγό της οµάδας και να δώσει 
προειδοποίηση (ή ποινή, αν έχει προηγηθεί 
προειδοποίηση) καθυστέρησης, επειδή 
προκλήθηκε καθυστέρηση στο παιχνίδι. 

Οπωσδήποτε η κατάσταση έπρεπε να είχε 
προληφθεί από τον δεύτερο διαιτητή, που έπρεπε 
να είχε απορρίψει το αντικανονικό αίτηµα χωρίς 
καµία ποινή (αν δεν είχε προηγηθεί άλλο 
αντικανονικό αίτηµα). 
Κανόνες 15.11.1.4, 16.1.5. 

5.19 Ο προπονητής ζητά αλλαγή αφού ο Α΄ διαιτητής έχει σφυρίξει 
 Ο προπονητής ζητά αλλαγή, πατώντας την κόρνα 
και κάνοντας το προβλεπόµενο χειροσήµα, ένα 
κλάσµα του δευτερολέπτου µετά το σφύριγµα του 
πρώτου διαιτητή για σερβίς. 
Ο πρώτος διαιτητής απέρριψε το αίτηµα µε ελαφρό 
νεύµα του χεριού του, αλλά στο µεταξύ οι οµάδες 
είχαν σταµατήσει και οι δυο παίκτες είχαν πάρει 
θέσεις στη ζώνη αλλαγής. Ο πρώτος διαιτητής 
επέµεινε και έκανε νεύµα στον παίκτη που σέρβιρε 
να παίξει. Μόλις όµως έγινε το σερβίς ακούστηκε 
το σφύριγµα του δεύτερου διαιτητή, που υποδείκνυε 
λάθος θέσεις επειδή η οµάδα είχε 7 παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο. 
Μετά από σύντοµη συζήτηση µεταξύ των 
διαιτητών, ο πρώτος διαιτητής δέχτηκε τις λάθος 
θέσεις και έδωσε τον πόντο στην αντίπαλη οµάδα. 
Είναι σωστές οι ενέργειες των διαιτητών; 

Το αρχικό αίτηµα του προπονητή ήταν 
αντικανονικό. 

Εφόσον οι δυο οµάδες σταµάτησαν ακούγοντας 
την κόρνα, ο πρώτος διαιτητής έπρεπε να 
σταµατήσει τον αγώνα και να τιµωρήσει την 
οµάδα µε προειδοποίηση/ποινή καθυστέρησης. 

Αν ήταν η πρώτη προειδοποίηση, η οµάδα θα 
έπρεπε να σερβίρει και πάλι κανονικά. 

Σχετικά µε τις λάθος θέσεις, ο δεύτερος 
διαιτητής δεν έχει ούτε αρµοδιότητα ούτε 
δικαίωµα να ελέγχει τις θέσεις της οµάδας που 
σερβίρει. Έτσι, εφόσον ο αγώνας διακόπηκε από 
το αντικανονικό σφύριγµα του δεύτερου 
διαιτητή, το σερβίς θα έπρεπε να επαναληφθεί. 
Κανόνες 15.11.1.1, 23.3.2.2, 23.3.2.3a. 
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ 
5.20 ∆ιακοπή του αγώνα σε τραυµατισµό παίκτη 

 Ο πασαδόρος της µιας οµάδας τραυµατίζεται στο 
γόνατο στη διάρκεια αµυντικής προσπάθειας, µένει 
πεσµένος στο έδαφος και συγκεντρώνονται γύρω 
του οι προπονητές και ο γιατρός της οµάδας. Μετά 
από περίπου δυο λεπτά ο πασαδόρος σηκώνεται 
και δηλώνει ότι µπορεί να συνεχίσει. Ο πρώτος 
διαιτητής επέτρεψε τη συνέχιση του αγώνα χωρίς 
καµία άλλη ενέργεια.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Για την ασφάλεια των παικτών, η είσοδος του 
γιατρού πρέπει να επιτραπεί. Αν ο τραυµατισµός 
φαίνεται σοβαρός, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να 
διακόψει αµέσως το παιχνίδι για την παροχή 
πρώτων βοηθειών στον παίκτη. Αν ο 
τραυµατισµός είναι αρκετά σοβαρός ώστε να 
δικαιολογεί την είσοδο των προπονητών στον 
αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης πρέπει να 
αποµακρυνθεί για µια τουλάχιστον φάση. 

Η βασική σκέψη του διαιτητή είναι να δώσει 
στην οµάδα χρόνο για να διαπιστώσει τη 
σοβαρότητα του τραυµατισµού, αλλά και να 
περιορίσει τη διάρκεια της διακοπής του αγώνα. 
Αν ο παίκτης δεν µπορεί να συνεχίσει θα πρέπει 
να αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή. Αν δεν 
είναι δυνατή η πραγµατοποίηση κανονικής 
αλλαγής, τότε θα πρέπει να γίνει κατ� εξαίρεση 
αλλαγή. 
Κανόνας 17.1.2. 

5.21 Ο αντικαταστάτης τραυµατισµένου παίκτη δεν είναι αµέσως έτοιµος 
 Ένας παίκτης τραυµατίζεται από τον αγκώνα 
συµπαίκτη του κατά την προσπάθεια για µπλοκ και 
αιµορραγεί από τη µύτη. Ο προπονητής του ζητά 
αλλαγή, αλλά ο αντικαταστάτης δεν είναι έτοιµος 
και εµφανίζεται στον σηµειωτή φορώντας φόρµες.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο διαιτητής; 

Οι διαιτητές πρέπει να είναι διακριτικοί σε 
περιπτώσεις όπου οι αλλαγές είναι αναγκαστικές 
και δεν έχουν προβλεφθεί από τον προπονητή. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο διαιτητής 
πρέπει να δώσει χρόνο στον αντικαταστάτη για 
να βγάλει τη φόρµα και να εισέλθει στο γήπεδο 
χωρίς κυρώσεις.  

Ειδικά σε περιπτώσεις όπου ένας παίκτης 
αιµορραγεί, ο παίκτης πρέπει να αντικατασταθεί 
αµέσως και να επιστρέψει στον αγώνα µόνο 
όταν η αιµορραγία σταµατήσει και το αίµα 
καθαριστεί από τα ρούχα του. 
Κανόνες 4.4, 15, 15.10.2, 15.10.3, 17.1.1. 

5.22 Η κατ� εξαίρεση αλλαγή δεν µετράει στις 6 κανονικές αλλαγές 
 Μια οµάδα έχει πραγµατοποιήσει 5 αλλαγές σε ένα 
σετ. Ένας από τους παίκτες, που έχει βγει και 
επανέλθει στον αγώνα κλείνοντας την αλλαγή του, 
τραυµατίζεται και αντικαθίσταται µε κατ� εξαίρεση 
αλλαγή. Ο πρώτος διαιτητής υποστήριξε ότι αυτή 
ήταν η έκτη αλλαγή που δικαιούταν η οµάδα, ενώ ο 
προπονητής επέµενε ότι δικαιούται µια ακόµη 
κανονική αλλαγή.  
Ποιος έχει δίκιο; 

Ο τραυµατισµένος παίκτης δεν µπορούσε να 
αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή (αφού η 
αλλαγή του είχε κλείσει) και για τον λόγο αυτό 
αντικαταστάθηκε µε κατ� εξαίρεση αλλαγή. 

Στην κατ� εξαίρεση αλλαγή µπορεί να µπει 
οποιοσδήποτε παίκτης βρίσκεται στον πάγκο, 
εκτός από αυτόν που έχει δώσει τη θέση του στο 
λίµπερο (γιατί αυτός παίζει στην εξάδα) και 
φυσικά εκτός από το ίδιο το λίµπερο. 

Η κατ� εξαίρεση αλλαγή δεν υπολογίζεται στις 
έξι αλλαγές που δικαιούται η οµάδα. 
Κανόνες 15.1, 15.6, 15.7. 
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
5.23 Η οµάδα καθυστερεί να µπει στο γήπεδο στην έναρξη του σετ ή µετά από τάιµ-άουτ 

 Πριν από την έναρξη του τρίτου σετ ο πρώτος 
διαιτητής σφυρίζει για την είσοδο των οµάδων στον 
αγωνιστικό χώρο, αλλά η µια από τις οµάδες δεν 
ανταποκρίνεται. Αφού ο διαιτητής περίµενε αρκετά 
δευτερόλεπτα, τιµώρησε την οµάδα µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης και αµέσως οι 
παίκτες της οµάδας εισήλθαν στο γήπεδο.  
Είναι σωστή η ενέργεια του διαιτητή; 

Ναι. Αν µια οµάδα δεν είναι έτοιµη να πάρει τη 
θέση της στο γήπεδο για την έναρξη του σετ, ο 
πρώτος διαιτητής πρέπει να την τιµωρήσει µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης. Η προειδοποίηση 
καθυστέρησης δεν έχει άλλες συνέπειες αλλά 
καταγράφεται στο φύλλο αγώνα.  

Αν η οµάδα δεν συµµορφωθεί µετά την 
προειδοποίηση, ο πρώτος διαιτητής πρέπει να 
την τιµωρήσει µε ποινή (κίτρινη κάρτα 
καθυστέρησης). Αν και πάλι η οµάδα δεν 
εισέλθει στο γήπεδο, θεωρείται ότι αρνείται να 
αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα µε 3-0 σετ (25-0, 
25-0, 25-0). 

Τα ίδια ισχύουν για οµάδα που καθυστερεί να 
επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο µετά από 
τάιµ-άουτ. 
Κανόνες 6.4.1, 16.1. 

5.24 Οι παίκτες συζητούν µεταξύ φάσεων 
 Μετά από έναν κερδισµένο πόντο, οι παίκτες µιας 
οµάδας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου 
για να πανηγυρίσουν και άρχισαν να συζητούν τη 
στρατηγική τους για τη συνέχεια του παιχνιδιού. 
Αφού άφησε εύλογο χρόνο για να επιστρέψουν οι 
παίκτες στις θέσεις τους (αν δεν συζητούσαν) ο 
πρώτος διαιτητής σφύριξε και τιµώρησε αµέσως 
την οµάδα µε προειδοποίηση καθυστέρησης, µε την 
αιτιολογία ότι η οµάδα δεν ήταν έτοιµη να 
σερβίρει.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Ο διαιτητής πρέπει να αφήνει εύλογο χρόνο 
για πανηγυρισµούς και για να πάρουν οι παίκτες 
τις θέσεις τους, αλλά συγχρόνως δεν πρέπει να 
επιτρέπει καµία καθυστέρηση εκτός από τις 
κανονικές διακοπές του αγώνα. Αν η οµάδα 
ήθελε να συζητήσει τη στρατηγική της, έπρεπε 
να πάρει τάιµ-άουτ. 
Κανόνες 16.1.2, 16.1.5. 
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5.25 Ιδρώτας στο δάπεδο 
 Ένας παίκτης διστάζει να αγωνιστεί επειδή σε ένα 
σηµείο του γηπέδου υπάρχει ιδρώτας από 
προηγούµενη προσπάθεια άλλου παίκτη.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο διαιτητής πρέπει να σταθµίσει αρκετούς 
παράγοντες πριν αποφασίσει. Ο ιδρώτας 
µπορούσε να είχε σκουπιστεί από τα παιδιά µε 
«µάπες» (αν υπάρχουν) ή από τους ίδιους τους 
παίκτες (πολλοί έχουν µαντήλια για τον σκοπό 
αυτό). 

Αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες (θερµοκρασία 
πάνω από 25 βαθµούς και υγρασία πάνω από 
61%) η Επιτροπή Ελέγχου της διοργάνωσης 
µπορεί να εξουσιοδοτήσει τον δεύτερο διαιτητή 
να επιτρέπει περισσότερο χρόνο για το 
σκούπισµα του ιδρώτα από το δάπεδο. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια επιτροπή, ο πρώτος διαιτητής 
είναι πάντοτε αρµόδιος να αποφασίσει αν 
χρειάζεται καλύτερο σκούπισµα του δαπέδου. 

Από την άλλη πλευρά, αν ο διαιτητής κρίνει ότι 
η οµάδα σκόπιµα καθυστερεί τον αγώνα µε 
αδικαιολόγητα αιτήµατα για σκούπισµα, µπορεί 
να την τιµωρήσει µε προειδοποίηση 
καθυστέρησης. 
Κανόνες 1.5, 5.1.2.2, 6.4.1, 16.2. 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
5.26 Είσοδος θεατών στον αγωνιστικό χώρο 

 Στη διάρκεια ενός σετ οι θεατές εισέρχονται στον 
αγωνιστικό χώρο διαµαρτυρόµενοι για αποφάσεις 
των διαιτητών.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να διακόψει τον 
αγώνα και να ζητήσει από την Επιτροπή 
Ελέγχου ή τη διοργανώτρια αρχή να 
αποκαταστήσει την τάξη. Η διακοπή πρέπει να 
καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. 
Κανόνες 17.2, 17.3. 

5.27 Το τηλεοπτικό συνεργείο ενοχλεί παίκτη 
 Ο βραχίονας του µικροφώνου («µπουµ») του 
τηλεοπτικού συνεργείου που βρισκόταν κοντά στην 
τελική γραµµή πέφτει από απροσεξία και χτυπά 
ελαφρά τον παίκτη που ετοιµαζόταν να σερβίρει. 
Παρά την ενόχληση ο παίκτης δεν δείχνει να 
τραυµατίζεται και συνεχίζει κανονικά µε ένα 
επιτυχηµένο σερβίς. 
Ο πρώτος διαιτητής, βλέποντας ότι ούτε ο ίδιος ο 
παίκτης ούτε η οµάδα του διαµαρτυρήθηκαν, δεν 
σταµάτησε τον αγώνα και δεν διέταξε επανάληψη 
του σερβίς. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Σωστή απόφαση. Το περιστατικό δεν προκάλεσε 
ζηµία στην οµάδα και προσέφερε στη 
θεαµατικότητα του αγώνα. 

Σε άλλη περίπτωση  θα έπρεπε να επαναληφθεί 
η φάση και οπωσδήποτε να αποµακρυνθεί το 
συνεργείο για να µη θέσει σε κίνδυνο τους 
αθλητές. 
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Κεφάλαιο 6: ΛΙΜΠΕΡΟ 
6.1 Ο λίµπερο µπαίνει πριν ο δεύτερος διαιτητής ελέγξει τις θέσεις 

 Στην αρχή ενός σετ, και πριν ο δεύτερος διαιτητής 
ελέγξει τις αρχικές θέσεις περιστροφής µιας οµάδας 
ο λίµπερο αντικαθιστά έναν από τους παίκτες της 
πίσω ζώνης.  
Τι πρέπει να κάνει ο δεύτερος διαιτητής κατά τον 
έλεγχο των θέσεων της οµάδας; 

Κατά τον έλεγχο των θέσεων πρέπει να 
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο οι 6 παίκτες 
που αναγράφονται στο χαρτί περιστροφής. Ο 
δεύτερος διαιτητής πρέπει να ζητήσει από το 
λίµπερο να βγει για να µπει ο παίκτης που 
περιλαµβάνεται στην εξάδα, και να µπει στο 
γήπεδο µόλις πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος των 
θέσεων. 

Αν αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά, δεν πρέπει 
να υπάρξει καµία προειδοποίηση ή ποινή. 

Αν ξανασυµβεί, ή αν ο πρώτος διαιτητής κρίνει 
ότι προκαλείται µεγάλη καθυστέρηση, η οµάδα 
πρέπει να τιµωρηθεί µε προειδοποίηση 
καθυστέρησης. 
Κανόνας 19.3.2.2. 

6.2 Αποβάλλεται παίκτης ενώ η οµάδα έχει µόνο 6 και λίµπερο 
 Μια οµάδα έχει 7 µόνο παίκτες, από τους οποίους 
ένας δηλώνεται ως λίµπερο. Στο δεύτερο σετ ένας 
από τους παίκτες της βασικής εξάδας τιµωρείται µε 
αποκλεισµό. Ο πρώτος διαιτητής αµέσως δηλώνει 
ότι η οµάδα έχει µείνει ελλιπής και χάνει τον 
αγώνα.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Ο παίκτης που τιµωρείται µε αποβολή ή 
αποκλεισµό µπορεί να αντικατασταθεί µόνο µε 
κανονική αλλαγή, ενώ ο λίµπερο δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως αλλαγή. Έτσι, η οµάδα δεν 
έχει στη διάθεσή της κανονικές αλλαγές για να 
αντικαταστήσει τον παίκτη που τιµωρήθηκε, και 
χάνει τον αγώνα. 
Κανόνας 19. 

6.3 Αποβάλλεται παίκτης ενώ η αλλαγή του έχει κλείσει 
 Μια οµάδα έχει 8 παίκτες, από τους οποίους ένας 
δηλώνεται ως λίµπερο. Στο δεύτερο σετ, ένας από 
τους παίκτες της αρχικής εξάδας, αφού πρώτα έχει 
αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή και επιστρέψει 
στον αγώνα κλείνοντας την αλλαγή, τιµωρείται µε 
αποκλεισµό. Τη στιγµή της τιµωρίας, ο λίµπερο 
βρίσκεται στον πάγκο.  
Πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας; 

Από τη στιγµή που η αλλαγή του τιµωρηµένου 
παίκτη έχει κλείσει, η οµάδα δεν µπορεί να τον 
αντικαταστήσει µε κανονική αλλαγή, και έτσι 
χάνει το σετ. Στο επόµενο σετ µπορεί να 
ξεκινήσει µε τον παίκτη του πάγκου (που είχε 
µπει ως αλλαγή) στην εξάδα και να αγωνιστεί µε 
έξι παίκτες και λίµπερο. 
Κανόνες 6.4.3, 15.7, 15.8, 19.3.2 
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6.4 Τραυµατίζεται παίκτης ενώ η οµάδα έχει µόνο 6 και λίµπερο 
 Μια οµάδα έχει 7 µόνο παίκτες, από τους οποίους 
ένας δηλώνεται ως λίµπερο. Στο δεύτερο σετ ένας 
από τους παίκτες της βασικής εξάδας τραυµατίζεται 
σοβαρά και δεν µπορεί να συνεχίσει. Ο πρώτος 
διαιτητής επιτρέπει την είσοδο του λίµπερο ως κατ� 
εξαίρεση αλλαγή, και η οµάδα τελειώνει τον αγώνα 
µε 6 παίκτες.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

�Όχι. Ο λίµπερο δεν επιτρέπεται να µπει στην 
εξάδα ούτε ως κανονική αλλαγή ούτε ως κατ� 
εξαίρεση αλλαγή.  

Η µόνο περίπτωση που µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί ο λίµπερο είναι η εξής: αν ο 
τραυµατισµένος παίκτης βρισκόταν στην πίσω 
ζώνη και ο λίµπερο στον πάγκο, µπορούσε να 
µπει ο λίµπερο και η οµάδα να συνεχίσει µέχρι 
τη στιγµή που ο λίµπερο θα έπρεπε να περάσει 
στη θέση 4. Αν µέχρι τότε τελείωνε το σετ και ο 
αγώνας, ή αν ο τραυµατισµένος παίκτης 
µπορούσε να επανέλθει, όλα θα ήταν κανονικά, 
διαφορετικά η οµάδα χάνει το σετ και τον 
αγώνα. 
Κανόνες 15.7, 15.8, 17, 19.3.2. 

6.5 Ο λίµπερο αποβάλλεται 
 Ο λίµπερο τιµωρείται µε αποβολή για ένα σετ ενώ 
βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.  
Πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας; 

Θα επανέλθει ο παίκτης, στη θέση του οποίου 
αγωνιζόταν τη στιγµή εκείνη ο λίµπερο. Η 
οµάδα χάνει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει 
λίµπερο για αυτό το σετ. Η οµάδα δεν µπορεί να 
ορίσει άλλο λίµπερο στη θέση του. Αν ο λίµπερο 
είχε τιµωρηθεί µε αποκλεισµό, αυτά θα ίσχυαν 
για όλο τον υπόλοιπο αγώνα. 
Κανόνες 19.3.2, 19.3.3. 

6.6 «Αλλαγή παίκτη» και «αντικατάσταση του λίµπερο» 
 Ενώ ο λίµπερο της οµάδας που έχει την υποδοχή 
βρίσκεται στη θέση 5, η οµάδα κερδίζει πόντο και ο 
παίκτης που είχε αντικατασταθεί από το λίµπερο 
επιστρέφει στη θέση 4. Ταυτόχρονα ο προπονητής 
της οµάδας αποφασίζει να αντικαταστήσει τον 
παίκτη που µόλις επέστρεψε, µε κανονική αλλαγή.  
Είναι σωστό να γίνουν δυο αλλαγές στην ίδια 
διακοπή του αγώνα; 

Ναι. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος 
«αλλαγή» αδιάκριτα. Η είσοδος και έξοδος του 
λίµπερο στη θέση κάποιου παίκτη ονοµάζεται 
«αντικατάσταση», µπορεί να συµβεί 
απεριόριστες φορές και είναι κάτι ανεξάρτητο 
από τις 6 αλλαγές που δικαιούται µια οµάδα στο 
σετ. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση είχαµε 
«αντικατάσταση» του λίµπερο και στη συνέχεια 
«αλλαγή παίκτη», δηλαδή µια µόνο κανονική 
αλλαγή. 
Κανόνες 15.3.2, 19.3.2. 
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6.7 Ο λίµπερο αργεί να µπει 
 Ο λίµπερο αργεί να κινηθεί για να αντικαταστήσει 
ένα συµπαίκτη του, και µπαίνει στο γήπεδο αφού ο 
διαιτητής έχει σφυρίξει αλλά πριν πραγµατοποιηθεί 
το σερβίς.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο πρώτος διαιτητής πρέπει να αφήσει το παιχνίδι 
να συνεχιστεί, και µόλις τελειώσει η φάση να 
καλέσει τον αρχηγό και να του υποδείξει ότι ο 
λίµπερο πρέπει να είναι έτοιµος πριν από το 
σφύριγµα του σερβίς. Αν η αργοπορία 
επαναληφθεί, η οµάδα πρέπει να τιµωρηθεί µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης. 

Αν ο λίµπερο είχε µπει στο γήπεδο µετά την 
εκτέλεση του σερβίς, ο πρώτος διαιτητής θα 
έπρεπε να σφυρίξει «λάθος θέσεις». 
Κανόνες 19.3.2.3. 

6.8 Αντικανονική αλλαγή µέσω δυο αντικαταστάσεων του λίµπερο 
 Μόλις ένας επιθετικός παίκτης πηγαίνει στη θέση 1 
ο προπονητής της οµάδας τον αλλάζει και βάζει 
στη θέση του έναν αναπληρωµατικό µε ισχυρό 
σερβίς. Όταν ο η οµάδα χάνει το σερβίς, ο 
αναπληρωµατικός παίκτης βγαίνει και δίνει τη 
θέση του στο λίµπερο. Μετά από τρεις περιστροφές, 
όταν ο λίµπερο φτάνει στη θέση 4, βγαίνει και δίνει 
τη θέση του όχι στον αναπληρωµατικό, αλλά στον 
αρχικό παίκτη που είχε αλλαχθεί. Έτσι, βρέθηκε 
αντικανονικά στο γήπεδο ένας παίκτης που δεν 
ήταν στην εξάδα. 
Ο προπονητής της οµάδας αντιλαµβάνεται το 
πρόβληµα και ζητά εσπευσµένα αλλαγή παίκτη, µε 
σκοπό να κλείσει την αλλαγή και να µπορέσει ο 
επιθετικός να αγωνιστεί κανονικά.  
Ο δεύτερος διαιτητής, βλέποντας ότι ο πρώτος 
είναι έτοιµος να σφυρίξει για σερβίς και ο παίκτης 
που θα εισέλθει ως αλλαγή δεν είναι έτοιµος, 
απορρίπτει το αίτηµα του προπονητή. 
Ο πρώτος διαιτητής, αντιλαµβάνεται την 
αντικανονική συµµετοχή του παίκτη και σφυρίζει 
αυτός για αλλαγή, την οποία επιτρέπει να γίνει αλλά 
συγχρόνως τιµωρεί την οµάδα µε προειδοποίηση 
καθυστέρησης.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ο πρώτος διαιτητής ανέλαβε πρωτοβουλία για 
να προλάβει µια περίπλοκη κατάσταση, που είδε 
να διαµορφώνεται. Η αντίδρασή του  κρίνεται 
ως σωστή, µε βάση το γεγονός ότι ο αγώνας 
µπόρεσε να συνεχιστεί χωρίς σοβαρή 
καθυστέρηση και χωρίς οι παίκτες να «βγουν 
από το παιχνίδι». 

Αν η οµάδα επαναλάµβανε παρόµοια λάθη, θα 
έπρεπε να τιµωρηθεί ανάλογα. 
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6.9 Αντικανονική αλλαγή µέσω δυο αντικαταστάσεων του λίµπερο περνά απαρατήρητη 
 Μόλις ένας επιθετικός παίκτης πηγαίνει στη θέση 1 
ο προπονητής της οµάδας τον αλλάζει και βάζει 
στη θέση του έναν αναπληρωµατικό µε ισχυρό 
σερβίς. Όταν ο η οµάδα χάνει το σερβίς, ο 
αναπληρωµατικός παίκτης βγαίνει και δίνει τη 
θέση του στο λίµπερο. Μετά από τρεις περιστροφές, 
όταν ο λίµπερο φτάνει στη θέση 4, βγαίνει και δίνει 
τη θέση του όχι στον αναπληρωµατικό, αλλά στον 
αρχικό παίκτη που είχε αλλαχθεί. Έτσι, βρέθηκε 
αντικανονικά στο γήπεδο ένας παίκτης που δεν 
ήταν στην εξάδα. 
Αφού παίχτηκαν δυο φάσεις, η αντίπαλη οµάδα 
αντιλαµβάνεται την κακή συµµετοχή και ζητά την 
αφαίρεση πόντων. Συγκαλείται η Επιτροπή 
Ελέγχου της διοργάνωσης, και αποφασίζει να 
επανέλθει ο αναπληρωµατικός παίκτης στο γήπεδο 
χωρίς καµία άλλη συνέπεια για την οµάδα.  
Είναι αυτό σωστό; 

Το συγκεκριµένο περιστατικό συνέβη στην αρχή 
της εφαρµογής του λίµπερο και ο κανονισµός 
δεν προέβλεπε ακόµη αναλυτικά τέτοια 
περίπτωση. Έτσι, ο διαιτητής είχε το δικαίωµα 
να αποφασίσει κατά την κρίση του πάνω σε θέµα 
που δεν προβλέπεται ρητά από τον κανονισµό. 

Αυτό που µπορούσε οπωσδήποτε να κάνει ο 
διαιτητής, ήταν να δώσει τον τελευταίο πόντο 
στην αντίπαλη οµάδα, για κακή συµµετοχή 
παίκτη. Το φύλλο αγώνα δεν περιείχε στοιχεία 
για την τεκµηρίωση της αφαίρεσης 
περισσότερων πόντων (δεν µπορούσε να 
αποδειχθεί σε ποιο σηµείο είχε βγει ο λίµπερο 
και είχε δώσει αντικανονικά τη θέση του στον 
αρχικό παίκτη). 

Η σωστή διαδικασία για την επιστροφή του 
αρχικού παίκτη θα ήταν να αντικαταστήσει ο 
αναπληρωµατικός παίκτης το λίµπερο και 
αµέσως να κλείσει η αλλαγή του αρχικού παίκτη 
µε τον αναπληρωµατικό. 
Κανόνες 19.3.2.1, 23.2.3. 

6.10 Ο παίκτης που αντικαθιστά το λίµπερο αργεί και επιστρέφει σε λάθος θέση 
 Ο διαιτητής σφυρίζει για σερβίς, αλλά ο παίκτης 
που πρόκειται να σερβίρει αντιλαµβάνεται ότι ο 
λίµπερο της οµάδας του έχει βγει χωρίς να µπει 
άλλος παίκτης, και η οµάδα του έχει στο γήπεδο 
µόνο 5 παίκτες. Ο παίκτης καθυστέρησε όσο 
µπορούσε το σερβίς και όταν σέρβιρε ο συµπαίκτης 
του είχε επιστρέψει στο γήπεδο, αλλά ήταν στη θέση 
1 ενώ έπρεπε να βρίσκεται στη θέση 4. Ο διαιτητής 
άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και η φάση 
κερδήθηκε από την οµάδα που είχε σερβίρει. 
Μετά το τέλος της φάσης ο αρχηγός της αντίπαλης 
οµάδας διαµαρτυρήθηκε για λάθος θέσεις, αλλά ο 
διαιτητής απέρριψε τις διαµαρτυρίες και δεν άλλαξε 
απόφαση.  
Είναι αυτό σωστό; 

Υπάρχουν τρία λάθη που έχει κάνει ο διαιτητής.  

Πρώτον, δεν έπρεπε να είχε σφυρίξει για σερβίς 
ενώ η µια οµάδα δεν ήταν έτοιµη στο γήπεδο. 
Θα έπρεπε αρχικά να περιµένει και αν ο παίκτης 
αργούσε θα έπρεπε να τιµωρήσει την οµάδα µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης. 

∆εύτερον, η αντικατάσταση του λίµπερο πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί πριν ο διαιτητής σφυρίξει 
για σερβίς. Από την άποψη αυτή, η οµάδα που 
σέρβιρε ήταν σε λάθος θέσεις. 

Τρίτον τη στιγµή που εκτελέστηκε το σερβίς, ο 
παίκτης της θέσης 4 βρισκόταν στη θέση 1, 
δηλαδή και πάλι η οµάδα ήταν σε λάθος θέσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ο διαιτητής δεν έπρεπε να 
αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Αν ο αργοπορηµένος παίκτης προλάβαινε να 
βρεθεί στη θέση 4 τη στιγµή της εκτέλεσης του 
σερβίς, ο διαιτητής θα έπρεπε να αφήσει 
κανονικά τη φάση να παιχτεί, και έπειτα να 
καλέσει τον αρχηγό της οµάδας για µια 
προφορική υπόδειξη. Αν αυτό 
επαναλαµβανόταν, η οµάδα θα έπρεπε να 
τιµωρηθεί µε προειδοποίηση καθυστέρησης. 
Κανόνες 7.5.1, 12.3, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.3.2.3.  
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6.11 Ο λίµπερο τραυµατίζεται και ορίζεται νέος λίµπερο 
 Ο λίµπερο τραυµατίζεται στη διάρκεια µιας φάσης, 
και ο προπονητής δηλώνει ότι θέλει να ορίσει ως 
νέο λίµπερο τον παίκτη που είχε αντικαταστήσει ο 
λίµπερο στη φάση που τραυµατίστηκε.  
Είναι αυτό σωστό; 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, νέος λίµπερο 
µπορεί να οριστεί µόνο παίκτης που δεν 
αγωνίζεται στην εξάδα. Ο παίκτης που είχε 
αντικαταστήσει ο λίµπερο ανήκει στην εξάδα. Ο 
ορισµός του νέου λίµπερο δεν είναι όµως 
απαραίτητο να γίνει αµέσως. Ο προπονητής 
µπορεί να χρησιµοποιήσει µια κανονική αλλαγή 
για να βγάλει από την εξάδα τον παίκτη που 
επιθυµεί, και στη συνέχεια να τον ορίσει ως νέο 
λίµπερο. Αν η οµάδα δεν έχει άλλες αλλαγές ή 
αν η αλλαγή του συγκεκριµένου παίκτη έχει 
κλείσει, αυτό δεν είναι δυνατόν. 
Κανόνας 19.3.3.1. 

6.12 Ο προπονητής είναι και λίµπερο 
 Ο προπονητής µιας οµάδας είναι και λίµπερο. 
Όταν δεν είναι µέσα στον αγωνιστικό χώρο, 
κινείται όρθιος στην ελεύθερη ζώνη και δίνει 
οδηγίες στους παίκτες του.  
Είναι αυτό σωστό; 

Ναι. Ο κανονισµός απαγορεύει στο λίµπερο να 
είναι αρχηγός, αλλά δεν απαγορεύει να είναι 
προπονητής. Όταν δεν αγωνίζεται, µπορεί µε την 
ιδιότητα του προπονητή να κινείται και να 
διευθύνει την οµάδα του. 
Κανόνες 5.2.3.4, 19.1.3. 

6.13 Ο λίµπερο βγαίνει και ξαναµπαίνει αµέσως 
 Ο επιθετικός παίκτης που είχε αντικατασταθεί από 
το λίµπερο επιστρέφει αλλά αντιλαµβάνεται ότι 
βρίσκεται ακόµη στη θέση 5 και όχι στη θέση 4. 
Έτσι, φωνάζει πίσω το λίµπερο και ξαναβγαίνει. Ο 
πρώτος διαιτητής αγνόησε τη λάθος αντικατάσταση 
και σφύριξε κανονικά για σερβίς.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, ο λίµπερο που 
βγαίνει δεν µπορεί να ξαναµπεί πριν παιχτεί µια 
τουλάχιστον φάση. Αν ο λίµπερο είχε ξαναµπεί 
στη θέση άλλου παίκτη, η οµάδα θα έχανε τον 
πόντο για κακή συµµετοχή παίκτη στην εξάδα. 

Στη συγκεκριµένη όµως περίπτωση δεν 
πρόκειται για δυο αλλαγές αλλά για την 
ακύρωση µιας αλλαγής που έγινε βιαστικά. Είναι 
στην κρίση του διαιτητή, να παραβλέψει τη 
σύγχυση και να θεωρήσει ότι η αλλαγή δεν έγινε 
ποτέ, για να µη διαταράξει την οµαλή ροή του 
αγώνα. 
Κανόνας 19.3.2.1. 

6.14 Ο λίµπερο στην επιθετική ζώνη 
 Ο λίµπερο δεν αντικαταστάθηκε όταν πέρασε στη 
θέση 4 και η οµάδα του κέρδισε τρεις πόντους. Τότε 
µόνο ο πρώτος διαιτητής αντιλήφθηκε ότι ο 
λίµπερο έπαιζε µπροστά.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο λίµπερο δεν επιτρέπεται να παίζει στην 
επιθετική ζώνη (η οµάδα είναι σε λάθος θέσεις). 
Ο διαιτητής πρέπει να διαπιστώσει, µε τη 
βοήθεια του βοηθού σηµειωτή, που καταγράφει 
τις αλλαγές του λίµπερο, πόσους πόντους 
κέρδισε η οµάδα από τη στιγµή που ο λίµπερο 
πέρασε στην επιθετική ζώνη. Οι πόντοι πρέπει 
να αφαιρεθούν και οι οµάδες πρέπει να 
επανέλθουν (αν έχουν µεσολαβήσει 
περιστροφές) στη θέση όπου ο λίµπερο πέρασε 
στη θέση 4. 
Κανόνες 7.5.4, 19.3.1.1. 
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6.15 Ο αρχηγός επαναπροσδιορίζεται ως λίµπερο 
 Στη διάρκεια της προθέρµανσης ο λίµπερο µιας 
οµάδας τραυµατίζεται και ο προπονητής ζητά να 
οριστεί ως νέος λίµπερο ο παίκτης που αρχικά είχε 
δηλωθεί ως αρχηγός. 
Ο πρώτος διαιτητής απέρριψε το αίτηµα µε την 
αιτιολόγηση ότι ο λίµπερο δεν µπορεί να είναι και 
αρχηγός. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Η απόφαση δεν είναι σωστή. 

Ο κανονισµός προβλέπει µεν ότι ο λίµπερο δεν 
µπορεί να είναι και αρχηγός, αλλά σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, όπως ένας τραυµατισµός που 
οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό λίµπερο, µπορεί 
επίσης να οριστεί νέος αρχηγός. 

Αν ο αρχηγός περιλαµβάνονταν στην αρχική 
σειρά περιστροφής, θα πρέπει επίσης να 
αντικατασταθεί µε κανονική αλλαγή πριν γίνει ο 
επαναπροσδιορισµός του λίµπερο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο νέος λίµπερο θα πρέπει να 
φορέσει στολή σε χρώµατα διαφορετικά από των 
υπόλοιπων παικτών. 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να 
αναγραφούν στις παρατηρήσεις του φύλλου 
αγώνα.  

6.16 Ο λίµπερο βγαίνει και ξαναµπαίνει στην ίδια φάση 
 Μετά από δυο συνεχόµενες κακές υποδοχές, ο 
προπονητής της οµάδας Β αποσύρει τον λίµπερο, 
που βρισκόταν στη θέση 6 και αµέσως τον 
επαναφέρει (χωρίς να έχει παιχτεί η µπάλα) στη 
θέση 5. Ο δεύτερος διαιτητής δεν το αντιλήφθηκε.  
Ο πρώτος διαιτητής, που είδε την αντικανονική 
είσοδο του λίµπερο, σφύριξε για σερβίς και αµέσως 
µετά σφύριξε λάθος θέσεις για την οµάδα Β που 
είχε την υποδοχή. 
Είναι σωστή η ενέργεια του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Παρότι ο έλεγχος των θέσεων της οµάδας 
που υποδέχεται ανήκει στις αρµοδιότητες του 
δεύτερου διαιτητή, ο πρώτος διαιτητής δεν 
µπορεί να επιτρέψει εν γνώσει του σε µια οµάδα 
να αγωνιστεί µε λάθος σύνθεση. 

Σε αγώνες όπου υπάρχει βοηθός σηµειωτή, είναι 
δική του ευθύνη να παρακολουθεί τις κινήσεις 
του λίµπερο και αµέσως µόλις γίνει το σερβίς να 
ειδοποιήσει µε την κόρνα τους διαιτητές για την 
κακή συµµετοχή του λίµπερο. 

Μέχρι τη στιγµή του σερβίς δεν υπήρχε 
παράβαση. Αν ο λίµπερο θυµόταν την τελευταία 
στιγµή ότι δεν έπρεπε να ξαναµπεί, ο διαιτητής 
είχε τη δυνατότητα να τον αφήσει να επιστρέψει 
στον πάγκο, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα 
καθυστερούσε τον αγώνα. 

6.17 Ο λίµπερο βγαίνει αλλά µετανιώνει και επιστρέφει στην ίδια θέση 
 Ο λίµπερο, που βρισκόταν στη θέση 6, αποσύρεται 
στον πάγκο, αλλά ο παίκτης που επιστρέφει 
πηγαίνει από συνήθεια στη θέση 4. Ο λίµπερο 
βλέπει το πρόβληµα και µετά από λίγα 
δευτερόλεπτα ασυνεννοησίας επιστρέφει στο 
γήπεδο αντικαθιστώντας και πάλι τον ίδιο παίκτη. 
Ο πρώτος διαιτητής επέτρεψε να συνεχιστεί το 
παιχνίδι. 
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Η αντικατάσταση του λίµπερο είχε 
ολοκληρωθεί και δεν είχε ακόµη παιχτεί η 
µπάλα ώστε ο λίµπερο να έχει δικαίωµα να 
επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. 

Αµέσως µετά το σφύριγµα για σερβίς έπρεπε να 
δοθούν «λάθος θέσεις». 
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6.18 Ο λίµπερο δεν µπορεί να ξαναµπεί σε επανάληψη της φάσης 
 Ο λίµπερο βγαίνει κανονικά, ο πρώτος διαιτητής 
σφυρίζει για σερβίς, αλλά πριν ολοκληρωθεί η 
φάση µια δεύτερη µπάλα µπαίνει στον αγωνιστικό 
χώρο και ο πρώτος διαιτητής σφυρίζει για 
επανάληψη της φάσης. 
Αµέσως ο λίµπερο επιχειρεί να ξαναµπεί στο 
γήπεδο, αλλά ο δεύτερος διαιτητής δεν του το 
επιτρέπει επειδή δεν έχει ακόµη παιχθεί πόντος από 
τη στιγµή που βγήκε. 
Είναι σωστή η ενέργεια του δεύτερου διαιτητή; 

Σωστή ενέργεια. Αφού ο αγώνας διακόπηκε και 
ο διαιτητής σφύριξε επανάληψη, η φάση 
θεωρείται «ως µη γενόµενη» και έτσι ο λίµπερο 
δεν έχει ακόµα δικαίωµα να επανέλθει. 

6.19 Ο λίµπερο τραυµατίζεται, βγαίνει και επανέρχεται στο τέλος της διακοπής 
 Ο λίµπερο τραυµατίζεται και µεταφέρεται στον 
πάγκο, όπου δέχεται πρώτες βοήθειες από τον 
γιατρό του αγώνα. Ο προπονητής του δεν ορίζει 
νέο λίµπερο, αλλά απλά επαναφέρει στον 
αγωνιστικό χώρο τον παίκτη της εξάδας που είχε 
αντικαταστήσει ο λίµπερο. 
Μετά από λίγο, και ενώ η διακοπή συνεχίζεται, ο 
λίµπερο δηλώνει ότι µπορεί να αγωνιστεί κανονικά 
και επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές 
του επέτρεψαν να συνεχίσει τον αγώνα. 
Είναι σωστή η απόφαση των διαιτητών; 

Παρά τον τραυµατισµό, ο λίµπερο δεν 
επαναπροσδιορίστηκε και µπορεί να συνεχίσει 
να αγωνίζεται. 

Το µόνο σφάλµα είναι ότι οι διαιτητές 
επέτρεψαν να βγει και να ξαναµπεί στην ίδια 
διακοπή, χωρίς στο µεταξύ να έχει παιχτεί 
πόντος. 

6.20 Ο λίµπερο δεν αναγράφεται στο χαρτάκι περιστροφής 
 Ο λίµπερο µιας οµάδας έχει γραφεί κανονικά στο 
φύλλο αγώνα, αλλά ο προπονητής ξεχνά να γράψει 
τον αριθµό του στην αντίστοιχη θέση στο χαρτάκι 
περιστροφής του πρώτου σετ. 
Αφού ο αγώνας ξεκίνησε και παίχτηκαν µερικοί 
πόντοι, ο λίµπερο σηκώθηκε από τον πάγκο για να 
µπει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τότε ο δεύτερος 
διαιτητής δεν το επέτρεψε µε το αιτιολογικό ότι δεν 
είχε δηλωθεί λίµπερο στην αρχική περιστροφή. 
Είναι σωστή η ενέργεια του δεύτερου διαιτητή; 

Όχι. Η ιδιότητα του λίµπερο για έναν παίκτη 
προσδιορίζεται αποκλειστικά στο φύλλο αγώνα. 

Η αναγραφή του αριθµού του λίµπερο στο 
χαρτάκι περιγραφής είναι ενδεικτική και δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή του 
στον αγώνα. 
Κανόνες 19.1.2. 
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Κεφάλαιο 7: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
7.1 Εκνευρισµένος παίκτης κλωτσά την µπάλα 

 Μετά το τέλος µιας φάσης, ένας παίκτης 
εκνευρισµένος κλωτσά την µπάλα µακριά. Ο 
πρώτος διαιτητής τιµώρησε τον παίκτη µε 
προειδοποίηση για ανάρµοστη συµπεριφορά.  
Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή; 

Ναι. Αν ο παίκτης απλά έδιωξε την µπάλα 
µακριά για να εκτονώσει τον εκνευρισµό του, 
πρόκειται για ελαφρό παράπτωµα και ο 
διαιτητής πρέπει να ελέγχει τέτοιες καταστάσεις 
χωρίς να τις οξύνει. 

Αν ο παίκτης κλώτσησε την µπάλα προς κάποιον 
άλλο παίκτη, διαιτητή ή θεατή, τότε πρόκειται 
για αναιδή συµπεριφορά, που πρέπει να 
τιµωρηθεί µε κίτρινη κάρτα και να καταγραφεί 
στο φύλλο αγώνα. 

Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η συµπεριφορά ενός 
µέλους µιας οµάδας δηµιουργεί σοβαρά 
προβλήµατα, µπορεί να µην ακολουθήσει την 
κλίµακα των ποινών (προειδοποίηση, ποινή, 
αποβολή, αποκλεισµός) και να επιβάλλει 
απευθείας µια αυστηρή ποινή. 
Κανόνες 21.1, 21.2. 

7.2 Κάρτα µετά το τέλος του σετ και διπλή ποινή 
 Μετά το τέλος ενός σετ, ένας παίκτης µίλησε µε 
απρέπεια σε κάποιον από τους διαιτητές και 
τιµωρήθηκε µε κίτρινη κάρτα. Στο επόµενο σετ 
σερβίς έχει η οµάδα του παίκτη που τιµωρήθηκε.  
Πώς πρέπει να ενεργήσει ο πρώτος διαιτητής; 

Οι ποινές που επιβάλλονται µετά το τέλος ενός 
σετ, εφαρµόζονται στην αρχή του επόµενου. 
Έτσι, αφού οι οµάδες πάρουν τις θέσεις τους, ο 
διαιτητής πρέπει να δείξει την κάρτα, η αντίπαλη 
οµάδα να πάρει τον πρώτο πόντο, να κάνει µια 
περιστροφή και να πάρει το σερβίς. 

Στην περίπτωση που τιµωρούνται µε κίτρινη 
κάρτα δυο παίκτες, ένας από κάθε οµάδα, πρώτα 
χρεώνεται η ποινή στην οµάδα που σερβίρει, 
δηλαδή οι δυο οµάδες θα εκτελέσουν από µια 
περιστροφή. Το σετ δεν µπορεί να λήξει µε την 
εφαρµογή της µιας µόνο ποινής. Για 
παράδειγµα, αν η οµάδα που υποδέχεται 
προηγείται µε 23-24 και υπάρξει διπλή ποινή 
(από µια κίτρινη κάρτα σε έναν παίκτη κάθε 
οµάδας) το σετ δεν θα λήξει 23-25 επειδή θα 
χρεωθεί πρώτα µε ποινή η οµάδα που σερβίρει, 
αλλά το σκορ θα γίνει µετά και τις δυο ποινές 
24-25, οι οµάδες θα έχουν κάνει από µια 
περιστροφή, και ο αγώνας θα συνεχιστεί. 
Κανόνας 21.5. 
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7.3 Αµυντικός τραβά παραπλανητικά το φιλέ 
 Σε ένα κρίσιµο σηµείο του αγώνα, ο πασαδόρος 
κάνει µια εντυπωσιακή πάσα και ένας επιθετικός 
της οµάδας του καρφώνει χωρίς µπλοκ την µπάλα 
µε δύναµη µέσα στη ζώνη των τριών µέτρων της 
αντίπαλης οµάδας. Ένας αντίπαλος αµυντικός 
τράβηξε από κάτω το φιλέ, σκοπεύοντας να κάνει 
τους διαιτητές να πιστέψουν ότι ο επιθετικός που 
κάρφωσε είχε κάνει φιλέ.  
Ο δεύτερος διαιτητής είδε την κίνηση του 
αµυντικού και σφύριξε φιλέ, ενώ ο πρώτος 
διαιτητής έκανε µια προφορική προειδοποίηση 
στον αµυντικό παίκτη.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Η επαφή του αµυντικού µε το φιλέ σωστά 
σφυρίχθηκε, ως επέµβαση στο παιχνίδι της 
αντίπαλης οµάδας. Επίσης η προσπάθεια του 
αµυντικού να παραπλανήσει τους διαιτητές 
αποτελεί «αναιδή συµπεριφορά» και τιµωρείται 
µε ποινή (κίτρινη κάρτα). 
Κανόνες 21.2.1, 21.3. 

7.4 Ο προπονητής κάνει χειρονοµίες διαµαρτυρόµενος 
 Στο τέλος µιας φάσης ο προπονητής σηκώνεται και 
κινεί τα χέρια του δείχνοντας έντονη δυσφορία για 
την απόφαση των διαιτητών.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο προπονητής µπορεί να εκφράσει µε ήπιο 
τρόπο την πιθανή διαφωνία του. Αν ο διαιτητής 
κρίνει ότι η συµπεριφορά του προπονητή είναι 
απρεπής, πρέπει την πρώτη φορά να του 
απευθύνει προειδοποίηση και αν αυτό 
επαναληφθεί να τον τιµωρήσει σύµφωνα µε την 
κλίµακα ποινών. 

Αν η απρεπής συµπεριφορά εκδηλωθεί ενώ η 
µπάλα παίζεται, ο διαιτητής θα περιµένει να 
τελειώσει η φάση και µετά θα επιβάλει την 
προειδοποίηση ή ποινή που αρµόζει. Οι 
συνέπειες της ποινής θα προστεθούν στο 
αποτέλεσµα (πόντο) της προηγούµενης φάσης. 

Σε µεγάλες διεθνείς διοργανώσεις υπάρχουν 
ειδικές οδηγίες διαιτησίας που µπορεί να 
προβλέπουν πρόσθετες συνέπειες για τον 
προπονητή. 
Κανόνες 5.2.3, 21.1, 21.2, 21.3. 

7.5 Ο πασαδόρος εκνευρισµένος τραβά το φιλέ 
 Μετά από κακή υποδοχή ο πασαδόρος κάνει 
υπερπροσπάθεια αλλά δεν προλαβαίνει να παίξει 
την µπάλα και η οµάδα του χάνει τον πόντο. Τότε, 
εκνευρισµένος τραβά έντονα προς τα κάτω το φιλέ.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Ο διαιτητής τιµωρεί την απρεπή συµπεριφορά 
ανάλογα µε τον τρόπο που αυτή εκδηλώνεται. 
Αν η ενέργεια του παίκτη είναι µια εκτόνωση 
της φυσιολογικής απογοήτευσής του για το 
παιχνίδι της οµάδας του, και δεν κρύβει κάποια 
σκοπιµότητα ή αγενή διαµαρτυρία, ο διαιτητής 
µπορεί να περιοριστεί σε µια προφορική 
προειδοποίηση χωρίς να επιβάλει ποινή.  

Αν αυτό επαναληφθεί ή αν ο διαιτητής κρίνει ότι 
πρόκειται για σκόπιµη ενέργεια, τότε ο παίκτης 
πρέπει να τιµωρηθεί µε ποινή (κίτρινη κάρτα) 
Κανόνες 21.2, 21.2.1, 21.3. 
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7.6 Απ� ευθείας κόκκινη κάρτα για προσβλητική συµπεριφορά 
 Ένας παίκτης, οργισµένος από την απόφαση του 
πρώτου διαιτητή για µπλοκ-άουτ, τραβά το φιλέ. Ο 
διαιτητής του κάνει νεύµα να αποµακρυνθεί, αλλά 
αυτός αρχίζει να κινείται προς τον διαιτητή 
φωνάζοντας και χειρονοµώντας, ακόµη και µετά 
την προφορική προειδοποίηση του διαιτητή. 
Ο πρώτος διαιτητής θεωρεί ότι η συµπεριφορά 
αυτή αποτελεί «προσβλητική συµπεριφορά» και 
τιµωρεί τον παίκτη µε αποβολή για ένα σετ 
(κόκκινη κάρτα).  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ο διαιτητής τιµωρεί την απρεπή συµπεριφορά 
ανάλογα µε τη σοβαρότητά της. Η αρχική 
ενέργεια του παίκτη µπορεί να ερµηνευτεί ως 
έκφραση της απογοήτευσής του και να ελεγχθεί 
µόνο µε µια προειδοποίηση. Οι συνεχιζόµενες 
προκλητικές διαµαρτυρίες του παίκτη αποτελούν 
τουλάχιστον «αγενή συµπεριφορά» (κίτρινη 
κάρτα) αλλά αν ο διαιτητής κρίνει ότι πρόκειται 
για «προσβλητική συµπεριφορά» (κόκκινη 
κάρτα) ή «επιθετική συµπεριφορά» 
(κόκκινη+κίτρινη κάρτα) µπορεί να τιµωρήσει 
τον παίκτη ανάλογα. 

Να σηµειωθεί ότι αν ο διαιτητής ακολουθήσει 
την κλίµακα των ποινών (πρώτα κίτρινη κάρτα) 
η οµάδα του παίκτη θα χάσει ένα πόντο, ενώ αν 
ο παίκτης αποβληθεί απευθείας η οµάδα του δεν 
θα χάσει πόντο. 
Κανόνες 21.1, 21.2, 21.3. 

7.7 Η κλίµακα ποινών είναι προσωπική για κάθε παίκτη 
 Ένας παίκτης τιµωρείται απευθείας µε αποκλεισµό 
από τον αγώνα για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, 
ενώ ως τότε καµία οµάδα δεν είχε δεχθεί ούτε 
προειδοποίηση από τον πρώτο διαιτητή. 
Λίγο αργότερα ένας παίκτης της ίδιας οµάδας 
παρουσιάζει ελαφρά απρεπή συµπεριφορά.  
Πώς πρέπει να τιµωρηθεί από τον πρώτο διαιτητή; 

Πρώτον, ο διαιτητής σωστά τιµώρησε τον 
παίκτη απευθείας µε αποκλεισµό 
(κόκκινη+κίτρινη κάρτα), µε την προϋπόθεση 
ότι το παράπτωµά του ήταν ανάλογα σοβαρό 
(επιθετική συµπεριφορά). 

∆εύτερον, οι πειθαρχικές ποινές είναι 
προσωπικές για κάθε παίκτη. Ανεξάρτητα από 
την προηγούµενη τιµωρία άλλων παικτών, κάθε 
παίκτης πρέπει να ξεκινήσει την κλίµακα ποινών 
από την αρχή (προειδοποίηση, ποινή, κτλ.) 
ανάλογα µε το είδος της συµπεριφοράς του. 
Κανόνας 21. 

 

Κεφάλαιο 8: ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
8.1 Ο δεύτερος διαιτητής κάνει παρατήρηση στον προπονητή 

 Ο προπονητής µιας οµάδας µιλά στον σηµειωτή και 
τον απασχολεί πολύ συχνά. Ο δεύτερος διαιτητής 
απευθύνεται στον προπονητή και του ζητά να µην 
απασχολεί τον σηµειωτή.  
Είναι αυτό σωστό; 

Όχι. Μόνο ο πρώτος διαιτητής έχει επίσηµα το 
δικαίωµα να προειδοποιήσει ή να τιµωρήσει τον 
προπονητή. Αν ο δεύτερος διαιτητής αντιληφθεί 
ότι ο προπονητής δεν συµπεριφέρεται σωστά, 
πρέπει να το αναφέρει στον πρώτο διαιτητή, ο 
οποίος θα λάβει τα ανάλογα µέτρα. 

Να σηµειωθεί όµως, ότι αν ο δεύτερος διαιτητής 
καταφέρει να επαναφέρει τον προπονητή στην 
τάξη µε µια ευγενική παραίνεση, αυτό είναι 
προτιµότερο από µια διακοπή του αγώνα και την 
επιβολή ποινών. 
Κανόνας 23.3.2. 
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8.2 Αναπληρωµατικός παίκτης κάθεται στο δάπεδο 
 Ο δεύτερος διαιτητής ενηµερώνει τον πρώτο 
διαιτητή ότι ένας αναπληρωµατικός που βρίσκεται 
στον χώρο προθέρµανσης είναι καθισµένος στο 
έδαφος. Ο πρώτος διαιτητής τιµωρεί τον παίκτη µε 
προειδοποίηση και τον υποχρεώνει να σταθεί 
όρθιος στον χώρο προθέρµανσης.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Οι παίκτες δεν είναι υποχρεωµένοι να 
στέκονται όρθιοι στον χώρο προθέρµανσης. Από 
την άλλη πλευρά, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούν στον χώρο προθέρµανσης 
καθίσµατα ή πάγκους για να κάθονται, επειδή ο 
χώρος αυτός προορίζεται για την προετοιµασία 
των παικτών που θα εισέλθουν στον αγώνα. 
Κανόνες 4.2.1, 4.2.3, 24.2.4, 24.2.5. 

8.3 Ο προπονητής ρωτά πόσα τάιµ-άουτ έχει η άλλη οµάδα 
 Ο προπονητής µιας οµάδας πλησιάζει τον 
σηµειωτή και ρωτά πόσα τάιµ-άουτ έχει πάρει η 
αντίπαλη οµάδα.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο σηµειωτής; 

Οι προπονητές έχουν δικαίωµα να ρωτούν τον 
σηµειωτή µόνο για πληροφορίες σχετικά µε τη 
δική τους οµάδα, και οι ερωτήσεις πρέπει να 
γίνονται σε χρόνο που δεν θα αποσπάσουν την 
προσοχή του σηµειωτή από αυτά που γράφει, 
ούτε θα καθυστερήσουν τον αγώνα. 

Επί πλέον, εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός 
πίνακας οι προπονητές δεν έχουν λόγο να 
απασχολούν τον σηµειωτή για πληροφορίες που 
φαίνονται στον ηλεκτρονικό πίνακα. 
Κανόνας 25.2.2. 

8.4 Ο αρχηγός ζητά ένσταση στο τέλος του αγώνα 
 Μετά από µια αµφισβητούµενη φάση ο αρχηγός 

µιας οµάδας ζητά εξηγήσεις από τον πρώτο 
διαιτητή. Ο πρώτος διαιτητής δίνει εξηγήσεις και ο 
αρχηγός ικανοποιείται και δεν δίνει συνέχεια στο 
επεισόδιο. 
Μετά το τέλος του αγώνα, και αφού η οµάδα έχει 
χάσει, ο αρχηγός ζητά από τον διαιτητή να κάνει 
ένσταση για τη φάση στην οποία είχε ζητήσει 
εξηγήσεις. Ο πρώτος διαιτητής δεν επέτρεψε την 
ένσταση.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Για να καταγραφεί στο φύλλο αγώνα µια 
ένσταση, πρέπει να έχει ζητηθεί αµέσως µετά τη 
φάση την οποία αφορά. 
Κανόνας 23.2.4. 
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8.5 Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει εσφαλµένα λάθος θέσεις 
 Στο τρίτο σετ ενός αγώνα, και ενώ το σκορ είναι 

23-23, ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει λάθος θέσεις 
στην οµάδα που είχε την υποδοχή. Η οµάδα 
διαµαρτυρήθηκε, αλλά ο διαιτητής δεν άλλαξε την 
απόφασή του. Αµέσως µετά, ενώ το σκορ ήταν 23-
24 και η οµάδα βρισκόταν στις ίδιες θέσεις, ο 
δεύτερος διαιτητής σφύριξε πάλι λάθος θέσεις και 
τελείωσε το σετ.  
Η οµάδα διαµαρτυρήθηκε πάλι, και µετά από 
αρκετές συζητήσεις ο πρώτος διαιτητής διαπίστωσε 
ότι οι θέσεις της οµάδας ήταν σωστές, δήλωσε 
όµως ότι το σετ είχε πλέον τελειώσει και δεν 
µπορούσε να ακυρώσει τους δυο πόντους, και 
ζήτησε από τις οµάδες να µπουν στο γήπεδο για το 
τέταρτο σετ. Η οµάδα που είχε χάσει το σετ ζήτησε 
να κάνει ένσταση.  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Οι διαιτητές έχουν δικαίωµα να διορθώνουν 
αποφάσεις που αποδεικνύονται εσφαλµένες. 

Στην πραγµατικότητα, η επιτροπή ενστάσεων 
του τουρνουά δέχθηκε την ένσταση και διέταξε 
να ξαναρχίσει ο αγώνας από το 23-23 του τρίτου 
σετ. 

8.6 Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει τρίτο τάιµ-άουτ και µετά η οµάδα ζητά αλλαγή 
 Ο προπονητής µιας οµάδας ζητά τάιµ-άουτ και ο 
δεύτερος διαιτητής ενστικτωδώς σφυρίζει, αλλά 
αµέσως θυµάται ότι η οµάδα έχει ήδη πάρει δυο 
τάιµ-άουτ. Ο διαιτητής αµέσως ακυρώνει το τάιµ-
άουτ και υποδεικνύει στους παίκτες να 
παραµείνουν στο γήπεδο για να συνεχιστεί ο 
αγώνας. Η καθυστέρηση ήταν πολύ µικρή, και ο 
πρώτος διαιτητής δεν τιµωρεί την οµάδα µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης. 
Τότε ο ίδιος προπονητής κάνει αµέσως το σήµα της 
αλλαγής παίκτη, αλλά ο δεύτερος διαιτητής 
απορρίπτει το αίτηµα ως αντικανονικό, και ο 
πρώτος διαιτητής σφυρίζει για σερβίς.  
Είναι σωστή η απόφαση των διαιτητών; 

Ναι. Η περίπλοκη κατάσταση αφήνει περιθώρια 
για διαφορετικές ερµηνείες του κανονισµού, 
αλλά ο πρώτος διαιτητής είναι ο µόνος αρµόδιος 
να αποφασίσει. 

Η κατάσταση θα µπορούσε να είχε προληφθεί αν 
ο δεύτερος διαιτητής δεν παρασυρόταν να 
σφυρίξει τρίτο τάιµ-άουτ. Εφόρον η 
καθυστέρηση ήταν πολύ µικρή, ήταν σωστή η 
απόφαση του πρώτου να µην τιµωρήσει την 
οµάδα µε προειδοποίηση καθυστέρησης, γιατί ο 
χρόνος που χρειαζόταν για την καταγραφή της 
προειδοποίησης στο φύλλο αγώνα θα ήταν πολύ 
µεγαλύτερος από τον χρόνο της πραγµατικής 
καθυστέρησης. 

Σε σχέση µε το αίτηµα για αλλαγή παίκτη, ο 
δεύτερος διαιτητής υποστήριξε ότι το απέρριψε 
επειδή το αίτηµα υποβλήθηκε σε χρόνο που είχε 
«κερδηθεί» από την οµάδα ως συνέπεια άλλου 
αντικανονικού αιτήµατος. Η επιτροπή επέγχου 
της διοργάνωσης υποστήριξε το επιχείρηµα του 
δεύτερου διαιτητή. 
Κανόνες 15.11, 16.1, 16.2. 
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8.7 Ο προπονητής καθυστερεί στην αρχή του σετ για να δει τις θέσεις του αντιπάλου 
 Στην αρχή του πέµπτου σετ ενός κρίσιµου αγώνα, 
και αφού ο πρώτος διαιτητής έχει σφυρίξει για την 
είσοδο των οµάδων στη γήπεδο, η µια οµάδα έχει 
πάρει τις θέσεις της ενώ η άλλη παραµένει στον 
πάγκο συγκεντρωµένη γύρω από τον προπονητή 
της, που ακόµη δεν είχε δώσει στον σηµειωτή το 
χαρτί µε τις θέσεις της οµάδας. 
Μετά από νέο σφύριγµα του πρώτου διαιτητή, ο 
προπονητής παρατηρεί φανερά τις θέσεις της άλλης 
οµάδας και τότε µόνο συµπληρώνει το χαρτί και 
δίνει τις δικές του θέσεις στον σηµειωτή. 
Ο πρώτος διαιτητής τιµώρησε την οµάδα µε 
προειδοποίηση καθυστέρησης, αλλά η αντίπαλη 
οµάδα διαµαρτυρήθηκε και ζήτησε την τιµωρία της 
οµάδας µε ποινή (κίτρινη κάρτα και ένα πόντο) για 
«αγενή συµπεριφορά».  
Είναι σωστή η απόφαση του πρώτου διαιτητή; 

Όχι. Ο πρώτος διαιτητής δεν έπρεπε να 
επιτρέψει στη µια οµάδα να εισέλθει στο γήπεδο 
ενώ η άλλη οµάδα δεν είχε ακόµη δώσει τις 
δικές της θέσεις. 

Από τη στιγµή που η δεύτερη οµάδα 
καθυστερούσε να εισέλθει στον αγωνιστικό 
χώρο, η προειδοποίηση καθυστέρησης είναι 
σωστή. Αν όµως ο πρώτος διαιτητής κρίνει ότι 
υπάρχει σκοπιµότητα στην ενέργεια του 
προπονητή να καθυστερήσει την είσοδο της 
οµάδας του για να επωφεληθεί και να µάθει τις 
θέσεις της άλλης οµάδας πριν δώσει τις δικές 
του, αυτό αποτελεί «αγενή συµπεριφορά» και 
έπρεπε να τιµωρηθεί µε κίτρινη κάρτα. 

8.8 Σε τάιµ-άουτ η οµάδα συγκεντρώνεται µακριά από τον πάγκο 
 Σε ένα τάιµ-άουτ, ο προπονητής συγκέντρωσε τους 
παίκτες του στο πίσω µέρος της ελεύθερης ζώνης, 
δίπλα στη ζώνη προθέρµανσης.  
Είναι αυτό σωστό; 

Σύµφωνα µε τη διατύπωση του κανονισµού, οι 
παίκτες στη διάρκεια του τάιµ-άουτ πρέπει να 
βρίσκονται «στην ελεύθερη ζώνη κοντά στον 
πάγκο τους». Αν και η οµάδα παραβίασε το 
γράµµα του κανονισµού, οι διαιτητές µπορούν 
να κρίνουν ότι δεν παραβιάζεται το πνεύµα του 
κανονισµού, που ζητά από τους παίκτες να 
βγουν από τον κυρίως αγωνιστικό χώρο για να 
µπορέσει να σκουπιστεί και για να µην πέσουν 
στο γήπεδο νερά ή άλλα υλικά που οι παίκτες 
µπορεί να χρησιµοποιήσουν στη διάρκεια του 
τάιµ-άουτ. Προφανώς µια παρέµβαση των 
διαιτητών θα προκαλούσε αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και θα διασπούσε την προσοχή 
των παικτών. 
Κανόνας 15.4.2. 

8.9 Ο βοηθός προπονητή σηκώνεται από τον πάγκο 
 Μετά από µια φάση µε µεγάλη διάρκεια και ενώ οι 
παίκτες προσπαθούσαν να βρουν σε ποιο σηµείο 
του δαπέδου υπήρχε ιδρώτας, ο βοηθός προπονητή 
σηκώθηκε από τον πάγκο, πήγε δίπλα στην πλάγια 
γραµµή και υποδείκνυε στους παίκτες του σε ποιο 
σηµείο να σκουπίσουν. 
Ο πρώτος διαιτητής κάλεσε τον αρχηγό και του 
υπέδειξε να πει στον βοηθό προπονητή να καθίσει 
στον πάγκο.  
Είναι σωστή η αντίδραση του πρώτου διαιτητή; 

Ναι. Μόνο ο πρώτος προπονητής µιας οµάδας 
έχει δικαίωµα να σηκώνεται και να κινείται στην 
ελεύθερη ζώνη. �Όλα τα άλλα µέλη της οµάδας 
πρέπει να κάθονται στον πάγκο. 
Κανόνες 5.2.3.4, 5.3.1. 
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8.10 Ο προπονητής ζητά θέσεις 
 Πριν ο πρώτος διαιτητής σφυρίξει για σερβίς, ο 
προπονητής ρωτά τον δεύτερο διαιτητή αν ο 
παίκτης που πήγε να σερβίρει είναι σωστός. Ο 
δεύτερος διαιτητής ελέγχει το φύλλο αγώνα και 
απαντά ότι ο παίκτης είναι σωστός.  
Επιτρέπεται αυτό; 

Όχι. Το µόνο µέλος της οµάδας που δικαιούται 
να µιλά στους διαιτητές είναι ο αρχηγός αγώνα. 
Έτσι, ο προπονητής δεν µπορεί να απευθύνεται 
στον δεύτερο διαιτητή. 

8.11 Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει τάιµ-άουτ αλλά ο πρώτος δεν τον ακούει 
 Ο προπονητής ζητά κανονικά τάιµ-άουτ και ο 
δεύτερος διαιτητής το σφυρίζει, ο πρώτος διαιτητής 
όµως δεν το αντιλαµβάνεται και σφυρίζει για 
σερβίς. Ο δεύτερος διαιτητής σφυρίζει πάλι για το 
τάιµ-άουτ, ακολουθεί σύγχυση και τελικά ο πρώτος 
διαιτητής τιµωρεί την οµάδα που είχε πάρει τάιµ-
άουτ µε προειδοποίηση καθυστέρησης. 
Αργότερα στο ίδιο σετ η ίδια οµάδα προκαλεί 
καθυστέρηση και τιµωρείται αυτή τη φορά µε ποινή 
καθυστέρησης (κίτρινη κάρτα καθυστέρησης) που 
της κοστίζει ένα πόντο. Η οµάδα τελικά χάνει το 
σετ µε µικρή διαφορά και κάνει ένσταση.  
Είναι η ένσταση δικαιολογηµένη; 

Ναι. Σε περιστάσεις όπου η σύγχυση οφείλεται 
σαφώς σε παραλείψεις ή σε παρεξήγηση των 
διαιτητών, οι οµάδες δεν πρέπει να τιµωρούνται. 
Έτσι η οµάδα δεν έπρεπε να είχε δεχθεί την 
πρώτη προειδοποίηση καθυστέρησης, και η 
δεύτερη ποινή καθυστέρησης θα ήταν µια απλή 
προειδοποίηση. 

Από την άλλη πλευρά, η οµάδα δεν είχε το 
δικαίωµα να κάνει στο τέλος του αγώνα 
ένσταση, αν δεν την είχε ζητήσει κατά την 
επίµαχη φάση. 
Κανόνας 5.1.2.1. 

 

Κεφάλαιο 9: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
9.1 Η µια οµάδα επιβραδύνει τη ροή του αγώνα 

 Σε έναν αγώνα η µια οµάδα δείχνει να επιδιώκει 
τον πάρα πολύ γρήγορο ρυθµό των φάσεων, ενώ η 
άλλη επιβραδύνει όσο µπορεί τη ροή του αγώνα.  
Πώς πρέπει να αντιδράσει ο πρώτος διαιτητής; 

Η ταχύτητα ροής των φάσεων είναι ένα πολύ 
λεπτό τεχνικό στοιχείο του βόλεϊ. Ο έλεγχος της 
ροής του αγώνα δεν προβλέπεται ρητά από τους 
κανονισµούς (εκτός από τις περιπτώσεις 
καθυστέρησης), αλλά είναι το κλειδί στην 
απόδοση του καλού διαιτητή. Μια µικρή 
µεταβολή του ρυθµού µπορεί να µετατρέψει 
έναν αγώνα υψηλής ποιότητας σε ένα ανιαρό 
παιχνίδι. Κατά βάση ο διαιτητής πρέπει να 
κρατά τον αγώνα σε σταθερό ρυθµό και να µην 
επιτρέπει σε εξωτερικές παρεµβάσεις να 
διασπούν αυτό τον ρυθµό, επηρεάζοντας 
αρνητικά την απόδοση της µιας ή της άλλης 
οµάδας.  
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9.2 Το µαντήλι ενός παίκτη πέφτει στο αντίπαλο γήπεδο 
 Μετά από µια επιθετική προσπάθεια το µαντήλι 
που έχει πάνω του ένας παίκτης για να σκουπίζει το 
γήπεδο πέφτει στο αντίπαλο γήπεδο, ανάµεσα στους 
µπλοκέρ της αντίπαλης οµάδας. Ο πρώτος 
διαιτητής δεν διέκοψε τον αγώνα. Όταν τελείωσε η 
φάση, την οποία έχασε η οµάδα που είχε το µαντήλι 
στο γήπεδό της, ο αρχηγός της οµάδας αυτής 
διαµαρτυρήθηκε.  
Ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή να συνεχίσει 
τον αγώνα µε το µαντήλι στο δάπεδο; 

Ο πρώτος διαιτητής είναι ο µόνος αρµόδιος να 
κρίνει αν το µαντήλι στο δάπεδο ήταν 
επικίνδυνο ή µπορούσε να αποσπάσει την 
προσοχή των παικτών της οµάδας. Αν συνέβαινε 
κάτι τέτοιο, η φάση θα έπρεπε να επαναληφθεί.  

Αν ο πρώτος διαιτητής διαπίστωνε σκοπιµότητα 
από την πλευρά του παίκτη που έριξε το 
µαντήλι, ή αν αυτό επαναλαµβανόταν, ο παίκτης 
θα έπρεπε να τιµωρηθεί. 
Κανόνας 17.2. 

9.3 Η Επιτροπή Ελέγχου διορθώνει το φύλλο αγώνα 
 Κάποια στιγµή στη διάρκεια του δεύτερου σετ, σε 
αγώνα εθνικών οµάδων, ο φωτεινός πίνακας δεν 
δείχνει το σωστό σκορ. Ο προπονητής της µιας 
οµάδας σηκώνεται διαµαρτυρόµενος προς τον 
σηµειωτή, τον πρώτο διαιτητή και την Επιτροπή 
Ελέγχου της διοργάνωσης, υποστηριζόµενος 
φανερά από την επίσηµη αντιπροσωπεία της χώρας 
του. 
Ο πρώτος διαιτητής καλεί τον αρχηγό της οµάδας 
και τιµωρεί τον προπονητή µε ποινή (κίτρινη 
κάρτα) για αγενή συµπεριφορά. Ο αρχηγός, αν και 
είναι υποχρεωµένος, δεν µεταφέρει τις υποδείξεις 
του πρώτου διαιτητή στον προπονητή του. 
Επιπλέον, µέσα στη γενικότερη σύγχυση, ο δεύτερος 
διαιτητής και ο σηµειωτής δεν αντιλαµβάνονται την 
ποινή, που δεν καταγράφεται στο φύλλο αγώνα. 
Ταυτόχρονα, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου της 
διοργάνωσης, χωρίς να ενηµερώσουν ότι 
συγκαλείται η επιτροπή, εξετάζουν το φύλλο αγώνα 
και διαπιστώνουν ότι ο φωτεινός πίνακας και το 
φύλλο αγώνα ήταν λάθος, αλλά το φύλλο αγώνα 
του αναπληρωτή σηµειωτή συµφωνούσε µε τη 
γνώµη των µελών της επιτροπής και του 
διαµαρτυρόµενου προπονητή. Το φύλλο αγώνα και 
ο φωτεινός πίνακας διορθώθηκαν, και ο αγώνας 
συνεχίστηκε, χωρίς να αναγραφεί τίποτε από όλα 
αυτά στο φύλλο αγώνα.  
Είναι αυτό σωστό; 

Το αρχικό λάθος ανήκει στον σηµειωτή, τον 
οποίο ακολούθησε ο χειριστής του φωτεινού 
πίνακα. Ευθύνη έχει επίσης ο αναπληρωτής 
σηµειωτής, που δεν διαπίστωσε τη διαφορά στα 
δυο φύλλα αγώνα, ώστε να ειδοποιήσει έγκαιρα 
τον σηµειωτή και να προλάβει την κατάσταση. 

Ο πρώτος διαιτητής έπρεπε να βεβαιωθεί για την 
καταγραφή της ποινής στο φύλλο αγώνα, και 
επίσης έπρεπε να επιµείνει ώστε ο αρχηγός να 
ενηµερώσει τον προπονητή του για την ποινή. 

Η Επιτροπή Ελέγχου δεν έπρεπε να επιτρέψει 
στην αντιπροσωπία της οµάδας να αναµειχθεί 
στο περιστατικό. 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής έπρεπε να 
συγκαλέσει αµέσως επίσηµα την επιτροπή, στην 
οποία συµµετέχει ο πρώτος διαιτητής και µπορεί 
να κληθεί, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο δεύτερος 
διαιτητής ή άλλος αρµόδιος που έχει γνώση του 
περιστατικού. 

Ευτυχώς το σκορ µπόρεσε να διορθωθεί και ο 
αγώνας συνεχίστηκε χωρίς άλλο πρόβληµα, 
αλλά οι δυο διαιτητές και ο Κοµισάριος 
∆ιαιτησίας φέρουν ευθύνη επειδή άφησαν να 
υπογραφεί το φύλλο αγώνα χωρίς να καταγραφεί 
ούτε η ποινή ούτε η διόρθωση του σκορ. 
Κανόνες 21, 25.2.2.1, 25.2.2.6, 25.2.2.7, 26.2.2.6 
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9.4 Σβήνουν τα φώτα και ο αγώνας συνεχίζεται αλλού 
 Στο τρίτο σετ ενός αγώνα σβήνουν τα φώτα του 
γηπέδου, και µετά από αρκετή ώρα ο αγώνας 
συνεχίζεται σε άλλο γήπεδο. Στη διάρκεια του σετ 
ένας παίκτης της αρχικής εξάδας είχε τιµωρηθεί µε 
αποκλεισµό από τον αγώνα (κόκκινη+κίτρινη 
κάρτα).  
Σύµφωνα µε τον κανονισµό, το σετ που διακόπηκε 
πρέπει να ξαναπαιχθεί από την αρχή µε τους ίδιους 
παίκτες και την ίδια αρχική περιστροφή.  
Τι θα συµβεί µε τον παίκτη που έχει τιµωρηθεί µε 
αποκλεισµό; 

Το σετ που διακόπηκε θα ξαναπαιχτεί από την 
αρχή µε τις ίδιες συνθέσεις, αλλά παίκτες που 
έχουν αποβληθεί ή αποκλειστεί δεν µπορούν να 
συµµετάσχουν και θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από παίκτες που δεν ήταν στην 
εξάδα.  

Επίσης, όσες ποινές είχαν καταγραφεί στο φύλλο 
αγώνα στη διάρκεια του σετ που διακόπηκε, 
πρέπει να µεταφερθούν στο νέο σετ. 
Κανόνας 17.3.2.2. 
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