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ΠEPIEXOMENA 
 

XAPAKTHPIΣTIKA AΘΛHMATOΣ 
 

TMHMA  I 
TO ΠAIXNI∆I 

 
Kεφάλαιο Πρώτο 

Eγκαταστάσεις και Eξοπλισµός 
 
1. Aγωνιστικός Xώρος (∆ιάγρ. 1&2) 
1.1 ∆ιαστάσεις 
1.2 Eπιφάνεια αγωνιστικού χώρου 
1.3 Γραµµές αγωνιστικού χώρου 
1.4 Zώνες και περιοχές 
1.5 Θερµοκρασία 
1.6 Φωτισµός 
 
2. Φιλές και στυλοβάτες (∆ιάγρ. 3) 
2.1 Yψος φιλέ 
2.2 Kατασκευή 
2.3 Πλάγιες ταινίες 
2.4 Aντένες 
2.5 Στυλοβάτες 
2.6 Συµπληρωµατικός εξοπλισµός 
 
3. Mπάλες 
3.1 Πρότυπα 
3.2 Oµοιοµορφία στις µπάλες 
3.3 Σύστηµα µε 3 µπάλες 
 

Kεφάλαιο ∆εύτερο 
Συµµετέχοντες 

 
4. Oµάδες 
4.1 Σύνθεση οµάδας 
4.2 Θέση οµάδας 
4.3 Αθλητική περιβολή 
4.4 Aλλαγές στην αθλητική περιβολή 
4.5 Aπαγορευµένα αντικείµενα 
 
5. Eπικεφαλείς οµάδων 
5.1 Aρχηγός 
5.2 Βοηθός προπονητή 
 



Kεφάλαιο Tρίτο 
Mορφή Aγώνα 

 
6. Kατάκτηση πόντου, νικητής ενός σετ & νικητής του αγώνα 
6.1 Kατάκτηση πόντου 
6.2 Nικητής ενός σετ 
6.3 Nικητής του  αγώνα 
6.4 Aποκλεισµός & µη-πλήρης οµάδα 
 
7. ∆οµή αγώνα 
7.1 Kλήρωση 
7.2 Περίοδος προθέρµανσης 
7.3 Παράταξη οµάδας 
7.4 Θέσεις 
7.5 Λάθος θέσεις 
7.6 Περιστροφή 
7.7 Λάθος περιστροφής 
 
8. Aλλαγή αθλητών 
8.1 Περιορισµοί στις αλλαγές 
8.2 Kατ’ εξαίρεση αλλαγή 
8.3 Aλλαγή λόγω αποκλεισµού 
8.4 Αντικανονική αλλαγή 
8.5 Ο παίκτης "libero" 

 
Kεφάλαιο Tέταρτο 

Eνέργειες Παιχνιδιού 
 
9. Aγωνιστικές καταστάσεις 
9.1 Mπάλα εντός φάσης 
9.2 Mπάλα εκτός φάσης 
9.3 Mπάλα “MEΣA” 
9.4 Mπάλα “EΞΩ” 
 
10 Tο παίξιµο της µπάλας 
10.1 Χτυπήµατα οµάδων 
10.2 Xαρακτηριστικά χτυπηµάτων 
10.3 Σφάλµατα στο χτύπηµα της µπάλας 
 
11. Mπάλα στο φιλέ 
11.1 Mπάλα που διασχίζει το φιλέ 
11.2 Mπάλα που ακουµπά το φιλέ 
11.3 Mπάλα στο φιλέ 
 
12. Aθλητής στο φιλέ 
12.1 Eπαφή πέρα από το φιλέ 
12.2 Πέρασµα κάτω από το φιλέ 
12.3 Eπαφή µε το φιλέ 
12.4 Σφάλµατα αθλητών στο φιλέ 
 



13. Σερβίς 
13.1 Πρώτο σερβίς στο σετ 
13.2 Σειρά στο σερβίς 
13.3 Eγκριση για σερβίς 
13.4 Eκτέλεση σερβίς 
13.5 Προπέτασµα 
13.6 Σφάλµατα στο σερβίς 
13.7 Σφάλµατα στο σερβίς και στις θέσεις 
 
14. Eπιθετικό κτύπηµα 
14.1 Eπιθετικό κτύπηµα 
14.2 Περιορισµοί στο επιθετικό κτύπηµα 
14.3 Σφάλµατα στο επιθετικό κτύπηµα 
 
15. Mπλοκ 
15.1 Ορισµός του µπλοκ 
15.2 Eπαφή στο µπλοκ 
15.3 Mπλοκ στην περιοχή του αντιπάλου 
15.4 Mπλοκ και κτυπήµατα οµάδας 
15.5 Mπλοκ στο σερβίς 
15.6 Σφάλµατα στο µπλοκ 
 

Kεφάλαιο Πέµπτο 
∆ιακοπές και καθυστερήσεις 

 
16. Kανονικές διακοπές του αγώνα 
16.1 Aριθµός κανονικών διακοπών 
16.2 Aίτηµα για κανονικές διακοπές 
16.3 ∆ιαδοχικές διακοπές 
16.4 Tάϊµ-άουτ και τεχνικά τάϊµ-άουτ 
16.5 Aλλαγή αθλητή 
16.6 Aντικανονικά αιτήµατα 
 
17. Kαθυστερήσεις αγώνα 
17.1 Tύποι καθυστερήσεων 
17.2 Ποινές για καθυστερήσεις 
 
18. Kατ’ εξαίρεση διακοπές του αγώνα 
18.1 Tραυµατισµός 
18.2 Eξωτερική παρέµβαση 
18.3 Παρατεταµένες διακοπές 
 
19. ∆ιαλείµµατα και  Aλλαγή Γηπέδων 
19.1 ∆ιαλείµµατα 
19.2 Αλλαγή γηπέδων 
 

Kεφάλαιο Eκτο 
Συµπεριφορά Συµµετεχόντων 

 
20. Aπαιτήσεις συµπεριφοράς 



20.1 Aθλητική συµπεριφορά 
20.2 Tίµιο παιχνίδι 
 
21. Ανάρµοστη συµπεριφορά και ποινές 
21.1 Ανάρµοστη συµπεριφορά 
21.2 Ανάρµοστη συµπεριφορά που επιφέρει ποινές 
21.3 Κλίµακα ποινών 
21.4 Εφαρµογή ποινών ανάρµοστης συµπεριφοράς 
21.5 Ανάρµοστη συµπεριφορά πριν και µεταξύ των σετ 
21.6 Κάρτες ποινών 
 

TMHMA II 
OI  ∆IAITHTEΣ, 

TA KAΘHKONTA TOYΣ 
KAI EΠIΣHMA ΣHMATA 

 
22. Σώµα  ∆ιαιτητών και  διαδικασίες 
22.1 Σύνθεση 
21.2 ∆ιαδικασίες 
 
23. Πρώτος διαιτητής 
23.1 Θέση 
23.2 Eξουσία 
23.3 Kαθήκοντα 
 
24. ∆εύτερος διαιτητής 
24.1 Θέση 
24.2 Eξουσία 
24.3 Kαθήκοντα 
 
25. Σηµειωτής 
25.1 Θέση 
25.2 Kαθήκοντα 
 
26. Kριτές γραµµών 
26.1 Θέση 
26.2 Kαθήκοντα 
 
27. Eπίσηµα σήµατα 
27.1 Xειροσήµανση διαιτητών  
 (∆ιάγραµµα 11) 
27.2 Σήµατα κριτών γραµµών µε σηµαία 
 (∆ιάγραµµα 12) 
 

TMHMA IIΙ 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Παράρτηµα 
 Φύλλο αγώνα και ο τρόπος συµπλήρωσής του 
 (∆ιάγραµµα 13) 



 
 



 
XAPAKTHPIΣTIKA AΘΛHMATOΣ 

 
Tο βόλεϊ (Πετοσφαίριση) είναι ένα άθληµα που παίζεται από δύο οµάδες σε 
ένα γήπεδο το οποίο χωρίζεται από ένα φιλέ (δίχτυ).  Yπάρχουν διάφορες 
εκδόσεις για συγκεκριµένες περιπτώσεις ώστε να προσφέρουν στον καθένα 
τη δυνατότητα να παίξει το άθληµα διαφορετικά. 
 
O σκοπός του αγώνα είναι το πέρασµα της µπάλας πάνω από το φιλέ ώστε 
να κτυπήσει στο έδαφος µέσα στο γήπεδο της αντίπαλης οµάδας, καθώς και 
να εµποδιστεί η προσπάθεια της αντίπαλης οµάδας να κάνει το ίδιο.  H οµάδα 
έχει τρία κτυπήµατα για να επιστρέψει την µπάλα (συν την επαφή του µπλοκ) 
 
H µπάλα αρχίζει να παίζεται µε το σερβίς: κτύπηµα από τον αθλητή που 
σερβίρει να στείλει την µπάλα πάνω από το φιλέ στην περιοχή του αντιπάλου.  
H φάση συνεχίζεται έως ότου η µπάλα κτυπήσει στο έδαφος, βγει “άουτ” ή 
όταν κάποια οµάδα αποτύχει να την επιστρέψει σωστά. 
 
Στο Bόλεϊ, η οµάδα που κερδίζει τη φάση πετυχαίνει ένα πόντο (Rally Point 
System).  Oταν η οµάδα που δέχεται το σερβίς κερδίζει τη φάση πετυχαίνει 
επίσης πόντο και το δικαίωµα να σερβίρει, ενώ οι αθλητές της περιστρέφονται 
κατά µία θέση προς τα δεξιά, όπως οι δείκτες του ρολογιού. 



 
TMHMA  I 

 
TO  ΠAIXNI∆I 

 
KEΦAΛAIO ΠPΩTO 

 
EΓKATAΣTAΣEIΣ KAI EΞOΠΛIΣMOΣ 

 
1. AΓΩNIΣTIKOΣ  XΩPOΣ   (∆ιαγρ. 1α, 1β & 2) 
 
O αγωνιστικός χώρος περιλαµβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο και την 
ελεύθερη ζώνη.  Θα πρέπει να είναι ορθογώνιος και συµµετρικός. 
 
1.1 ∆IAΣTAΣEIΣ 
 
O κυρίως αγωνιστικός χώρος είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε 
διαστάσεις 18 X 9 µ. περιβαλλόµενος από µία ελεύθερη ζώνη µε πλάτος 3µ. 
τουλάχιστον προς όλες τις πλευρές. 
 
Tο ελεύθερο αγωνιστικό διάστηµα είναι το διάστηµα πάνω από τον 
αγωνιστικό χώρο το οποίο είναι ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο.  Tο 
ελεύθερο αυτό διάστηµα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 7µ. ύψος από την 
επιφάνεια του γηπέδου. 
 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., η ελεύθερη ζώνη θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 5µ. από τις πλάγιες γραµµές και 8µ. από τις τελικές 
γραµµές.  Tο ελεύθερο αγωνιστικό διάστηµα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 
12,5 µ. ύψος από την επιφάνεια του γηπέδου. 
 
 
1.2 EΠIΦANEIA AΓΩNIΣTIKOY XΩPOY 
 
1.2.1  H επιφάνεια θα πρέπει να είναι επίπεδη, οριζόντια και 

οµοιόµορφη.  ∆εν πρέπει να παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για 
τραυµατισµό των αθλητών.  Aπαγορεύεται ο αγώνας να γίνεται σε 
ανώµαλες ή ολισθηρές επιφάνειες. 

 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., επιτρέπονται µόνο  ξύλινες ή 
συνθετικές επιφάνειες.  Kάθε επιφάνεια θα πρέπει να εγκρίνεται 
προηγουµένως από την F.I.V.B.    
 
1.2.2  Σε κλειστά γήπεδα, η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου θα 

πρέπει να έχει ανοικτό χρώµα. 
 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., απαιτούνται λευκά χρώµατα 
για τις γραµµές.  Aπαιτούνται επίσης διαφορετικά χρώµατα µεταξύ τους, 
για τον αγωνιστικό χώρο και για την ελεύθερη ζώνη. 
 



1.2.3  Σε ανοικτά γήπεδα, επιτρέπεται µία κλίση 5 χιλ. ανά µέτρο για 
αποστράγγιση.  Aπαγορεύεται οι γραµµές του αγωνιστικού χώρου 
να είναι κατασκευασµένες από στερεό υλικό. 

 
 
1.3 ΓPAMMEΣ ΣTON AΓΩNIΣTIKO XΩPO 
 
1.3.1  Oλες οι γραµµές έχουν πλάτος 5 εκ.  Θα πρέπει να έχουν ανοικτό 

χρώµα και διαφορετικό από το δάπεδο και από οποιεσδήποτε 
άλλες γραµµές. 

 
1.3.2  Oριοθετικές γραµµές 

∆ύο πλάγιες γραµµές και δύο τελικές γραµµές σχηµατίζουν τον 
αγωνιστικό χώρο.  Tόσο οι πλάγιες όσο και οι τελικές γραµµές 
συµπεριλαµβάνονται στις διαστάσεις του  αγωνιστικού χώρου. 

 
1.3.3  Kεντρική γραµµή 

O άξονας της κεντρικής γραµµής χωρίζει τον αγωνιστικό χώρο σε 
δύο ίσες περιοχές, µε διαστάσεις 9X9 µ. η κάθε µία.  Aυτή η 
γραµµή επεκτείνεται κάτω από το φιλέ από τη µία πλάγια γραµµή 
µέχρι την άλλη. 

 
1.3.4 Γραµµή επίθεσης 

Σε κάθε περιοχή του αγωνιστικού χώρου, υπάρχει η γραµµή 
επίθεσης, σε απόσταση 3µ. από την κεντρική γραµµή του 
γηπέδου, ορίζοντας την εµπρός ζώνη (κανόνας 1.4.1). 

 
Για τις Παγκόσµιες και Επίσηµες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B. η γραµµή 
της επίθεσης επεκτείνεται µε την προσθήκη διακεκοµµένων γραµµών 
από τις πλάγιες γραµµές, µε πέντε µικρές γραµµές µήκους 15 εκ. και 
πλάτους 5 εκ. κάθε µία, ζωγραφισµένες σε απόσταση 20 εκ. η µία από 
την άλλη και σε ένα συνολικό µήκος 1.75 µ. 
 
 
1.4  ZΩNEΣ KAI ΠEPIOXEΣ 
 
1.4.1  Εµπρός ζώνη 

Σε κάθε γήπεδο, η εµπρός ζώνη οριοθετείται από τον άξονα της 
κεντρικής γραµµής και τη γραµµή της επίθεσης που χαράσσεται 3 
µ. πίσω από αυτό τον άξονα (συµπεριλαµβάνεται το πλάτος της)  

 
H εµπρός ζώνη θεωρείται ότι επεκτείνεται πέραν των πλάγιων 
γραµµών έως το τέλος της ελεύθερης ζώνης. 

 
1.4.2 Zώνη σερβίς 

H ζώνη του σερβίς είναι µία περιοχή πλάτους 9 µ. πίσω από την 
τελική γραµµή (η τελική γραµµή δεν συµπεριλαµβάνεται) 

 
Περιορίζεται κάθετα από δύο µικρές γραµµές µήκους 15 εκ. η 
κάθε µία, σχεδιασµένες 20 εκ. πίσω από την τελική γραµµή ως 



επέκταση των πλάγιων γραµµών.  Kαι οι δύο µικρές γραµµές 
συµπεριλαµβάνονται στο πλάτος της ζώνης σερβίς. 

 
Σε βάθος, η ζώνη σερβίς επεκτείνεται έως το τέλος της ελεύθερης 
ζώνης. 

 
1.4.3 Zώνη αλλαγής 

H ζώνη αλλαγής οριοθετείται από την επέκταση των δύο γραµµών 
επίθεσης έως το τραπέζι του σηµειωτή. 

 
1.4.4 Περιοχή προθέρµανσης 

Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., οι περιοχές 
προθέρµανσης, διαστάσεων 3 X 3 µ. περίπου, βρίσκονται στις 
δύο γωνίες προς τις πλευρές των πάγκων, εκτός της ελεύθερης 
ζώνης (∆ιάγραµµα 1). 

 
1.4.5 Περιοχή ποινών 

Η περιοχή ποινών, διαστάσεων περίπου 1 Χ 1 µ. εξοπλισµένη µε 
2 καρέκλες, βρίσκεται πίσω από τον πάγκο κάθε οµάδας 
(διάγραµµα 1).  Η περιοχή αυτή ορίζεται µε κόκκινη γραµµή 
πλάτους 5 εκ. 

 
 
1.5 ΘEPMOKPAΣIA 
 

H ελάχιστη θερµοκρασία δεν πρέπει να είναι κάτω των 10°C 
(50°F). 

 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., η µέγιστη θερµοκρασία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 25°C (77°F) και η ελάχιστη δεν πρέπει να 
είναι κάτω των 16°C (61°F) 
 
 
1.6 ΦΩTIΣMOΣ 
 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., ο φωτισµός του αγωνιστικού 
χώρου θα πρέπει να είναι 1000 έως 1500 lux υπολογιζόµενος σε 
απόσταση 1 µέτρου πάνω από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου 
 
 
2. ΦIΛEΣ KAI ΣTYΛOBATEΣ (διάγραµµα 3) 
 
2.1 YΨOΣ TOY ΦIΛE 
 
2.1.1 Tοποθετηµένος κάθετα πάνω από την κεντρική γραµµή, υπάρχει 

ένας φιλές του οποίου η πάνω πλευρά βρίσκεται σε ύψος 2,43 µ. 
για τους άνδρες και 2,24 µ. για τις γυναίκες. 

 
2.1.2 Tο ύψος του µετριέται από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου.  Tο 

ύψος του φιλέ (επάνω από τις δύο πλάγιες γραµµές) θα πρέπει 



να είναι ακριβώς το ίδιο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
επίσηµο ύψος πέραν των 2 εκατοστών. 

 
2.2 KATAΣKEYH 
 

O φιλές έχει πλάτος 1 µέτρου και µήκος 9,50 µέτρων, είναι δε 
κατασκευασµένος από τετράγωνο µαύρο πλέγµα 10 εκατοστών 
(∆ιάγραµµα 3). 

 
Στην κορυφή του υπάρχει µία οριζόντια ταινία, πλάτους 5 
εκατοστών, κατασκευασµένη από αναδιπλούµενο λευκό 
καναβάτσο και ραµµένη καθ’ όλο το µήκος της.  Kάθε άκρο της 
ταινίας έχει µία τρύπα, µέσα από την οποία περνά ένα κορδόνι 
που δένει την ταινία στους στυλοβάτες ώστε να διατηρείται η 
κορυφή της τεντωµένη. 

 
Eντός της ταινίας υπάρχει ένα εύκαµπτο καλώδιο ώστε να δένεται 
ο φιλές στους στυλοβάτες και να διατηρείται η κορυφή του 
τεντωµένη. 

 
Στο κάτω µέρος του φιλέ (χωρίς οριζόντια ταινία) υπάρχει ένα 
σχοινί, περασµένο µέσα από τα πλέγµατα ώστε να δένεται στους 
στυλοβάτες και να διατηρείται το κάτω µέρος του φιλέ τεντωµένο. 

 
2.3 ΠΛAΓIEΣ TAINIEΣ 
 

∆ύο λευκές ταινίες είναι δεµένες κάθετα στο φιλέ και 
τοποθετηµένες ακριβώς επάνω από κάθε πλάγια γραµµή 

 
Aυτές έχουν πλάτος 5 εκατοστά και µήκος 1 µέτρο, και 
θεωρούνται ως µέρη του φιλέ. 

 
2.4 ANTENEΣ 
 

Aντένα είναι µία εύκαµπτη ράβδος µήκους 1,80 µέτρου και 
διαµέτρου 10 χιλιοστών κατασκευασµένη από φάϊµπερ γκλας ή 
παρόµοιο υλικό. 

 
∆ύο αντένες είναι τοποθετηµένες στο εξωτερικό µέρος κάθε 
πλάγιας ταινίας και βρίσκονται στις αντίθετες πλευρές του φιλέ 
(∆ιάγραµµα 3). 

 
Tα 80 άνω εκατοστά κάθε αντένας προεξέχουν πάνω από το φιλέ 
και είναι τεντωµένα µε λωρίδες των 10 εκατοστών σε χρωµατισµό 
που δηµιουργεί αντίθεση, κατά προτίµηση κόκκινο λευκό. 

 
Oι αντένες θεωρούνται ως µέρος του φιλέ και πλευρικά 
καθορίζουν το οριοθετηµένο διάστηµα (∆ιάγραµµα 5, Kανόνας 
11.1.1) 

 



2.5 ΣTYΛOBATEΣ 
 
2.5.1.1 Oι στυλοβάτες που στηρίζουν το φιλέ, τοποθετούνται σε 

απόσταση 0,50 - 1,00 µέτρα έξω από τις πλάγιες γραµµές 
(∆ιάγραµµα 3).  Eχουν ύψος 2,55 µέτρα και κατά προτίµηση είναι 
ρυθµιζόµενοι. 

 
Για όλες τις Παγκόσµιες και ∆ιεθνείς ∆ιοργανώσεις, οι στυλοβάτες που 
στηρίζουν τον φιλέ πρέπει να είναι τοποθετηµένοι 1 µέτρο έξω από τις 
πλάγιες γραµµές, εκτός αν υπάρξει έγκριση της Παγκόσµιας 
Οµοσπονδίας (F.I.V.B.)  
 
2.5.2 Oι στυλοβάτες είναι κυλινδρικοί και οµαλοί, τοποθετηµένοι στο 

έδαφος χωρίς σύρµατα.  ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν επικίνδυνες 
ή εµποδίζουσες κατασκευές στήριξης. 

 
 
2.6 ΣYMΠΛHPΩMATIKOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ 
 

Oλος ο συµπληρωµατικός εξοπλισµός καθορίζεται από τους 
κανονισµούς της F.I.V.B. 

 
 
3. MΠAΛEΣ 
 
3.1 ΠPOTYΠA 
 

H µπάλα πρέπει να είναι σφαιρική, κατασκευασµένη εξωτερικά 
από εύκαµπτο δέρµα µέσα στο οποίο θα υπάρχει σαµπρέλα από 
λάστιχο ή παρόµοιο υλικό. 

 
Tο χρώµα της πρέπει να είναι οµοιόµορφο και ανοικτό ή 
συνδυασµός χρωµάτων. 

 
Το συνθετικό υλικό του δέρµατος και ο συνδυασµός των 
χρωµάτων που θα χρησιµοποιούνται στις επίσηµες ∆ιεθνείς 
∆ιοργανώσεις πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές της F.I.V.B. 

 
H περιφέρειά της είναι 65-67 εκατοστά και το βάρος της 260-280 
γραµµάρια. 

 
H εσωτερική της πίεση πρέπει να είναι 0,30 έως 0,325 κιλά ανά 
τετρ. εκατοστό (294,3 έως 318,82 mbar ή hPa). 

 
3.2 OMOIOMOPΦIA ΣTIΣ MΠAΛEΣ 
 

Oλες οι µπάλες που χρησιµοποιούνται σε έναν αγώνα θα πρέπει 
να έχουν τις ίδιες προδιαγραφές σχετικά µε την περιφέρεια, το 
βάρος, την πίεση, τον τύπο το χρώµα κ.λπ. 

 



Στις Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B. θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται τρεις µπάλες εγκεκριµένες από την F.I.V.B. εκτός αν 
εγκριθεί διαφορετικά από την F.I.V.B. 
 
3.3 ΣYΣTHMA ME TPEIΣ MΠAΛEΣ 
 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., θα χρησιµοποιούνται τρεις 
µπάλες.  Σε αυτή την περίπτωση, τοποθετούνται έξι επαναφορείς της 
µπάλας, ένας σε κάθε γωνία της ελεύθερης ζώνης και ένας πίσω από 
κάθε διαιτητή (∆ιάγραµµα 10). 
 



 
KEΦAΛAIO   ∆EYTEPO 

 
ΣYMMETEXONTEΣ 

 
4. OMA∆EΣ 
 
4.1 ΣYNΘEΣH OMA∆AΣ 
 
4.1.1 Mία οµάδα µπορεί να αποτελείται από 12 αθλητές  το µέγιστο, 

έναν προπονητή, ένα βοηθό προπονητή, ένα γυµναστή και έναν 
ιατρό.  Eνας από τους αθλητές είναι ο αρχηγός της οµάδας, ο 
οποίος θα αναφέρεται στο φύλλο αγώνος. 

 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., ο ιατρός θα πρέπει να έχει 
εγκριθεί προηγουµένως από την F.I.V.B.. 
 
4.1.2 Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει, µεταξύ των 12 παικτών 

της οµάδας, έναν (1) εξειδικευµένο αµυντικό παίκτη µε την 
ιδιότητα "libero" (κανόνας 8.5). 

 
4.1.3 Ένας από τους παίκτες της οµάδας, εκτός του libero, είναι ο 

αρχηγός της, ο οποίος και αναγράφεται στο φύλλο αγώνος. 
 
4.1.4 Mόνο οι αθλητές που είναι εγγεγραµµένοι στο φύλλο αγώνος 

µπορούν να µπουν στο γήπεδο και να αγωνιστούν σε αγώνα.  
Oταν ο προπονητής και ο αρχηγός της οµάδας υπογράψουν το 
φύλλο αγώνος, τότε οι εγγεγραµµένοι αθλητές δεν µπορούν να 
αλλαχτούν. 

 
4.2 ΘEΣH THΣ OMA∆AΣ 
 
4.2.1 Oι αθλητές που δεν συµµετέχουν στον αγώνα θα πρέπει είτε να 

κάθονται στον πάγκο της οµάδας τους είτε να βρίσκονται στον 
χώρο προθέρµανσής τους (κανόνας 1.4.4).  O προπονητής και τα 
άλλα µέλη της οµάδας κάθονται στον πάγκο, αλλά µπορούν 
προσωρινά να τον εγκαταλείπουν (κανόνας 5.2.3). 

 
Oι πάγκοι για τις οµάδες βρίσκονται δίπλα στο τραπέζι του 
σηµειωτή έξω από την ελεύθερη ζώνη (∆ιάγραµµα 1). 

 
4.2.2 Mόνο τα µέλη των οµάδων επιτρέπεται να κάθονται στον πάγκο 

κατά τη διάρκεια του αγώνα και να συµµετέχουν στην 
προθέρµανση (Kανόνας 4.1.1). 

 
4.2.3 Οι παίκτες που δεν µετέχουν στο παιχνίδι µπορούν να 

προθερµαίνονται χωρίς µπάλες ως εξής: 
 
4.2.3.1 Κατά τη διάρκεια του αγώνα: στην περιοχή προθέρµανσης 

(κανόνας 1.4.4) 



 
4.2.3.2 Κατά τη διάρκεια των κανονικών διακοπών του αγώνα (time-out) 

στην ελεύθερη ζώνη πίσω από την αγωνιστική τους περιοχή. 
 
4.2.4 Kατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων µεταξύ των σετ, δύναται να 

χρησιµοποιούνται µπάλες από τους αθλητές για προθέρµανση 
στην ελεύθερη ζώνη. 

 
 
4.3 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ 
 

Η αθλητική περιβολή ενός αθλητή αποτελείται από µία φανέλα, 
παντελονάκι, κάλτσες και αθλητικά παπούτσια. 

 
4.3.1 Oι φανέλες, τα παντελονάκια και οι κάλτσες θα πρέπει να είναι 

οµοιόµορφα, (εκτός του παίκτη libero, κανόνας 8.5) καθαρά για 
όλη την οµάδα. 

 
4.3.2 Tα αθλητικά παπούτσια θα πρέπει να είναι ελαφριά και ευλύγιστα 

µε λαστιχένιες ή δερµάτινες σόλες χωρίς τακούνια. 
 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B. για τους άνδρες, το χρώµα 
των παπουτσιών θα πρέπει να είναι οµοιόµορφο για την οµάδα, αλλά οι 
µάρκες δύνανται να διαφέρουν σε χρώµα και σχέδιο.  Οι φανέλες και τα 
παντελονάκια πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές της F.I.V.B. 
 
4.3.3 Oι φανέλες των αθλητών πρέπει να είναι αριθµηµένες από το 1 

έως το 18. 
 
4.3.3.1 O αριθµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος επάνω στη φανέλα στο 

κέντρο της µπροστινής και της πίσω πλευράς.  Tο χρώµα και  η 
φωτεινότητα των αριθµών θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε 
το χρώµα και τη φωτεινότητα των φανέλων. 

 
4.3.3.2 O αριθµός θα πρέπει να έχει ύψος 15 εκατοστών τουλάχιστον στο 

στήθος και 20 εκατοστών στην πλάτη.  H λωρίδα που θα 
σχηµατίζει τους αριθµούς θα πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 2 
εκατοστά. 

 
Για τις Παγκόσµιες και ∆ιεθνείς ∆ιοργανώσεις, ο αριθµός των παικτών 
πρέπει να αναγράφεται και στο παντελονάκι στην πλευρά του δεξιού 
σκέλους.  Ο αριθµός πρέπει να έχει 4 έως 6 εκατοστά ύψος και η 
λουρίδα που σχηµατίζει τους αριθµούς θα πρέπει να έχει πλάτος 
τουλάχιστον 1 εκατοστό. 
 
4.3.4 O αρχηγός της οµάδας θα πρέπει να έχει στη φανέλα του / της µία 

λωρίδα 8 X 2 εκατοστά που θα υπογραµµίζει τον αριθµό στο 
στήθος. 

 



4.3.5 Aπαγορεύεται να φοριούνται στολές χωρίς επίσηµους αριθµούς 
(Kανόνας 4.3.3) ή διαφορετικού χρώµατος από τους άλλους 
αθλητές (Kανόνας 4.3.1), εκτός του libero (κανόνας 8.5). 

 
4.4 AΛΛAΓEΣ ΣTON EΞOΠΛIΣMO 
 

O πρώτος διαιτητής δύναται να επιτρέψει σε έναν ή 
περισσότερους αθλητές τα εξής: 

 
4.4.1 να παίξει ξυπόλητος 
 
4.4.2 να αλλάξει βρεγµένες στολές µεταξύ των σετ ή µετά από αλλαγή, 

µε την προϋπόθεση ότι το χρώµα, το σχέδιο και ο αριθµός της 
νέας στολής να είναι τα ίδια. 

 
4.4.3 να παίξουν µε τις φόρµες τους λόγω ψυχρού καιρού, µε την 

προϋπόθεση ότι έχουν το ίδιο χρώµα και σχέδιο για όλη την 
οµάδα (εκτός του libero), καθώς και να είναι αριθµηµένες βάσει 
του Kανόνα 4.3.3. 

 
 
4.5 AΠAΓOPEYMENA ANTIKEIMENA 
 
4.5.1 Aπαγορεύεται να φορούν αντικείµενα που δύναται να 

προκαλέσουν τραυµατισµό, ή να δώσουν τεχνητό πλεονέκτηµα 
στον αθλητή. 

 
4.5.2 Oι αθλητές µπορούν να φορούν γυαλιά µε δική τους ευθύνη. 
 
 
5. EΠIKEΦAΛEIΣ TΩN OMA∆ΩN 
 

Tόσο ο αρχηγός της οµάδας όσο και ο προπονητής είναι 
υπεύθυνοι για τη συµπεριφορά και την πειθαρχία των µελών της 
οµάδας τους. 

 
5.1 APXHΓOΣ 
 
5.1.1 ΠPIN TON AΓΩNA, ο αρχηγός της οµάδας υπογράφει το φύλλο 

αγώνος και αντιπροσωπεύει την οµάδα του / της στην κλήρωση. 
 
5.1.2 KATA TH ∆IAPKEIA TOY AΓΩNA, ο αρχηγός της οµάδας ενεργεί  

ως αρχηγός εφόσον αγωνίζεται.  Oταν ο αρχηγός της οµάδας δεν 
αγωνίζεται, τότε ο προπονητής ή ο ίδιος ο  αρχηγός θα ορίσει  
έναν άλλον αθλητή εντός του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος θα 
αναλάβει χρέη αρχηγού του αγώνα.  Aυτός ο αρχηγός διατηρεί τις 
υποχρεώσεις του / της, είτε έως αντικατασταθεί, ο αρχηγός της 
οµάδας επιστρέψει στον αγώνα, είτε έως ότου τελειώσει το σετ. 

 



Oταν η µπάλα είναι εκτός φάσης, µόνο ο αρχηγός του αγώνα, 
από όλα τα µέλη της οµάδας, µπορεί να µιλήσει στους διαιτητές: 

 
5.1.2.1 για να ζητήσει εξηγήσεις για την εφαρµογή ή την ερµηνεία των 

Kανονισµών, και επίσης να µεταφέρει αιτήµατα ή ερωτήµατα των 
συναθλητών του / της.  Eάν η εξήγηση δεν ικανοποιεί τον αρχηγό 
του αγώνα, τότε θα πρέπει να δηλώσει αµέσως στο διαιτητή το 
δικαίωµα να καταγράψει επίσηµη ένσταση στο φύλλο αγώνα στο 
τέλος του αγώνα (Kανόνας 23.2.4). 

 
5.1.2.2 να ζητήσει έγκριση: 
 α)  για αλλαγή εξοπλισµού 
 β)  για την επιβεβαίωση των θέσεων των οµάδων 
 γ)  για τον έλεγχο του δαπέδου, του φιλέ, της µπάλας κ.λπ. 
 
5.1.2.3 για να ζητήσει τάϊµ-άουτ και αλλαγές αθλητών (Kανόνας16.2.1) 
 
5.1.3 ΣTO TEΛOΣ TOY AΓΩNA, ο αρχηγός της οµάδας: 
 
5.1.3.1 ευχαριστεί τους διαιτητές και υπογράφει το φύλλο αγώνα 

επιβεβαιώνοντας έτσι το αποτέλεσµα. 
 
5.1.3.2 εάν αυτός / αυτή (ή ο αρχηγός του αγώνα που έχει 

αντικατασταθεί) έχει εκφράσει προηγουµένως κάποια διαφωνία µε 
τον πρώτο διαιτητή, αυτή η διαφωνία δύναται να επιβεβαιωθεί και 
να καταγραφεί στο φύλλο αγώνος ως επίσηµη ένσταση (Kανόνας 
5.1.2α). 

 
 
5.2 ΠPOΠONHTHΣ 
 
5.2.1 Kατά τη διάρκεια του αγώνα, ο προπονητής κατευθύνει την οµάδα 

του / της, έξω από τον κυρίως αγωνιστικό χώρο.  Eπιλέγει την 
αρχική παράταξη, τις αλλαγές, και παίρνει τάϊµ άουτ για να δώσει 
οδηγίες.  Για αυτές τις λειτουργίες, οι επίσηµες επαφές του / της, 
γίνονται µε το δεύτερο διαιτητή. 

 
5.2.2 ΠPIN TON AΓΩNA, ο προπονητής καταγράφει ή ελέγχει τα 

ονόµατα και τους αριθµούς των αθλητών του / της στο φύλλο 
αγώνος, και κατόπιν το υπογράφει. 

 
5.2.3 KATA TH ∆IAPKEIΣ TOY AΓΩNA, ο προπονητής: 
  
5.2.3.1 πριν αρχίσει κάθε σετ, δίνει στη σηµειωτή ή στο δεύτερο διαιτητή 

το φύλλο παράταξης µε τους αθλητές που θα ξεκινήσουν το σετ, 
πλήρως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο. 

 
5.2.3.2 κάθεται στον πάγκο, κοντύτερα στο σηµειωτή, αλλά, µπορεί να 

αποµακρυνθεί προσωρινά. 
 



5.2.3.3 ζητά τάϊµ άουτ και αλλαγές αθλητών 
 
5.2.3.4 µπορεί, όπως και τα άλλα µέλη της οµάδας, να δίνει οδηγίες 

στους αθλητές που αγωνίζονται.  Ο προπονητής µπορεί να δίνει 
αυτές τις οδηγίες ενώ στέκει ή κινείται µέσα στην ελεύθερη ζώνη 
µπροστά από τον πάγκο της οµάδας του/της κατά µήκος της 
γραµµής επίθεσης και µέχρι την περιοχή προθέρµανσης χωρίς να 
εµποδίζει ή να καθυστερεί τον αγώνα. 

 
5.3 BOHΘOΣ ΠPOΠONHTH 
 
5.3.1 O βοηθός προπονητή κάθεται στον πάγκο της οµάδας, αλλά δεν 

έχει το δικαίωµα να παρεµβαίνει στον αγώνα. 
 
5.3.2 Σε περίπτωση που ο προπονητής πρέπει να εγκαταλείψει την 

οµάδα του / της, ο βοηθός προπονητή δύναται να αναλάβει τα 
καθήκοντα του προπονητή κατόπιν αιτήµατος του αρχηγού του 
αγώνα και µε την έγκριση του πρώτου διαιτητή, όπως αυτά 
περιγράφονται για τον προπονητή. 



 
KEΦAΛAIO TPITO 

 
MOPΦH AΓΩNA 

 
6. KATAKTHΣH ΠONTOY, NIKHTHΣ ENOΣ ΣET KAI NIKHTHΣ 

TOY AΓΩNA 
 
6.1 KATAKTHΣH ΠONTOY 
 
6.1.1 Σφάλµα 

Oταν µία οµάδα κάνει µία ενέργεια ενάντια στους Kανονισµούς, η 
τους παραβιάζει µε κάποιο άλλο τρόπο, σφυρίζετε σφάλµα από 
κάποιον εκ των διαιτητών.  Oι διαιτητές κρίνουν τα σφάλµατα και 
καθορίζουν τις ποινές βάσει αυτών των Kανονισµών. 

 
6.1.1.1 Eάν πραγµατοποιηθούν δύο ή περισσότερα σφάλµατα διαδοχικά, 

τότε υπολογίζεται µόνο το πρώτο. 
 
6.1.1.2 Eάν πραγµατοποιηθούν δύο ή περισσότερα σφάλµατα 

ταυτόχρονα από τους αντιπάλους, δίνεται ∆IΠΛO ΣΦAΛMA και η 
φάση επαναλαµβάνεται. 

 
6.1.2 Συνέπειες ενός σφάλµατος 

H συνέπεια ενός σφάλµατος είναι η απώλεια της φάσης: 
 
6.1.2.1 εάν κάποιος είχε το σερβίς, τότε αυτός κερδίζει έναν πόντο και 

συνεχίζει να σερβίρει. 
 
6.1.2.2 εάν ο αντίπαλος δέχθηκε το σερβίς, τότε αυτός κερδίζει ένα πόντο 

και το δικαίωµα να σερβίρει. 
 
 
 
6.2 NIKHTHΣ ENOΣ ΣET 
 

Eνα σετ κερδίζεται (εκτός από το αποφασιστικό 5ο σετ) από την 
οµάδα που θα κερδίσει πρώτη 25 πόντους µε ελάχιστη διαφορά 
δύο πόντων.  Σε περίπτωση ισοπαλίας 24-24, ο αγώνας 
συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί διαφορά δύο πόντων (26-24, 27-
25). 

 
 
6.3 NIKHTHΣ TOY AΓΩNA 
 
6.3.1 O αγώνας κερδίζεται από την οµάδα που θα κερδίσει τρία σετ. 
 
6.3.2 Σε περίπτωση ισοπαλίας 2-2, το αποφασιστικό (5ο) σετ, παίζεται 

στους 15 πόντους µε ελάχιστη διαφορά 2 πόντων. 
 



 
6.4 AΠOKΛEIΣMOΣ KAI ΕΛΛΕΙΠΗΣ OMA∆A 
 
6.4.1 Eάν κάποια οµάδα αρνείται να αγωνιστεί εφόσον έχει κληθεί, τότε 

θεωρείται ότι απέχει και χάνει τον αγώνα µε αποτέλεσµα 0-3 (για 
τον αγώνα) και 0-25 (για κάθε σετ). 

 
6.4.2 Eάν κάποια οµάδα, χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, δεν εµφανιστεί 

στον αγωνιστικό χώρο εγκαίρως, τότε θεωρείται ότι απέχει και 
χάνει τον αγώνα µε το ίδιο αποτέλεσµα όπως στον Kανόνα 6.4.1. 

 
6.4.3 Mία οµάδα που µένει “ΕΛΛΕΙΠΗΣ” για το σετ ή τον αγώνα 

(Kανόνας 7.3.1), χάνει το σετ ή τον αγώνα.  H αντίπαλη οµάδα 
λαµβάνει τους πόντους ή τους πόντους και τα σετ που χρειάζονται 
για να κερδίσει το σετ ή τον αγώνα.  H µη πλήρης οµάδα κρατά 
τους πόντους της και τα σετ. 

 
 
7. ∆OMH TOY AΓΩNA 
 
7.1 KΛHPΩΣH 
 

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο πρώτος διαιτητής πραγµατοποιεί 
την κλήρωση για να αποφασιστεί το πρώτο σερβίς και οι περιοχές 
του αγωνιστικού χώρου στο πρώτο σετ. 

 
Eάν παιχθεί αποφασιστικό (5ο) σετ, πρέπει να πραγµατοποιήσει 
νέα κλήρωση. 

 
7.1.1 H κλήρωση πραγµατοποιείται παρουσία των δύο αρχηγών των 

οµάδων. 
 
7.1.2 O νικητής της κλήρωσης επιλέγει: 
 
 EITE α) το δικαίωµα να σερβίρει ή να δεχθεί το σερβίς 
 
 EITE β) την περιοχή του αγωνιστικού χώρου 
 

O ηττηµένος λαµβάνει την αποµένουσα επιλογή. 
 
7.1.3 Σε περίπτωση ξεχωριστής προθέρµανσης των οµάδων, η οµάδα 

που έχει το πρώτο σερβίς πηγαίνει πρώτη στο φιλέ. 
 
 
7.2 ΠPOΘEPMANΣH 
 
7.2.1 Πριν τον αγώνα, εάν οι οµάδες είχαν στη διάθεσή τους αγωνιστικό 

χώρο, τότε κάθε οµάδα θα έχει µία περίοδο προθέρµανσης 3 
λεπτών στο φιλέ.  Eάν όχι, τότε η κάθε µία θα έχει 5 λεπτά. 

 



7.2.2 Eάν και οι δύο αρχηγοί συµφωνούν για ταυτόχρονη προθέρµανση 
στο φιλέ, οι οµάδες µπορούν να την πραγµατοποιήσουν εντός 6 
λεπτών ή 10 λεπτών, βάσει του Kανόνα 7.2.1 

 
 
7.3 ΠAPATAΞH OMA∆AΣ 
 
7.3.1 Πρέπει να υπάρχουν πάντοτε έξι αθλητές από κάθε οµάδα στον 

αγώνα. 
 
7.3.1.1 H αρχική παράταξη της οµάδας υποδεικνύει τη σειρά 

περιστροφής των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο.  Aυτή η σειρά 
πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια όλου του σετ. 

 
7.3.1.2 Αν µία οµάδα ασκήσει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει έναν 

αµυντικό παίκτη που ονοµάζεται "libero" (κανόνας 8.5) ο αριθµός 
του παίκτη libero πρέπει επίσης να αναγραφεί στο φύλλο αρχικών 
θέσεων του 1ου σετ, επιπλέον από τους αριθµούς των 6 παικτών 
που ξεκινούν τον αγώνα. 

 
7.3.2 Εάν µία οµάδα πριν την έναρξη κάθε σετ, ο προπονητής πρέπει 

να παρουσιάζει την αρχική παράταξη της οµάδας του/της σε ένα 
φύλλο αρχικής παράταξης.  Tο φύλλο παραδίδεται 
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο στο δεύτερο διαιτητή ή στο 
σηµειωτή. 

 
7.3.3 Oι αθλητές που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική παράταξη ενός 

σετ είναι οι αναπληρωµατικοί αυτού του σετ. 
 
7.3.4 Oταν παραδοθεί το φύλλο της αρχικής παράταξης στο δεύτερο 

διαιτητή ή στο σηµειωτή, καµία αλλαγή στην αρχική παράταξη δεν 
εγκρίνεται χωρίς κανονική αλλαγή. 

 
7.3.5 Eάν παρουσιαστεί κάποια ασυµφωνία µεταξύ του φύλλου της 

αρχικής παράταξης και των πραγµατικών θέσεων των αθλητών 
στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του σετ, τότε οι θέσεις θα 
πρέπει να διορθωθούν βάσει της σειράς που υποδεικνύεται στο 
φύλλο αρχικής παράταξης.  ∆εν υπάρχει καµία ποινή γι’ αυτό. 

 
7.3.5.1 Εάν ανακαλυφθεί µια τέτοια διαφορά πριν από την έναρξη του 

σετ, οι παίκτες πρέπει να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες θέσεις 
σύµφωνα µε το φύλλο αρχικών θέσεων χωρίς καµία ποινή. 

 
7.3.5.2 Oµοίως, εάν υπάρχει κάποιος αθλητής στον αγωνιστικό χώρο ο 

οποίος δεν αναφέρεται στο φύλλο αρχικής παράταξης, πριν την 
έναρξη του σετ, τότε η αρχική παράταξη στον αγωνιστικό χώρο 
θα πρέπει να διορθωθεί βάσει του φύλλου αρχικής παράταξης.  
∆εν υπάρχει καµία ποινή γι’ αυτό. 

 



7.3.5.3 Oµοίως, εάν ο προπονητής επιθυµεί να κρατήσει τους µη 
αναφερόµενους στο φύλλο αρχικής παράταξης αθλητές στον 
αγωνιστικό χώρο, τότε θα πρέπει να ζητήσει κανονική αλλαγή ή 
αλλαγές,οι οποίες θα καταγραφούν στο φύλλο αγώνος. 

 
 
7.4 ΘEΣEIΣ 
 

Tην στιγµή που η µπάλα χτυπιέται από τον αθλητή που κάνει το 
σερβίς, κάθε οµάδα θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στη δική της 
περιοχή µε τη σειρά περιστροφής (εκτός του αθλητή που 
σερβίρει). 

 
7.4.1 Oι θέσεις των αθλητών είναι αριθµηµένες ως εξής: 
 
7.4.1.1 Oι τρεις παίκτες κατά µήκος του φιλέ, είναι οι αθλητές της 

µπροστινής γραµµής και καταλαµβάνουν τις θέσεις 4 (µπροστά-
αριστερά), 3 (µπροστά-κέντρο) και 2 (µπροστά-δεξιά). 

 
7.4.1.2 Oι άλλοι τρεις είναι οι αθλητές της πίσω γραµµής 

καταλαµβάνοντας τις θέσεις 5 (πίσω-αριστερά), 6 (πίσω-κέντρο) 
και 1 (πίσω-δεξιά). 

 
7.4.2 Σχέση των θέσεων αναµεταξύ των παικτών 
 
7.4.2.1 Κάθε αθλητής της πίσω γραµµής θα πρέπει να βρίσκεται  σε 

απόσταση από το φιλέ µεγαλύτερη του  αντίστοιχου αθλητή της 
µπροστινής γραµµής. 

 
7.4.2.2 Οι αθλητές της µπροστινής γραµµής και της πίσω γραµµής, 

αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι πλαγίως σύµφωνα 
µε τη σειρά που υποδεικνύεται στον Kανόνα 7.4.1. 

 
7.4.3 Oι θέσεις των αθλητών καθορίζονται και ελέγχονται βάσει των 

θέσεων των πελµάτων τους που έρχονται σε επαφή µε το δάπεδο 
ως εξής (∆ιάγραµµα 4): 

 
7.4.3.1 Κάθε αθλητής της µπροστινής γραµµής θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µέρος του πέλµατος του/της πιο κοντά προς την 
κεντρική γραµµή από το πέλµα του αντίστοιχου αθλητή της πίσω 
γραµµής. 

 
7.4.3.2 Κάθε δεξιός (αριστερός) πλάγιος αθλητής θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον µέρος του πέλµατος του / της πιο κοντά προς τη 
δεξιά (αριστερή) πλάγια γραµµή από το πέλµα του κεντρικού 
αθλητή της γραµµής του. 

 
7.4.4 Μόλις κτυπηθεί η µπάλα στο σερβίς, οι αθλητές µπορούν να 

κινούνται και να καταλαµβάνουν οποιαδήποτε θέση του γηπέδου 
τους και της ελεύθερης ζώνης. 



 
 
7.5 ΛAΘOΣ ΘEΣEIΣ 
 
7.5.1 H οµάδα πραγµατοποιεί σφάλµα στις θέσεις, όταν κάποιος 

αθλητής δεν βρίσκεται στη σωστή θέση του / της την στιγµή που  
η µπάλα κτυπιέται από τον παίκτη που κάνει το σερβίς (Kανόνας 
7.3 και 7.4) 

 
7.5.2 Eάν ένας αθλητής κάνει λάθος κατά την εκτέλεση του σερβίς 

(Kανόνας 13.4 και 13.7.1), τότε το λάθος του αθλητή που 
σερβίρει, υπερισχύει του λάθους θέσης. 

 
7.5.3 Eάν το σερβίς καταστεί λανθασµένο µετά την εκτέλεσή του 

(Kανόνας 13.7.2), τότε θα προσµετρηθεί ως σφάλµα η λάθος 
τοποθέτηση θέσεων των παικτών. 

 
7.5.4 Mία λάθος θέση οδηγεί στα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
 
7.5.4.1 η οµάδα τιµωρείται µε απώλεια της φάσης (Kανόνας 6.1.2) 
 
7.5.4.2 οι θέσεις των αθλητών διορθώνονται 
 
 
7.6 ΠEPIΣTPOΦH 
 
7.6.1 H σειρά περιστροφής καθορίζεται από την αρχική παράταξη της 

οµάδας και ελέγχεται  µε τη σειρά του σερβίς και τις θέσεις των 
αθλητών κατά τη διάρκεια του σετ. 

 
7.6.2 Oταν η οµάδα που δέχεται το σερβίς κερδίζει το δικαίωµα να 

σερβίρει, οι αθλητές της περιστρέφονται  προς τα δεξιά, σύµφωνα 
µε τους δείκτες του ρολογιού, κατά µία θέση : ο αθλητής της 
θέσης 2 πηγαίνει στη θέση 1 για να κάνει σερβίς, ο αθλητής της 
θέσης 1 πηγαίνει στη θέση 6 κ.λπ. 

 
 
7.7  ΛAΘOΣ ΠEPIΣTPOΦH 
 
7.7.1 Mία λάθος περιστροφή πραγµατοποιείται όταν το ΣEPBIΣ δεν 

εκτελείται βάσει της σειράς περιστροφής (Kανόνας 7.6.1).  Αυτό 
έχει τις παρακάτω επιπτώσεις: 

 
7.7.1.1 η οµάδα τιµωρείται µε απώλεια της φάσης (Kανόνας 6.1.2) 
 
7.7.1.2 οι θέσεις των αθλητών διορθώνονται. 
 
7.7.2 Eπιπλέον, ο σηµειωτής θα πρέπει να προσδιορίσει τη 

συγκεκριµένη στιγµή που έγινε το λάθος και όλοι οι πόντοι που 
κερδίθηκαν από την στιγµή που η οµάδα υπέπεσε στο λάθος, να 



ακυρωθούν.  Oι πόντοι της αντίπαλης οµάδας παραµένουν σε 
ισχύ. 

 
Eάν η στιγµή αυτή δεν µπορεί να προσδιοριστεί, δεν ακυρώνονται 
οι πόντοι, και η µόνη ποινή θα είναι η απώλεια της φάσης. 

 
 
8. AΛΛAΓH TΩN AΘΛHTΩN 
 

Aλλαγή είναι η ενέργεια κατά την οποία ένας αθλητής, µετά την 
καταγραφή της από τον σηµειωτή, εισέρχεται στον αγωνιστικό 
χώρο για να καταλάβει τη θέση ενός άλλου αθλητή που µε τη 
σειρά του πρέπει να εξέλθει από τον αγωνιστικό χώρο.  Η αλλαγή 
απαιτεί την έγκριση των διαιτητών.  Για τη διαδικασία των 
αλλαγών βλέπε κανόνα 16.5. 

 
8.1 ΠEPIOPIΣMOI ΣTIΣ AΛΛAΓEΣ 
 
8.1.1 Eξι αλλαγές σε κάθε σετ, είναι ο µέγιστος αριθµός αλλαγών που 

επιτρέπονται σε κάθε οµάδα.  Mπορούν να αντικατασταθούν ένας 
ή περισσότεροι αθλητές ταυτόχρονα. 

 
8.1.2 Eνας αθλητής της αρχικής παράταξης δύναται να εγκαταλείψει τον 

αγώνα και να επιστρέψει, αλλά µόνο µία φορά σε κάθε σετ, και 
µόνο στην θέση που κατείχε στην αρχική παράταξη. 

 
8.1.3 Eνας αναπληρωµατικός µπορεί να εισέλθει στον αγώνα, αλλά 

µόνο µία φορά σε κάθε σετ, στη θέση ενός αθλητή της αρχικής 
παράταξης και  µπορεί να αντικατασταθεί µόνο από τον αθλητή 
που αντικατέστησε ο ίδιος. 

 
8.2 KAT’ EΞAIPEΣH AΛΛAΓH 
 

Eνας τραυµατισµένος αθλητής (εκτός του libero, κανόνας 8.5.2.4), 
ο οποίος δεν µπορεί να συνεχίσει τον αγώνα, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί κανονικά.  Eάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε η 
οµάδα έχει το δικαίωµα να κάνει µία κατ’ εξαίρεση αλλαγή, πέραν 
των περιορισµών του Kανόνα 8.1 

 
Μία κατ' εξαίρεση αλλαγή σηµαίνει ότι, οποιοσδήποτε παίκτης 
που εκείνη τη στιγµή του τραυµατισµού δεν βρίσκεται στον 
αγωνιστικό χώρο, εκτός του παίκτη libero ή τον αντικαταστάτη του 
παίκτη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αλλαγή για τον 
τραυµατισµένο παίκτη.  Ο αντικατασταθείς τραυµατισµένος 
παίκτης δεν επιτρέπεται να επιστρέψει πάλι στον αγώνα. 

 
ΣΧΟΛΙΟ 
Κατ' εξαίρεση αλλαγή λόγω τραυµατισµού µπορεί να γίνει από την 
οµάδα ελεύθερα.  Ο τραυµατίας παίκτης που αντικαταστάθηκε δεν 
επιτρέπεται να εισέλθει πάλι στον αγώνα. 



 
8.3 AΛΛAΓH ΛOΓΩ AΠOKΛEIΣMOY 
 

Eνας αθλητής που AΠOKΛEIETAI AΠO TO ΣET ή TON AΓΩNA 
(Kανόνες 21.3.2 και 21.3.3) θα πρέπει να αντικατασταθεί µε 
κανονική αλλαγή.  Eάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η οµάδα 
καθίσταται ΕΛΛΕΙΠΗΣ (Kανόνες 6.4.3 & 7.3.1). 

 
8.4 ANTIKANONIKH AΛΛAΓH 
 
8.4.1 Mία αλλαγή είναι αντικανονική, εάν υπερβαίνει τους περιορισµούς 

που υποδεικνύονται στον Kανόνα 8.1 (εκτός της περίπτωσης του 
Kανόνα 8.2). 

 
8.4.2 Oταν µία οµάδα έχει πραγµατοποιήσει µία αντικανονική αλλαγή 

και ο αγώνας συνεχίστηκε (Kανόνας 9.1), τότε θα εφαρµοστεί η 
ακόλουθη διαδικασία: 

 
8.4.2.1 η οµάδα τιµωρείται µε απώλεια της φάσης (κανόνας 6.1.2) 
 
8.4.2.2 η αλλαγή διορθώνεται 
 
8.4.2.3 οι πόντοι που έχουν κερδιθεί από την στιγµή που η οµάδα 

υπέπεσε στο λάθος, ακυρώνονται.  Oι πόντοι της αντίπαλης 
οµάδας διατηρούνται. 

 
8.6 Ο ΠΑΙΚΤΗΣ "LIBERO" 
 
8.5.1 Ο παίκτης libero πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο αγώνα 

(κανόνας 4.1.2) πριν από την έναρξη του παιχνιδιού στην ειδική 
θέση καταχώρισης γι' αυτό.  Ο αριθµός του πρέπει επίσης να 
προστεθεί στο φύλλο αρχικών θέσεων του πρώτου σετ (κανόνας 
7.3.2.1). 

 
8.5.2 Οι ειδικοί κανόνες για τον παίκτη libero είναι οι παρακάτω: 
 
8.5.2.1 Αθλητική περιβολή 

Ο παίκτης libero πρέπει να φοράει διαφορετικού χρώµατος στολή 
(ή φόρµα ειδικά σχεδιασµένη) σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα µέλη 
της οµάδας.  Η στολή του παίκτη libero πρέπει να έχει 
διαφορετικό σχέδιο (κανόνας4.3.5) αλλά πρέπει να είναι 
αριθµηµένη ακριβώς όπως και των υπολοίπων µελών της 
οµάδας. 

 
8.5.2.2 Οι ενέργειες του παίκτη libero στο παιχνίδι: 
 α)  στον παίκτη libero επιτρέπεται να αντικαταστήσει 

οποιονδήποτε παίκτη της πίσω γραµµής. 
 β)  στον παίκτη libero περιορίζονται οι ενέργειες όπως των 

υπολοίπων της πίσω γραµµής και δεν επιτρέπεται να εκδηλώσει 
επιθετική ενέργεια από οπουδήποτε (περιλαµβανοµένης της 



περιοχής του και της ελεύθερης ζώνης) αν κατά τη στιγµή της 
επαφής του µε την µπάλα είναι εξ' ολοκλήρου σε υψηλότερο 
σηµείο από το άνω µέρος του φιλέ. 

 γ)  στον παίκτη libero δεν επιτρέπεται να κάνει σερβίς, µπλοκ ή 
προσπάθεια για µπλοκ. 

 δ)  ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να εκδηλώσει επίθεση πάνω 
από το άνω µέρος του φιλέ αν η µπάλα προέρχεται από πάσα µε 
τα δάκτυλα από τον παίκτη libero µέσα από τη δική του εµπρός 
ζώνη.  Η µπάλα ελεύθερα µπορεί να χτυπηθεί αν ο παίκτης libero 
κάνει την ίδια ενέργεια από την πίσω ζώνη. 

 
8.5.2.3 Αντικατάσταση παικτών 

 α)   οι αντικαταστάσεις που γίνονται µε τη συµµετοχή του 
παίκτη libero δεν καταχωρούνται σαν κανονικές αλλαγές.  
Είναι απεριόριστες αλλά πρέπει να µεσολαβήσει µία φάση 
µεταξύ εξόδου και εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο.  Ο 
παίκτης libero µπορεί να αντικατασταθεί από τον παίκτη 
που αυτός αντικατέστησε. 

 β)   οι αντικαταστάσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιηθούν 
πριν από το σφύριγµα του διαιτητή για σερβίς. 

i) κατά την έναρξη του κάθε σετ και όταν ο δεύτερος διαιτητής 
έχει ελέγξει τις αρχικές θέσεις των παικτών ή 

ii) εάν η µπάλα βρίσκεται "εκτός παιδιάς" 
γ)   µία αντικατάσταση που γίνεται µετά το σφύριγµα για σερβίς 

δεν πρέπει να απορριφθεί αλλά αποτελεί λίγο για µια 
προφορική παρατήρηση.  ∆ιαδοχικές καθυστερήσεις 
αντικαταστάσεων αποτελούν λόγο επιβολής της ποινής της 
καθυστέρησης του παιχνιδιού. 

δ)   ο παίκτης libero ο παίκτης που τον αντικαθιστά µπορούν 
να εισέρχονται και να εξέρχονται από την αγωνιστική τους 
πλευρά κοντά στην πλαϊνή γραµµή που βρίσκεται µπροστά 
από τον πάγκο της οµάδας µεταξύ της γραµµής επίθεσης 
και τελικής γραµµής της περιοχής της οµάδας. 

 
8.5.2.4 Η αντικατάσταση µε ένα νέο libero: 
 α)  σε περίπτωση τραυµατισµού του παίκτη που έχει καταχωρηθεί 

ως libero, και αφού προηγουµένως έχει δοθεί η έγκριση από τον 
πρώτο διαιτητή, ο προπονητής µπορεί να µετονοµάσει σαν νέο 
libero έναν από τους παίκτες που δεν βρίσκονται τη στιγµή εκείνη 
στο γήπεδο.  Ο τραυµατισµένος libero δεν µπορεί να επιστρέψει 
πάλι στον αγώνα για το υπόλοιπο διάστηµα του αγώνα. 

 β)  ο παίκτης που καταχωρήθηκε σαν libero πρέπει να παραµείνει 
µε την νέα του ιδιότητα για το υπόλοιπο διάστηµα του αγώνα. 

 



 
KEΦAΛAIO TETAPTO 

 
ENEPΓEIEΣ ΠAIXNI∆IOY 

 
9. AΓΩNIΣTIKEΣ  KATAΣTAΣEIΣ 
 
9.1 MΠAΛA ENTOΣ ΦAΣHΣ 
 

H µπάλα είναι εντός φάσης από την στιγµή του χτυπήµατος στο 
σερβίς, που έγινε µετά από έγκριση του πρώτου διαιτητή. 

 
9.2 MΠAΛA EKTOΣ ΦAΣHΣ 
 

H µπάλα είναι εκτός φάσης από την στιγµή του λάθους που θα 
σφυριχθεί από έναν εκ των δύο διαιτητών.  Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει λάθος, η µπάλα είναι εκτός φάσης από τη στιγµή που 
θα διακοπεί το παιχνίδι µε το σφύριγµα ενός εκ των διαιτητών. 

 
9.3 MΠAΛA “MEΣA” 
 

H µπάλα είναι “MEΣA” όταν ακουµπήσει το δάπεδο του 
αγωνιστικού χώρου συµπεριλαµβανοµένων των οριοθετικών 
γραµµών (Kανόνας 1.3.2). 

 
9.4 MΠAΛA “EΞΩ” 
 

H µπάλα είναι “έξω” όταν : 
 
9.4.1 το µέρος της µπάλας που έρχεται σε επαφή µε το δάπεδο είναι εξ 

ολοκλήρου εκτός των οριοθετικών γραµµών 
 
9.4.2 ακουµπά κάποιο αντικείµενο εκτός αγωνιστικού χώρου, την 

οροφή ή κάποιο άτοµο εκτός αγώνος 
 
9.4.3 ακουµπά τις αντένες, τα σχοινιά, τους στυλοβάτες ή τον ίδιο τον 

φιλέ έξω από τις πλάγιες ταινίες 
 
9.4.4 διασχίσει το κάθετο επίπεδο του φιλέ ολικά  ή µερικά έξω από το 

οριοθετηµένο διάστηµα, εκτός από την περίπτωση του κανόνα 
11.1.2 

 
9.4.5 διασχίσει εξ ολοκλήρου το κατώτερο οριοθετηµένο διάστηµα κάτω 

από το φιλέ (διάγραµµα 5). 
 
 
10. ΠAIΞIMO THΣ MΠAΛAΣ 
 



Kάθε οµάδα θα πρέπει να παίζει την µπάλα εντός του δικού της 
αγωνιστικού χώρου και διαστήµατος (εκτός του Kανόνα 11.1.2).  
Oµως η µπάλα µπορεί να παιχτεί και πέραν της ελεύθερης ζώνης. 

 
10.1 ΧTYΠHMATA THΣ OMA∆AΣ 
 

H οµάδα  µπορεί να κάνει το πολύ τρία κτυπήµατα (συν το 
κτύπηµα του µπλοκ, Kανόνας 15.4.1), για να επιστρέψει την 
µπάλα.  Eάν γίνουν περισσότερα των τριών χτυπηµάτων, τότε η 
οµάδα υποπίπτει στο λάθος των “TEΣΣAPΩN ΧTYΠHMATΩN”. 
 
Tα κτυπήµατα της οµάδας δεν περιλαµβάνουν µόνο τα  
ηθεληµένα κτυπήµατα από τους αθλητές αλλά και τις ακούσιες 
επαφές µε την µπάλα. 
 

10.1.1 ΣYNEXOMENEΣ EΠAΦEΣ 
Eνας αθλητής δεν πρέπει να κτυπήσει την µπάλα δύο 
συνεχόµενες φορές (εκτός των κανόνων 10.2.3, 15.2.1 και 
15.4.2). 
 

10.1.2 TAYTOXPONEΣ EΠAΦEΣ 
∆ύο ή τρεις αθλητές µπορούν να ακουµπήσουν την µπάλα την 
ίδια στιγµή. 

 
10.1.2.1 Oταν δύο (τρεις) συναθλητές ακουµπήσουν την µπάλα 

ταυτόχρονα, τότε υπολογίζεται ως δύο (τρία) κτυπήµατα (εκτός 
της περίπτωσης του µπλοκ).  Eάν πηγαίνουν για την µπάλα, αλλά 
µόνο ένας από αυτούς την κτυπήσει, τότε υπολογίζεται ως ένα 
κτύπηµα.  η σύγκρουση αθλητών δεν υπολογίζεται ως σφάλµα. 

 
10.1.2.2 Oταν δύο αντίπαλοι ακουµπήσουν την µπάλα ταυτόχρονα επάνω 

από το φιλέ και  η µπάλα συνεχίζεται να παίζεται, η οµάδα που 
δέχεται την µπάλα έχει το δικαίωµα τριών ακόµη κτυπηµάτων.  
Eάν η µπάλα βγει έξω (άουτ), τότε το λάθος υπολογίζεται εναντίον 
της οµάδας που βρίσκεται στην άλλη πλευρά. 

 
10.1.2.3 Eάν η ταυτόχρονη επαφή µεταξύ δύο αντιπάλων οδηγήσει σε 

“ΠIAΣTO” (Kανόνας 10.2.2), τότε υπολογίζεται ως “∆IΠΛO 
ΣΦAΛMA” (Kανόνας 6.1.1.2) και η φάση επαναλαµβάνεται. 

 
10.1.3 YΠOBOHΘOYMENO ΧTYΠHMA  

Mέσα στον αγωνιστικό χώρο, ένας αθλητής δεν επιτρέπεται να 
δέχεται βοήθεια από κάποιον συναθλητή του ή κάποια κατασκευή 
/ αντικείµενο για να φτάσει την µπάλα. 

 
Oµως, ένας αθλητής που πρόκειται να υποπέσει σε σφάλµα (να 
ακουµπήσει το φιλέ ή να περάσει την κεντρική γραµµή κ.λπ.) 
δύναται να εµποδιστεί ή να κρατηθεί από κάποιο συναθλητή. 

 
10.2 XAPAKTHPIΣTIKA ΧTYΠHMATΩN 



 
10.2.1 H µπάλα µπορεί να ακουµπήσει σε οποιοδήποτε µέρος του 

σώµατος. 
 
10.2.2 H µπάλα πρέπει να κτυπηθεί και να µην πιαστεί και ή ριχτεί.  

Mπορεί να αναπηδήσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
 
10.2.3 H µπάλα µπορεί να ακουµπήσει σε διαφορετικά µέρη του 

σώµατος, υπό τον όρο ότι οι επαφές γίνονται ταυτόχρονα. 
 
Eξαιρέσεις: 
 
10.2.3.1 Στο µπλοκ, συνεχόµενες επαφές (Kανόνας 15.2.) µπορεί να 

γίνουν από έναν ή περισσότερους αθλητές υπό τον όρο ότι οι 
επαφές γίνονται κατά τη διάρκεια µίας ενέργειας. 

 
10.2.3.2 Στο πρώτο κτύπηµα της οµάδα (Kανόνες 10.1 και 15.4.1), η 

µπάλα µπορεί να  κτυπήσει σε διάφορα  σηµεία διαδοχικά υπό 
τον όρο ότι οι επαφές γίνονται κατά τη διάρκεια µιας ενέργειες. 

 
10.3 ΣΦAΛMATA ΣTO ΠAIΞIMO THΣ MΠAΛAΣ 
 
10.3.1 TEΣΣEPA ΧTYΠHMATA: µία οµάδα κτυπά την µπάλα τέσσερις 

φορές πριν την επιστρέψει (Kανόνας 10.1) 
 
10.3.2 YΠOBOHΘOYMENO ΧTYΠHMA: ένας αθλητής υποβοηθείται 

από κάποιο συναθλητή ή κάποια κατασκευή / αντικείµενο εντός 
του αγωνιστικού χώρου για να φθάσει την µπάλα (Kανόνας 
10.1.3) 

 
10.3.3 ΠIAΣTO: ένας δεν κτυπά την µπάλα, και η µπάλα πιάνεται και ή 

ρίχνεται (Kανόνας 10.2.2) 
 
10.3.4 ∆IΠΛH EΠAΦH: ένας αθλητής κτυπά την µπάλα δύο φορές 

συνεχόµενα ή η µπάλα έρχεται σε επαφή µε διαφορετικά  µέρη 
του σώµατος συνεχόµενα (Kανόνας 10.2.3) 

 
 
11. MΠAΛA ΣTO ΦIΛE 
 
11.1 MΠAΛA ΠOY ∆IAΣXIZEI TO ΦIΛE 
 
11.1.1 H µπάλα που στέλνεται στο γήπεδο αντίπαλου θα πρέπει να 

περάσει πάνω από το φιλέ  εντός του οριοθετηµένου διαστήµατος 
(∆ιάγραµµα 5).  Tο οριοθετηµένο διάστηµα είναι το µέρος του 
κάθετου επιπέδου του φιλέ το οποίο περιορίζεται ως εξής : 

 
11.1.1.1 το κάτω µέρος του διαστήµατος, από την κορυφή του φιλέ, 
 
11.1.1.2 στα πλάγια, από τις αντένες και την νοητή προέκταση αυτών, 



 
11.1.1.3 επάνω, από την οροφή, 
 
11.1.2 H µπάλα που έχει περάσει ολικά ή µερικά το κατακόρυφο επίπεδο 

του φιλέ προς την ελεύθερη ζώνη της αντίπαλης οµάδας έξω από 
το οριοθετηµένο διάστηµα, µπορεί να κτυπηθεί προς τα πίσω 
µέσα στα επιτρεπόµενα κτυπήµατα της οµάδας, µε την 
προϋπόθεση ότι : 

 
11.1.2.1 ο αθλητής δεν έχει έλθει σε επαφή µε τον κυρίως αγωνιστικό 

χώρο της αντίπαλης οµάδας 
 
11.1.2.2 η µπάλα όταν παίχτηκε προς τα πίσω πέρασε το κατακόρυφο 

επίπεδο του φιλέ, ξανά έξω από το οριοθετηµένο διάστηµα, από 
την ίδια πλευρά του γηπέδου.  H αντίπαλη οµάδα δεν µπορεί να 
εµποδίσει αυτή την ενέργεια. 

 
11.2 MΠAΛA AKOYMΠA TO ΦIΛE 
 

Oταν η µπάλα διασχίσει το φιλέ (Kανόνας 11.1.1), µπορεί να τον 
ακουµπήσει. 
 

11.3 MΠAΛA ΣTO ΦIΛE 
 
11.3.1 H µπάλα που κτυπά στο φιλέ µπορεί να επαναφερθεί εντός των 

ορίων των τριών κτυπηµάτων από την οµάδα (Kανόνας 10.1). 
 
11.3.2 Eάν η µπάλα σχίσει το πλέγµα του φιλέ ή τον ρίξει κάτω, η φάση 

ακυρώνεται και επαναλαµβάνεται. 
 
 
12. AΘΛHTHΣ ΣTO ΦIΛE 
 
12.1 EΠAΦH ΠEPA AΠO TO ΦIΛE 
 
12.1.1 Στο µπλοκ, ένας αθλητής µπορεί να ακουµπήσει την µπάλα πέρα 

από το φιλέ, µε την προϋπόθεση ότι  δεν εµποδίζει το παίξιµο του  
αντίπαλου πριν ή κατά τη διάρκεια του επιθετικού κτυπήµατος του 
τελευταίου (Kανόνας 15.3) 

 
12.1.2 Eνας αθλητής επιτρέπεται  να περάσει το χέρι του / της πέραν του 

φιλέ µετά από επιθετικό κτύπηµα, µε την προϋπόθεση ότι  η 
επαφή έγινε στο δικό του / της αγωνιστικό διάστηµα. 

 
12.2 ΠEPAΣMA KATΩ AΠO TO ΦIΛE 
 
12.2.1 Eπιτρέπεται το πέρασµα κάτω από το φιλέ στο χώρο του 

αντίπαλου, µε την προϋπόθεση ότι δεν εµποδίζει το παίξιµο του 
αντίπαλου. 

 



12.2.2 Πέρασµα στο γήπεδο της αντίπαλης οµάδας, πέραν της κεντρικής 
γραµµής: 

 
12.2.2.1 H επαφή του γηπέδου της αντίπαλης οµάδας µε το πέλµα ή την 

παλάµη επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι κάποιο µέρος του 
πέλµατος ή της παλάµης παραµένει είτε σε επαφή, είτε είναι 
ακριβώς επάνω από την κεντρική γραµµή. 

 
12.2.2.2 H επαφή µε το γήπεδο της αντίπαλης οµάδας µε οποιοδήποτε 

άλλο µέρος του σώµατος απαγορεύεται. 
 
12.2.3 Eνας αθλητής µπορεί να εισέλθει στο γήπεδο της αντίπαλης 

οµάδας όταν η µπάλα είναι εκτός φάσης (Kανόνας 9.2). 
 
12.2.4 Eνας αθλητής µπορεί να περάσει στην ελεύθερη ζώνη της 

αντίπαλης οµάδας µε την προϋπόθεση ότι δεν εµποδίζει το 
παίξιµο της αντίπαλης οµάδας. 

 
12.3 EΠAΦH ME TO ΦIΛE 
 
12.3.1 H επαφή µε το φιλέ ή την αντένα (κανόνας 12.4.4) δεν 

υπολογίζεται ως σφάλµα, εκτός εάν ο αθλητής έρθει σε επαφή µε 
αυτά στην προσπάθειά του / της να παίξει µε την µπάλα ή 
παρεµποδίζει τη φάση. 

 
12.3.2  Oταν ο αθλητής έχει κτυπήσει την µπάλα, µπορεί να ακουµπήσει 

τον στυλοβάτη, το σχοινί ή οποιοδήποτε αντικείµενο εκτός του 
συνολικού µήκους του φιλέ, µε την προϋπόθεση ότι δεν εµποδίζει 
τη φάση. 

 
12.3.3 Όταν η µπάλα κατευθύνεται στο φιλέ και αυτό προκαλεί επαφή 

του φιλέ µε κάποιον αντίπαλο, τότε δεν υπάρχει σφάλµα. 
 
12.4 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
 
12.4.1 Ένας αθλητής αγγίζει την µπάλα ή κάποιον αντίπαλο στο χώρο 

της αντίπαλης οµάδας πριν ή κατά τη διάρκεια επιθετικού 
χτυπήµατος του αντιπάλου (κανόνας 12.1.1). 

 
12.4.2 Ένας αθλητής εισέρχεται στο χώρο της αντίπαλης οµάδας κάτω 

από το φιλέ, εµποδίζοντας το παίξιµο του αντίπαλου (κανόνας 
12.2.1). 

 
12.4.3 Ένας αθλητής εισέρχεται στο γήπεδο της αντίπαλης οµάδας 

(κανόνας 12.2.2.2). 
 
12.4.4 Ένας αθλητής αγγίζει το φιλέ ή την αντένα στην προσπάθειά του / 

της να παίξει µε την µπάλα ή παρεµποδίζει τη φάση (κανόνας 
12.3.1). 

 



 
13. ΣΕΡΒΙΣ 
 

Το σερβίς είναι η ενέργεια χτυπήµατος της µπάλας για το 
ξεκίνηµα µιας φάσης από το πίσω δεξιό αθλητή, που βρίσκεται 
στη ζώνη σερβίς (κανόνας 13.4.1). 

 
13.1 ΠΡΩΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΈΝΑ ΣΕΤ 
 
13.1.1 Το πρώτο σερβίς, του πρώτου σετ, όπως και εκείνο του 

αποφασιστικού σετ (5ο) εκτελείται από την οµάδα που ορίζεται 
από την κλήρωση (κανόνας 7.1). 

 
13.1.2 Τα άλλα σετ ξεκινούν µε το σερβίς της οµάδας που δεν σέρβιρε 

πρώτη στο προηγούµενο σετ. 
 
13.2 ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ 
 
13.2.1 Oι αθλητές πρέπει να ακολουθούν τη σειρά περιστροφής στο 

σερβίς που αναφέρεται στο φύλλο της αρχικής παράταξης 
(Kανόνας 7.3.1.2). 

 
13.2.2 Mετά το πρώτο σερβίς σε ένα σετ, ο αθλητής που θα σερβίρει 

ορίζεται ως εξής : 
 
13.2.2.1 όταν η οµάδα που σερβίρει κερδίζει τη φάση, ο αθλητής (ή ο 

αντικαταστάτης του) που σέρβιρε, θα σερβίρει ξανά 
 
13.2.2.2 όταν η οµάδα που δέχεται το σερβίς κερδίζει τη φάση, αποκτά το 

δικαίωµα να σερβίρει και περιστρέφεται πριν σερβίρει (Kανόνας 
7.6.2).  O αθλητής που θα σερβίρει είναι αυτός που µετακινείται 
από την µπροστινή-δεξιά στην πίσω-δεξιά θέση. 

 
13.3 EΓKPIΣH ΓIA ΣEPBIΣ 
 

O πρώτος διαιτητής εγκρίνει το σερβίς εφόσον έχει ελέγξει ότι οι 
δύο οµάδες είναι έτοιµες να αγωνιστούν και ότι ο αθλητής που 
σερβίρει έχει στην κατοχή του την µπάλα. 

 
13.4 EKTEΛEΣH TOY ΣEPBIΣ 
 
13.4.1 H µπάλα πρέπει να κτυπηθεί µε µία παλάµη ή οποιοδήποτε 

σηµείο του βραχίονα αφού έχει υψωθεί ή απελευθερωθεί από το 
χέρι. 

 
13.4.2 Tη στιγµή του κτυπήµατος του σερβίς ή της απογείωσης για 

σερβίς µε άλµα, ο αθλητής που σερβίρει δεν πρέπει να 
ακουµπήσει τον αγωνιστικό χώρο (συµπεριλαµβανοµένης της 
τελικής γραµµής) ή τον χώρο εκτός της ζώνης σερβίς 

 



Mετά το κτύπηµα, ο αθλητής επιτρέπεται να πατήσει ή να 
προσγειωθεί εκτός ζώνης σερβίς, ή εντός του αγωνιστικού χώρου. 

 
13.4.3 O αθλητής που σερβίρει  θα πρέπει να κτυπήσει την µπάλα εντός 

8 δευτερολέπτων µετά το σφύριγµα του πρώτου διαιτητή για 
σερβίς. 

 
13.4.4 Tο σερβίς που εκτελείται πριν το σφύριγµα του διαιτητή 

ακυρώνεται και επαναλαµβάνεται. 
 
13.5 ΠPOΠETAΣMA 
 
13.5.1 Oι αθλητές της οµάδας που σερβίρει δεν πρέπει να εµποδίζουν 

τους αντιπάλους τους, µέσω ατοµικού ή οµαδικού 
προπετάσµατος, στο να βλέπουν τον αθλητή που σερβίρει ή την 
πορεία της µπάλας. 

 
13.5.2 Ενας παίκτης ή σύνολο παικτών της οµάδας που σερβίρει κάνει 

προπέτασµα κινώντας τα χέρια, πηδώντας ή κινούµενος / νοι 
πλάγια, κατά την στιγµή της εκτέλεσης του σερβίς, ή όταν 
τοποθετούνται όλοι µαζί και καλύπτουν την πορεία της µπάλας 
(∆ιάγραµµα 6). 

 
13.6 ΣΦAΛMATA ΣTO ΣEPBIΣ 
 
13.6.1 Σφάλµατα στο σερβίς : 

Tα ακόλουθα σφάλµατα οδηγούν σε αλλαγή του σερβίς, ακόµα 
και όταν ο αντίπαλος βρίσκεται σε λάθος θέση (Kανόνας 13.7.1).  
O αθλητής που σερβίρει : 

 
13.6.1.1 παραβιάζει τη σειρά του σερβίς (Kανόνας 13.2) 
 
13.6.1.2 δεν εκτελεί το σερβίς σωστά (Kανόνας 13.4) 
 
13.6.2 Σφάλµατα στο σερβίς µετά το κτύπηµα της µπάλας: 
 

Eφόσον η µπάλα έχει κτυπηθεί σωστά, το σερβίς µετατρέπεται σε 
σφάλµα (εκτός εάν κάποιος αθλητής βρίσκεται σε λάθος θέση) 
εάν η µπάλα (Kανόνας 13.7.2) : 

 
13.6.2.1 ακουµπήσει κάποιον αθλητή της οµάδας που σερβίρει ή 

αποτυγχάνει να περάσει το κάθετο επίπεδο του φιλέ, εξ 
ολοκλήρου µέσα στο οριοθετηµένο διάστηµα (κανόνας 9.4.4, 
9.4.5, & 11.1.1). 

 
13.6.2.2 καταλήξει “έξω” (Kανόνας 9.4`). 
 
13.6.2.3 περάσει πάνω από προπέτασµα (Kανόνας 13.5). 
 
13.7 ΣΦAΛMATA ΣTO ΣEPBIΣ KAI ΣTIΣ ΘEΣEIΣ 



 
13.7.1 Eάν ο αθλητής που σερβίρει υποπέσει σε σφάλµα κατά τη στιγµή 

της εκτέλεσης του σερβίς (λάθος εκτέλεση, λάθος σειρά 
περιστροφής, κ.λπ.) και ο αντίπαλος είναι σε λάθος θέση, τότε 
τιµωρείται το λάθος του σερβίς. 

 
13.7.2   Aντιθέτως, εάν η εκτέλεση του σερβίς ήταν σωστή, αλλά το σερβίς 

είχε ανεπιτυχή κατάληξη (βγήκε έξω, έγινε προπέτασµα κ.λπ.), 
τότε προηγήθηκε το σφάλµα στις θέσεις και είναι αυτό που 
τιµωρείται. 

 
 
14. EΠIΘETIKO KTYΠHMA 
 
14.1 EΠIΘETIKO KTYΠHMA 
 
14.1.1 Oλες οι ενέργειες που οδηγούν την µπάλα προς τον αντίπαλο 

εκτός του σερβίς και του µπλοκ, θεωρούνται ως επιθετικά 
κτυπήµατα. 

 
14.1.2 Kατά τη διάρκεια ενός επιθετικού κτυπήµατος, το πέρασµα µε τα 

δάκτυλα επιτρέπεται εάν η επαφή είναι καθαρή και η µπάλα δεν 
ακολουθείται από το χέρι. 

 
14.1.3 Eνα επιθετικό κτύπηµα έχει ολοκληρωθεί την στιγµή που  η 

µπάλα περνά εντελώς το κάθετο επίπεδο του φιλέ ή όταν έρθει σε 
επαφή µε κάποιον αντίπαλο. 

 
14.2 ΠEPIOPIΣMOI ΣTO EΠIΘETIKO KTYΠHMA 
 
14.2.1 Eνας αθλητής της µπροστινής γραµµής µπορεί να ολοκληρώσει 

ένα επιθετικό κτύπηµα από οποιοδήποτε ύψος, µε την 
προϋπόθεση ότι η επαφή µε την µπάλα έγινε στο δικό του 
αγωνιστικό χώρο (εκτός του Kανόνα 14.2.4) 

 
14.2.2 Eνας αθλητής της πίσω γραµµής µπορεί να ολοκληρώσει ένα 

επιθετικό κτύπηµα από οποιοδήποτε ύψος πίσω από την 
µπροστινή ζώνη : 

 
14.2.2.1 κατά το άλµα του, το πέλµα / πέλµατα του αθλητή δεν έχουν 

ακουµπήσει ούτε περάσει τη γραµµή επίθεσης 
 
14.2.2.2 µετά το κτύπηµά του / της, ο αθλητής µπορεί να προσγειωθεί 

στην µπροστινή ζώνη (Kανόνας 1.4.1). 
 
14.2.3 Eνας αθλητής της πίσω γραµµής µπορεί επίσης να ολοκληρώσει 

ένα επιθετικό κτύπηµα από την µπροστινή ζώνη, εφόσον την 
στιγµή της επαφής, οποιοδήποτε µέρος της µπάλας βρίσκεται εξ 
ολοκλήρου κάτω από την κορυφή του φιλέ (∆ιάγραµµα 7). 

 



14.2.4 Kανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να ολοκληρώσει ένα επιθετικό 
κτύπηµα στο σερβίς του αντίπαλου, όταν η µπάλα βρίσκεται στην 
µπροστινή ζώνη και είναι ολόκληρη ψηλότερα από την κορυφή 
του φιλέ. 

 
14.3 ΣΦAΛMATA ΣTO EΠIΘETIKO KTYΠHMA 
 
14.3.1 Eνας αθλητής κτυπά την µπάλα µέσα στον αγωνιστικό χώρο της 

αντίπαλης οµάδας (Kανόνας 14.2.1). 
 
14.3.2 Eνας αθλητής στέλνει την µπάλα “έξω” (Kανόνας 9.4). 
 
14.3.3 Eνας αθλητής της πίσω γραµµής ολοκληρώνει ένα επιθετικό 

κτύπηµα από την µπροστινή ζώνη, και κατά την στιγµή του 
κτυπήµατος η µπάλα βρίσκεται ολόκληρη πάνω από την κορυφή 
του φιλέ (Kανόνας 14.2.3) 

 
14.3.4 Eνας αθλητής ολοκληρώνει ένα επιθετικό κτύπηµα στο σερβίς του 

αντίπαλου, την στιγµή που η µπάλα βρίσκεται στην µπροστινή 
ζώνη  και είναι ολόκληρη πάνω από την κορυφή του φιλέ (14.2.4) 

 
14.3.5 Ενας παίκτης "libero" (κανόνας 8.5.2.2.β) ολοκληρώνει ένα 

επιθετικό χτύπηµα και κατά τη στιγµή του χτυπήµατος η µπάλα 
είναι εξ ολοκλήρου πάνω από την κορυφή του φιλέ. 

 
14.3.6 Ενας παίκτης ολοκληρώνει ένα επιθετικό κτύπηµα πάνω από την 

κορυφή του φιλέ και η µπάλα προέρχεται από πάσα µε τα 
δάκτυλα που εκτέλεσε παίκτης "libero", που βρισκόταν µέσα στην 
εµπρός ζώνη (κανόνας 8.5.2.2.δ). 

 
 
15. MΠΛOK 
 
15.1 MΠΛOK 
 
15.1.1 Mπλοκ είναι η ενέργεια των αθλητών κοντά στο φιλέ να 

εµποδίσουν να περάσει η µπάλα που έρχεται από την αντίπαλη 
οµάδα τοποθετώντας τα χέρια τους ψηλότερα από την κορυφή 
του φιλέ.  Μόνο στους παίκτες της εµπρός ζώνης επιτρέπεται να 
ολοκληρώσουν ένα µπλοκ. 

 
15.1.2 Προσπάθεια για µπλοκ 

Προσπάθεια για µπλοκ είναι η ενέργεια του µπλοκ χωρίς να 
υπάρξει επαφή µε την µπάλα. 

 
15.1.3 Oλοκληρωµένο µπλοκ 

Eνα µπλοκ ολοκληρώνεται όταν η µπάλα έρχεται σε επαφή µε τον 
µπλοκέρ (∆ιάγραµµα 8). 

 
15.1.4 Oµαδικό µπλοκ 



Eνα οµαδικό µπλοκ εκτελείται από δύο ή τρεις αθλητές ο ένας 
κοντά  στον άλλο και ολοκληρώνεται όταν ένας από αυτούς 
ακουµπήσει την µπάλα. 

 
15.2 EΠAΦH ΣTO MΠΛOK 
 
15.2.1 ∆ιαδοχικές (γρήγορες και συνεχείς) επαφές µπορούν να γίνουν 

από έναν ή περισσότερους µπλοκέρ µε την προϋπόθεση ότι οι 
επαφές πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια µιας ενέργειας. 

 
15.3 MΠΛOK ΣTHN ΠEPIOXH TOY ANTIΠAΛOY 
 

Στο µπλοκ, ο αθλητής µπορεί να τοποθετήσει τα χέρια του και 
τους βραχίονές του πέραν του φιλέ µε την προϋπόθεση ότι αυτή η 
ενέργεια δεν εµποδίζει το παίξιµο της αντίπαλης οµάδας.  Oµως, 
δεν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή µε την µπάλα πέραν του φιλέ, 
έως ότου κάποιος αντίπαλος έχει πραγµατοποιήσει ένα επιθετικό 
κτύπηµα. 

 
15.4 MΠΛOK KAI KTYΠHMATA OMA∆AΣ 
 
15.4.1 H επαφή στο µπλοκ δεν θεωρείται ως κτύπηµα της οµάδας 

(Kανόνας 10.1).  Συνεπώς, µετά από µία επαφή στο µπλοκ, η 
οµάδα δικαιούται τρία κτυπήµατα για να επιστρέψει την µπάλα. 

 
15.4.2 Tο πρώτο κτύπηµα µετά από το µπλοκ µπορεί να εκτελεστεί από 

οποιονδήποτε αθλητή, συµπεριλαµβανοµένου και εκείνου που 
ακούµπησε την µπάλα κατά τη διάρκεια του  µπλοκ. 

 
15.5 MΠΛOK ΣTO ΣEPBIΣ 
 

Mπλοκ στο σερβίς των αντιπάλων απαγορεύεται. 
 
15.6 ΣΦAΛMATA ΣTO MΠΛOK 
 
15.6.1 O µπλοκέρ ακουµπά την µπάλα στο χώρο των αντιπάλων είτε 

πριν είτε ταυτόχρονα µε το επιθετικό κτύπηµα του αντίπαλου 
(Kανόνας 15.3). 

 
15.6.2 Eνας αθλητής της πίσω γραµµής ολοκληρώνει ένα µπλοκ ή 

συµµετέχει σε ένα ολοκληρωµένο µπλοκ (Kανόνες 15.1.1, 15.1.3 
και 15.1.4). 

 
15.6.3 Mπλοκ στο σερβίς του αντίπαλου (Kανόνας 15.5). 
 
15.6.4 H µπάλα βγαίνει “έξω” αφού ακουµπήσει στο µπλοκ (Kανόνας 

9.4). 
 
15.6.5 Mπλοκάρισµα της µπάλας στον χώρο των αντιπάλων έξω από 

την αντένα. 



 
15.6.6 Ενας παίκτης "libero" εκτελεί ολοκληρωµένο µπλοκ ή προσπάθεια 

για µπλοκ ατοµικά ή οµαδικά ή συµµετέχει σε ένα ολοκληρωµένο 
µπλοκ (κανόνες 8.5.2.2.γ, 15.1.2, 15.1.3 & 15.1.4). 

 
 

KEΦAΛAIO ΠEMΠTO 
 
 

∆IAKOΠEΣ KAI KAΘYΣTEPHΣEIΣ 
 
 
16. KANONIKEΣ ∆IAKOΠEΣ TOY AΓΩNA 
 

Oι κανονικές διακοπές σε έναν αγώνα είναι το TAIM AOYT και OI 
AΛΛAΓEΣ TΩN AΘΛHTΩN. 

 
 
16.1 APIΘMOΣ KANONIKΩN ∆IAKOΠΩN 
 

Kάθε οµάδα δικαιούται το πολύ δύο ταϊµ άουτ και έξι αλλαγές 
αθλητών σε κάθε σετ 

 
16.2 AITHMA ΓIA KANONIKEΣ ∆IAKOΠEΣ 
 
16.2.1 ∆ιακοπές µπορούν να ζητηθούν από τον προπονητή ή τον 

αρχηγό της οµάδας, και µόνο από αυτούς. 
 

Tο αίτηµα γίνεται υποδεικνύοντας την αντίστοιχη χειροσήµανση 
(∆ιάγραµµα 11.4 & 11.5), όταν η µπάλα βρίσκεται εκτός φάσης 
και πριν γίνει το σφύριγµα για σερβίς. 

 
16.2.2 Aίτηµα για αλλαγή αθλητή πριν την έναρξη ενός σετ επιτρέπεται, 

και θα πρέπει να καταγραφεί ως κανονική αλλαγή σε αυτό το σετ. 
 
16.3 ∆IA∆OXIKEΣ ∆IAKOΠEΣ 
 
16.3.1 Tο αίτηµα για ένα ή δύο τάϊµ άουτ, και ένα αίτηµα για αλλαγή 

αθλητή από οποιαδήποτε οµάδα, µπορεί να ακολουθεί το ένα το 
άλλο, χωρίς να απαιτείται να αρχίσει  ξανά το παιχνίδι. 

16.3.2 Oµως, µία οµάδα δεν έχει το δικαίωµα να κάνει διαδοχικά 
αιτήµατα για αλλαγές αθλητών κατά τη διάρκεια της ίδιας 
διακοπής του  αγώνα.  ∆ύο ή περισσότεροι αθλητές µπορούν να 
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής (Kανόνας 
8.1.1) 

 
16.4 TAΪM  AOYT KAI TEXNIKA TAΪM AOYT 
 
16.4.1 Eνα τάϊµ άουτ διαρκεί 30 δευτερόλεπτα. 
 



 Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B.: 
 

κατά τη διάρκεια των σετ 1-4, όλα τα τάϊµ-άουτ διαρκούν 1 λεπτό 
και ένα µόνο τάϊµ-άουτ µπορεί να ζητήσει κάθε οµάδα σε κάθε 
σετ. 

 
 Επιπρόσθετα, 2 "τεχνικά τάϊµ-άουτ" του ενός λεπτού χορηγούνται 

αυτόµατα όταν η οµάδα που προηγείται φθάσει τους 8 και 16 
πόντους αντίστοιχα.. 

 
 Στο αποφασιστικό (5ο) σετ, δεν υπάρχουν “Tεχνικά Tάϊµ Aουτ”, 

µόνο δύο κανονικά τάϊµ άουτ των 30 δευτερολέπτων δύναται να 
ζητηθούν από κάθε οµάδα. 

 
16.4.2 Kατά τη διάρκεια όλων των τάϊµ άουτ, οι αθλητές που αγωνίζονται 

θα πρέπει να πάνε στην ελεύθερη ζώνη κοντά στους πάγκους 
τους. 

 
16.5 AΛΛAΓH AΘΛHTH 
 

(για περιορισµούς βλέπε Kανόνα 8.1) 
(για αντικαταστάσεις που αφορούν τον παίκτη "libero", βλέπε 
κανόνα 8.5 ??). 

 
16.5.1 H αλλαγή πρέπει να γίνεται µέσα στη ζώνη αλλαγής (Kανόνας 

1.4.3) 
 
16.5.2 H αλλαγή διαρκεί µόνο όσο χρόνο χρειάζεται για να καταγραφεί  

στο φύλλο αγώνα και να επιτραπεί η είσοδος και έξοδος των 
αθλητών. 

 
16.5.3 Tην στιγµή που θα ζητηθεί η αλλαγή, ο αντικαταστάτης θα πρέπει 

να είναι έτοιµος να εισέλθει, στεκόµενος κοντά στη ζώνη αλλαγής 
των αθλητών (κανόνας 1.4.3). 

 
Σε περίπτωση που δεν γίνει έτσι, η αλλαγή δεν εγκρίνεται και η 
οµάδα τιµωρείται για καθυστέρηση (Kανόνας 17.2). 

 
Για Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., χρησιµοποιούνται 
αριθµηµένες ταµπέλες για να διευκολύνουν τις αλλαγές. 
 
16.5.4 Eάν ο προπονητής προτίθεται να κάνει περισσότερες από µία 

αλλαγές, θα πρέπει να υποδείξει τον αριθµό τους την στιγµή του 
αιτήµατος.  Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές θα πρέπει να 
γίνουν διαδοχικά, το ένα ζευγάρι µετά το άλλο. 

 
16.6 ANTIKANONIKA AITHMATA 
 
16.6.1 Eίναι αντικανονικό να ζητηθεί µία διακοπή : 
 



16.6.1.1 κατά τη διάρκεια µίας φάσης ή την στιγµή ή µετά από το σφύριγµα 
για σερβίς (Kανόνας 16.2.1). 

 
16.6.1.2 από κάποιο µη εξουσιοδοτηµένο µέλος της οµάδας (Kανόνας 

16.3.1). 
 
16.6.1.3 για αλλαγή αθλητή πριν αρχίσει ξανά ο αγώνας µετά από 

προηγούµενη αλλαγή από την ίδια οµάδα (Kανόνας 16.3.2). 
 
16.6.1.4 µετά την χορήγηση του επιτρεπόµενου αριθµού τάιµ-άουτ και 

αλλαγών των παικτών (κανόνας 16.1). 
 
16.6.2 Kάθε αντικανονικό αίτηµα που δεν επηρεάζει ή καθυστερεί τον 

αγώνα απορρίπτεται  
 
 
17. KAΘYΣTEPHΣEIΣ 
 
17.1 TYΠOI KAΘYΣTEPHΣEΩN 
 

Mία αντικανονική ενέργεια µίας οµάδας η οποία εµποδίζει τη 
συνέχιση του αγώνα, είναι καθυστέρηση και περιλαµβάνει, εκτός 
των άλλων : 

 
17.1.1 καθυστέρηση αλλαγής αθλητή, 
 
17.1.2 παράταση άλλων διακοπών, µετά την εντολή για συνέχιση του 

αγώνα, 
 
17.1.3 αίτηµα αντικανονικής αλλαγής (Kανόνας 8.4), 
 
17.1.4 επανάληψη αντικανονικού αιτήµατος στο ίδιο σετ (Kανόνας 

16.6.2), 
 
17.1.5 καθυστέρηση του αγώνα από αθλητή που αγωνίζεται. 
 
17.2 TIMΩPIEΣ ΓIA KAΘYΣTEPHΣEIΣ 
 
17.2.1 H τιµωρία “προειδοποίησης για καθυστέρηση” ή “ποινής για 

καθυστέρηση” είναι οµαδική τιµωρία. 
 
17.2.1.1 Οι ποινές καθυστερήσεων, παρευρίσκονται σε ισχύ σε όλο τον 

αγώνα. 
 
17.2.1.2 Όλες οι ποινές καθυστερήσεων περιλαµβανοµένων και των 

παρατηρήσεων για καθυστέρηση, καταγράφονται στο φύλλο 
αγώνα. 

 
17.2.2 H πρώτη καθυστέρηση από κάποια οµάδα σε ένα σετ τιµωρείται 

µε µία “ΠPOEI∆OΠOIHΣH ΓIA KAΘYΣTEPHΣH”. 



 
17.2.3 H δεύτερη και οι επόµενες καθυστερήσεις παντός τύπου από 

οποιονδήποτε αθλητή ή άλλο µέλος της ίδιας οµάδας στο ίδιο σετ, 
αποτελούν σφάλµα και τιµωρούνται µε µία “ΠOINH ΓIA 
KAΘYΣTEPHΣH”: χάσιµο της φάσης (κανόνας 6.1.2). 

 
 
18. KAT’ ΈΞAIPEΣH ∆IAKOΠEΣ TOY AΓΩNA 
 
18.1 TPAYMATIΣMOΣ 
 
18.1.1 Σε περίπτωση που συµβεί σοβαρό ατύχηµα ενώ η µπάλα 

παίζεται, ο διαιτητής πρέπει να σταµατήσει τον αγώνα αµέσως και 
να επιτρέψει ιατρική βοήθεια να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. 

 
Kατόπιν η φάση επαναλαµβάνεται. 

 
18.1.2 Eάν κάποιος τραυµατισµένος αθλητής δεν µπορεί να 

αντικατασταθεί, κανονικά  ή κατ’ εξαίρεση (Kανόνες 8.1 & 8.2), 
δίνεται  στον αθλητή χρόνος 3 λεπτών για να συνέλθει, αλλά όχι 
περισσότερο από µία φορά για τον ίδιο  αθλητή στον ίδιο αγώνα. 

 
Eάν ο αθλητής δεν συνέλθει, η οµάδα του / της µένει “µη πλήρης” 
(Kανόνας 6.4.3. & 7.3.1.). 

 
18.2 EΞΩTEPIKH ΠAPEMBAΣH 
 

Eάν υπάρξει εξωτερική παρέµβαση κατά τη διάρκεια του  αγώνα, 
θα πρέπει να  σταµατήσει  η φάση και να επαναληφθεί. 

 
18.3 ΠAPATETAMENEΣ  ∆IAKOΠEΣ 
 
18.3.1 Eάν απρόβλεπτες καταστάσεις διακόψουν τον αγώνα, ο πρώτος 

διαιτητής, ο διοργανωτής και η Συντονιστική Eπιτροπή, εάν 
υπάρχει, θα αποφασίσουν για τα µέτρα που θα ληφθούν, ώστε να 
υπάρξουν ξανά οι φυσιολογικές συνθήκες. 

18.3.2 Σε περίπτωση που συµβούν µία ή περισσότερες διακοπές, που 
δεν υπερβαίνουν σε συνολικό χρόνο τις 4 ώρες : 

 
18.3.2.1 εάν ο αγώνας αρχίσει ξανά στον ίδιο αγωνιστικό χώρο, το σετ που 

έχει διακοπεί θα συνεχιστεί κανονικά µε το ίδιο αποτέλεσµα, τους 
ίδιους αθλητές και τις ίδιες θέσεις.  Tα σετ που έχουν ήδη παιχτεί, 
διατηρούν τα αποτελέσµατά τους. 

 
18.3.2.2 εάν ο αγώνας αρχίσει ξανά σε άλλον αγωνιστικό χώρο, το σετ 

που έχει διακοπεί ακυρώνεται και επαναλαµβάνεται µε τις ίδιες 
αρχικές παρατάξεις.  Tα σετ που έχουν ήδη παιχτεί, διατηρούν τα 
αποτελέσµατά τους. 

 



18.3.3 Eάν συµβούν µία ή περισσότερες διακοπές που υπερβαίνουν 
συνολικά τις 4 ώρες, τότε ολόκληρος ο αγώνας θα επαναληφθεί. 

 
 
19. ∆IAΛEIMMATA KAI AΛΛAΓH ΓHΠE∆ΩN 
 
19.1 ∆IAΛEIMMATA 
 

Oλα τα διαλείµµατα µεταξύ των σετ διαρκούν τρία λεπτά. 
 

Kατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, πραγµατοποιείται 
η αλλαγή των γηπέδων και η καταγραφή της αρχικής παράταξης 
των οµάδων στο φύλλο αγώνος.   
 
Το διάλειµµα µεταξύ του 2ου και του 3ου σετ µπορεί να επεκταθεί 
από την αγωνόδικο επιτροπή µέχρι 10 λεπτά και µε την 
εξουσιοδότηση των οργανωτών. 

 
19.2 AΛΛAΓH ΓHΠE∆ΩN 
 
19.2.1 Mετά από κάθε σετ, οι οµάδες αλλάζουν γήπεδα, εκτός του 

αποφασιστικού σετ (Kανόνας 7.1) 
 

Tα άλλα µέλη των οµάδων αλλάζουν πάγκους. 
 
19.2.2 Στο αποφασιστικό σετ, µόλις κάποια οµάδα φθάσει τους 8 

πόντους, οι οµάδες αλλάζουν γήπεδα χωρίς καθυστέρηση και οι 
θέσεις των αθλητών παραµένουν ως έχουν. 

 
Eάν η αλλαγή δεν γίνει τη σωστή στιγµή, τότε θα 
πραγµατοποιηθεί µόλις γίνει αντιληπτό το λάθος.  Tο αποτέλεσµα 
κατά την στιγµή της αλλαγής παραµένει ως έχει. 



 
KEΦAΛAIO EKTO 

 
ΣYMΠEPIΦOPA ΣYMMETEXONTΩN 

 
 
20. AΠAITHΣEIΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ 
 
20.1 AΘΛHTIKH ΣYMΠEPIΦOPA 
 
20.1.1 Oι συµµετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους “Eπίσηµους 

Kανονισµούς Bόλεϊ” και να τους ακολουθούν. 
 
20.1.2 Oι συµµετέχοντες θα πρέπει να δέχονται τις αποφάσεις των 

διαιτητών µε αθλητική συµπεριφορά χωρίς να διαφωνούν µε 
αυτές. 

 
Σε περίπτωση αµφιβολίας, επεξήγηση µπορεί να ζητηθεί µόνο 
µέσω του αρχηγού του αγώνα. 

 
20.1.3 Oι  συµµετέχοντες πρέπει να απέχουν από ενέργειες ή 

συµπεριφορές που αποσκοπούν στην επιρροή των αποφάσεων 
των διαιτητών ή στην κάλυψη των σφαλµάτων που γίνονται  από 
την οµάδα τους. 

 
20.2 TIMIO ΠAIXNI∆I 
 
20.2.1 Oι συµµετέχοντες πρέπει να συµπεριφέρονται κόσµια και µε 

σεβασµό προς το πνεύµα του TIMIOY ΠAIXNI∆IOY, όχι µόνο 
προς τους διαιτητές, αλλά και προς άλλους επίσηµους, 
αντίπαλους, συµπαίκτες και  θεατές. 

 
20.2.2 H επικοινωνία µεταξύ των µελών µίας οµάδας κατά τη διάρκεια 

του αγώνα επιτρέπεται (Kανόνας 5.2.3.4). 
 
 
21. KAKH ΣYMΠEPIΦOPA KAI ΠOINEΣ 
 
21.1 KAKH ΣYMΠEPIΦOPA ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
 

Κακή συµπεριφορά µικρότερου βαθµού δεν αποτελεί αντικείµενο 
ποινών.  Είναι καθήκον του Α διαιτητή να αποτρέψει τις οµάδες να 
πλησιάσουν την κλίµακα ποινών δίνοντας µία προφορική ή µε 
κίνηση του χεριού παρατήρηση στην οµάδα µέσω του αρχηγού 
της. 
 
Η παρατήρηση δεν αποτελεί ποινή και δεν έχει άµεσες 
επιπτώσεις.  ∆εν πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο αγώνα. 

 
21.2 ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΕΣ 



 
Η κακή συµπεριφορά από κάποιο µέλος, προς τους επίσηµους 
αντιπάλους, συµπαίκτες ή θεατές διαβαθµίζεται σε 3 (τρεις) 
κατηγορίες ανάλογα µε τη σοβαρότητα του παραπτώµατος 

 
21.2.1 Aναιδής συµπεριφορά: ενέργεια αντίθετη προς τους καλούς 

τρόπους ή τις ηθικές αρχές, έκφραση περιφρόνησης. 
 
21.2.2 Προσβλητική συµπεριφορά:  δυσφηµιστικές ή υβριστικές λέξεις ή 

χειρονοµίες 
 
21.2.3 Eπίθεση: φυσική επίθεση ή πρόθεση επίθεσης. 
 
21.3 KΛIMAKA TIMΩPIΩN 
 

Σύµφωνα µε την απόφαση του πρώτου διαιτητή και ανάλογα µε 
τη σοβαρότητα του παραπτώµατος, οι ποινές που επιβάλλονται ή 
αναγράφονται στο φύλλο αγώνα είναι: 

 
21.3.1 Tιµωρία για κακή συµπεριφορά ή αναιδής συµπεριφορά για 

πρώτη φορά στον αγώνα από οποιοδήποτε µέλος της οµάδας 
τιµωρείται µε την απώλεια της φάσης (κανόνας 6.1.2). 

 
21.2.3 Προσωρινός Aποκλεισµός 
 
21.3.2.1 Tο µέλος της οµάδας που τιµωρείται µε προσωρινό δεν 

επιτρέπεται να αγωνιστεί για την υπόλοιπη διάρκεια του σετ και 
θα πρέπει να παραµείνει καθισµένο στον χώρο των ποινών πίσω 
από τον πάγκο της οµάδας (κανόνας 1.4.5, 5.3.2 και διάγρ. 1) 
χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 

 
Ο προπονητής που αποκλείεται προσωρινά χάνει το δικαίωµα 
του / της να παρεµβαίνει για το σετ αυτό και πρέπει να παραµείνει 
καθισµένος στον χώρο των ποινών πίσω από τον πάγκο της 
οµάδας (κανόνας 1.4.5 και διάγρ. 1) 

 
21.3.2.2 Η επιθετική συµπεριφορά από µέλος µιας οµάδας τιµωρείται µε 

προσωρινό αποκλεισµό χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 
 
21.3.2.3 O δεύτερος προσωρινός αποκλεισµός για αναιδή συµπεριφορά 

του ίδιου µέλους της οµάδας κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα 
τιµωρείται µε προσωρινό αποκλεισµό χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 

 
21.3.3 Oριστικός αποκλεισµός 
 
21.3.3.1 Το µέλος της οµάδας που τιµωρείται µε οριστικό αποκλεισµό 

πρέπει να εγκαταλείψει τον χώρο ελέγχου διεξαγωγής του αγώνα 
για όλη την υπόλοιπη διάρκειά του χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 

 



21.3.3.2 Η επιθετική συµπεριφορά ή επίθεση για πρώτη φορά τιµωρείται 
µε οριστικό αποκλεισµό χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 

 
21.3.3.3 Η επιθετική συµπεριφορά ή επίθεση για δεύτερη φορά στον ίδιο 

αγώνα από κάποιο µέλος της ίδιας οµάδας τιµωρείται µε οριστικό 
αποκλεισµό χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 

 
21.3.3.4 Η αναιδής σσυµπεριφορά για τρίτη φορά στη διάρκεια του ίδιου 

αγώνα από τον ίδιον αθλητή τιµωρείται µε οριστικό αποκλεισµό 
χωρίς καµία άλλη συνέπεια. 

 
21.4 EΦAPMOΓH TΩN TIMΩPIΩN 
 
21.4.1 Ολες οι ποινές κακής συµπεριφοράς είναι προσωρινές ποινές, 

παραµένουν σε ισχύ για όλο τον αγώνα και αναγράφονται στο 
φύλλο αγώνα. 

 
21.4.2 H επανάληψη κακής συµπεριφοράς από το ίδιο µέλος µίας 

οµάδας στο ίδιο σετ ή αγώνα τιµωρείται προοδευτικά όπως 
παρουσιάζεται στην κλίµακα τιµωριών (Kανόνας 21.3 & διάγρ. 9).  
Το µέλος της οµάδας δέχεται µια µεγαλύτερη ποινή για κάθε 
διαδοχικό παράπτωµα. 
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός λόγω επιθετικής 
συµπεριφοράς ή επίθεσης δεν απαιτεί προηγούµενη τιµωρία. 

 
21.5 KAKH ΣYMΠEPIΦOPA ΠPIN KAI METAΞY TΩN ΣET 
 

Oποιαδήποτε κακή συµπεριφορά που συµβαίνει πριν ή µεταξύ 
των σετ, τιµωρείται βάσει του Kανόνα 21.3 και οι τιµωρίες 
εφαρµόζονται στο επόµενο σετ. 

 
21.6 ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΙΝΩΝ 
 

Παρατήρηση: προφορική ή µε κίνηση του χεριού, 
χωρίς κάρτα 

Ποινή: κίτρινη κάρτα 
Προσωρινός αποκλεισµός: κόκκινη κάρτα 
Οριστικός αποκλεισµός: κίτρινη και κόκκινη κάρτα (ενωµένες) 
(Αναφορά στο διάγραµµα 9). 

 
 



 
 

TMHMA II 
 

OI ∆IAITHTEΣ, 
TA KAΘHKONTA TOYΣ 

KAI 
EΠIΣHMA ΣHMATA 

 
 
22. ΣΩMA ∆IAITHTΩN KAI ∆IA∆IKAΣIEΣ 
 
22.1 ΣYNΘEΣH 
 

Tο σώµα των διαιτητών ενός αγώνα, αποτελείται από τους 
παρακάτω επίσηµους : 

 
 -  τον πρώτο διαιτητή 
 -  το δεύτερο διαιτητή 
 -  το σηµειωτή 
 -  τέσσερις (δύο) κριτές γραµµών 

 
H θέση τους φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 10. 

 
Για τις Παγκόσµιες και ∆ιεθνείς ∆ιοοργανώσεις της F.I.V.B., είναι 
υποχρεωτική η παρουσία ενός βοηθού σηµειωτή. 
 
22.2 ∆IA∆IKAΣIEΣ 
 
22.2.1 Mόνο ο πρώτος και ο δεύτερος διαιτητής µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν σφυρίχτρα κατά τη διάρκεια του αγώνα : 
 
22.2.1.1 ο πρώτος διαιτητής δίνει το σήµα για το σερβίς που ξεκινά µία 

φάση 
 
22.2.1.2 ο πρώτος και ο δεύτερος διαιτητής δίνουν το σύνθηµα του τέλους 

της φάσης, µε την προϋπόθεση ότι είναι σίγουροι πως έχει συµβεί 
κάποιο σφάλµα και έχουν διαπιστώσει το είδος του. 

 
22.2.2 Mπορούν να σφυρίξουν κατά τη διάρκεια κάποιας διακοπής του 

αγώνα για να υποδείξουν ότι εγκρίνουν ή απορρίπτουν κάποιο 
αίτηµα  µίας οµάδας. 

 
22.2.3 Aµέσως µετά το σφύριγµα του διαιτητή για το τέλος της φάσης, ο 

διαιτητής θα πρέπει να δείξει µε την επίσηµη χειροσήµανση 
(Kανόνας 27.1) 

 
22.2.3.1 Εάν το σφάλµα σφυριχθεί από τον πρώτο διαιτητή αυτός / τη 

πρέπει να υποδείξει: 
 



α)  την οµάδα που σερβίρει  
 
 β)  τη φύση του σφάλµατος, 
 
 γ)  τον αθλητή που υπέπεσε σε σφάλµα (αν είναι αναγκαίο) 
 

Ο δεύτερος διαιτητής θα ακολουθήσει τις υποδείξεις της 
χειροσήµανσης που έκανε ο πρώτος διαιτητής 
επαναλαµβάνοντας τον / την. 

 
22.2.3.2 Εάν το σφάλµα σφυριχθεί από τον δεύτερο διαιτητή αυτός / αυτή 

πρέπει να υποδείξει: 
 

α) τη φύση του σφάλµατος, 
 
β) τον αθλητή που υπέπεσε σε σφάλµα (αν είναι αναγκαίο) 
 
γ) την οµάδα που θα σερβίρει ακολουθώντας την υπόδειξη του 
πρώτου διαιτητή και επαναλαµβάνοντάς τον / την. 

 
Στην περίπτωση αυτή, ο πρώτος διαιτητής δεν υποδεικνύει 
καθόλου το σφάλµα και τον παίκτη που υπέπεσε σε αυτό αλλά 
µόνο την οµάδα που σερβίρει. 

 
22.2.3.3 Στην περίπτωση διπλού σφάλµατος και οι δύο διαιτητές πρέπει να 

υποδείξουν: 
 

α) τη φύση του σφάλµατος, 
 
β) τον αθλητή που υπέπεσε σε σφάλµα (αν είναι αναγκαίο) 
 
γ) την οµάδα που θα σερβίρει όπως αποφασίστηκε από τον 
πρώτο διαιτητή. 

 
 
23. ΠPΩTOΣ ∆IAITHTHΣ 
 
23.1 ΘEΣH 
 

O πρώτος διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά του καθήµενος ή 
στεκάµενος στο βάθρο του διαιτητή που είναι τοποθετηµένο στο 
ένα άκρο του φιλέ.  Tα  µάτια του / της θα πρέπει να βρίσκονται 
περίπου 50 εκατοστά πάνω από το φιλέ (∆ιάγραµµα 10). 

 
23.2 EΞOYΣIA 
 
23.2.1 O πρώτος διαιτητής διευθύνει τον αγώνα από την αρχή έως το 

τέλος του.  Eχει την εξουσία πάνω σε όλους τους επίσηµους και 
στα µέλη των οµάδων. 

 



Kατά τη διάρκεια του αγώνα οι αποφάσεις του πρώτου διαιτητή 
είναι οριστικές.  Eίναι εξουσιοδοτηµένος να απορρίπτει τις 
αποφάσεις άλλων µελών που συµµετέχουν στη διαιτησία, εάν 
παρατηρηθεί ότι έχουν σφάλλει. 

 
O πρώτος διαιτητής µπορεί ακόµη και να αντικαταστήσει έναν 
άλλο επίσηµο διαιτητή, ο οποίος δεν εκτελεί τα καθήκοντά του 
σωστά. 

 
23.2.2 O πρώτος διαιτητής ελέγχει επίσης την εργασία των 

επαναφορέων της µπάλας, και των ανθρώπων που καθαρίζουν 
και  σκουπίζουν το δάπεδο. 

 
23.2.3 O πρώτος διαιτητής έχει την εξουσία να αποφασίζει για κάθε θέµα 

που αφορά τον αγώνα συµπεριλαµβανοµένων και των θεµάτων 
που δεν αναφέρονται στους Kανόνες. 

 
23.2.4 O πρώτος διαιτητής δεν πρέπει να επιτρέπει καµία συζήτηση για 

τις αποφάσεις του. 
 

Oµως, µετά από αίτηµα του αρχηγού του αγώνα, ο πρώτος 
διαιτητής θα εξηγήσει για την εφαρµογή και επεξήγηση των 
Kανόνων που βασίστηκε η απόφασή του / της. 

 
Eάν ο αρχηγός του αγώνα, εκδηλώσει αµέσως τη διαφωνία του  
µε την επεξήγηση, διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει επίσηµη 
ένσταση για το περιστατικό στο τέλος του αγώνα, και ο πρώτος 
διαιτητής θα πρέπει να το εγκρίνει (Kανόνες 5.1.2.1 & 5.1.3.2). 

 
23.5.5 O πρώτος διαιτητής είναι υπεύθυνος για να αποφασίσει πριν και 

κατά τη διάρκεια του αγώνα εάν ο αγωνιστικός χώρος, ο 
εξοπλισµός και οι συνθήκες συµφωνούν µε τις προϋποθέσεις του 
αθλήµατος. 

 
23.3 KAΘHKONTA 
 
23.3.1 Πριν τον αγώνα, ο πρώτος διαιτητής : 
 
23.3.1.1 επιθεωρεί τις συνθήκες του αγωνιστικού χώρου, την µπάλα και 

τον υπόλοιπο εξοπλισµό, 
 
23.3.1.2 κάνει την κλήρωση µε τους αρχηγούς των οµάδων, 
 
23.3.1.3 ελέγχει την προθέρµανση των οµάδων. 
 
23.3.2 Kατά τη διάρκεια του αγώνα, µόνο ο πρώτος διαιτητής έχει την 

εξουσία: 
 
23.3.2.1 Να κάνει παρατηρήσεις στις οµάδες 
 



23.3.2.2 να τιµωρήσει κακή συµπεριφορά και καθυστερήσεις, 
 
23.3.2.3 να αποφασίσει για: 
 α) λάθη του αθλητή που σερβίρει, τις θέσεις της οµάδας που 

σερβίρει, συµπεριλαµβανοµένου και του προπετάσµατος, 
 β) τα λάθη στο παίξιµο της µπάλας 
 γ) τα λάθη πάνω στο φιλέ και στο επάνω µέρος του. 
 δ) το πέρασµα της µπάλας από την κατώτερη περιοχή κάτω από 

το φιλέ (κανόνας 9.4.5) 
 
23.3.3 Στο τέλος του αγώνα, αυτός / αυτή ελέγχει το φύλλο αγώνα και το 

υπογράφει. 
 
 
24. ∆EYTEPOΣ ∆IAITHTHΣ 
 
24.1 ΘEΣH 
 

O δεύτερος διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά του / της στεκόµενος 
εκτός του  αγωνιστικού χώρου κοντά στον στυλοβάτη απέναντι 
από τον πρώτο διαιτητή (∆ιάγραµµα 10). 

 
24.2 EΞOYΣIA 
 
24.2.1 O δεύτερος διαιτητής είναι ο βοηθός του πρώτου διαιτητή, αλλά 

έχει και τις δικές του / της δικαιοδοσίες (Kανόνας 24.3) 
 

Σε περίπτωση που ο πρώτος διαιτητής δεν είναι ικανός να 
συνεχίσει το έργο του / της, ο δεύτερος διαιτητής µπορεί να 
αντικαταστήσει τον πρώτο διαιτητή. 

 
24.2.2 O δεύτερος διαιτητής µπορεί, χωρίς να σφυρίξει, να υποδείξει 

λάθη εκτός της δικαιοδοσίας του / της, αλλά δεν µπορεί να 
επιµένει για αυτά στον πρώτο διαιτητή. 

 
24.2.3 O δεύτερος διαιτητής ελέγχει την εργασία του σηµειωτή / των. 
 
24.2.4 O δεύτερος διαιτητής επιβλέπει τα µέλη των οµάδων στους 

πάγκους και αναφέρει για κακή συµπεριφορά τους στον πρώτο 
διαιτητή. 

 
24.2.5 O δεύτερος διαιτητής ελέγχει τους αθλητές στους χώρους 

προθέρµανσης (Kανόνας 4.2.3) 
 
24.2.6 O δεύτερος διαιτητής δίνει έγκριση για τις διακοπές, ελέγχει τη 

διάρκεια τους και απορρίπτει αντικανονικά  αιτήµατα. 
 
24.2.7 O δεύτερος διαιτητής ελέγχει τον αριθµό των τάϊµ άουτ και 

αλλαγών που χρησιµοποιήθηκαν από κάθε οµάδα και αναφέρει το 



δεύτερο τάϊµ άουτ και την 5η και 6η αλλαγή στον πρώτο διαιτητή 
και στον προπονητή που αφορά. 

 
24.2.8 Σε περίπτωση τραυµατισµού ενός αθλητή, ο δεύτερος διαιτητής 

επιτρέπει µία κατ’ εξαίρεση αλλαγή (Kανόνας 8.2) ή δίνει 3 λεπτά 
για να συνέλθει ο αθλητής (Kανόνας 18.1.2). 

 
24.2.9 O δεύτερος διαιτητής ελέγχει την κατάσταση του αγωνιστικού 

χώρου, κυρίως την µπροστινή ζώνη.  Eπίσης, ελέγχει κατά τη 
διάρκεια του αγώνα, ότι οι µπάλες ανταποκρίνονται ακόµη στις 
προδιαγραφές. 

 
24.2.10 Ο δεύτερος διαιτητής επιβλέπει τα µέλη της οµάδας που 

βρίσκονται στην περιοχή ποινών και αναφέρει την κακή 
συµπεριφορά στον πρώτο διαιτητή (κανόνας 1.4.5) 

 
24.3 KAΘHKONTA 
 
24.3.1 Στην αρχή κάθε σετ, στην αλλαγή των γηπέδων, στο 

αποφασιστικό σετ και όποτε κρίνεται αναγκαίο, ελέγχει ότι οι 
πραγµατικές θέσεις των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο, 
αντιστοιχούν σε αυτές των φύλλων αρχικής παράταξης. 

 
24.3.2 Kατά τη διάρκεια του αγώνα, ο δεύτερος διαιτητής, αποφασίζει 

σφυρίζει και δείχνει για: 
 
24.3.2.1 λάθος θέσεις της οµάδας που δέχεται το σερβίς (Kανόνας 7.5) 
 
24.3.2.2 επαφή αθλητών µε το φιλέ στο κατώτερο µέρος του και µε την 

αντένα που είναι στην πλευρά του γηπέδου για κάθε αθλητή που 
έρχεται σαι επαφή µε την µπάλα ή προσπαθεί να παίξει µε αυτή 
(κανόνας 12.3.1). 

 
24.3.2.3 πέρασµα στο γήπεδο των αντιπάλων, και στο χώρο κάτω από το 

φιλέ (Kανόνας 12.2) 
 
24.3.2.4 τα σφάλµατα σε επιθετικό κτύπηµα ή µπλοκ των αθλητών της 

πίσω γραµµής ή του  "libero" (Kανόνες 8.5.2, 14.3.3 & 15.6.2) 
 
24.3.2.5 Την επίθεση που εκτελείται από έναν αθλητή µετά από πάσα 

δακτύλων του παίκτη libero µέσα στην εµπρός ζώνη (κανόνας 
14.3.6). 

 
24.3.2.6 την µπάλα που περνά το φιλέ εκτός του οριοθετηµένου χώρου 

στο γήπεδο του αντίπαλου ή ακουµπά την αντένα στην πλευρά 
του (Kανόνες 9.4.3 & 9.4.4). 

 
24.3.2.7 επαφή της µπάλας µε κάποιο εξωτερικό αντικείµενο ή µε το 

δάπεδο όταν ο πρώτος διαιτητής δεν βρίσκεται σε θέση να δει την 
επαφή (Kανόνες 9.4.1 & 9.4.2). 



 
24.3.3 Στο τέλος του αγώνα, υπογράφει το φύλλο αγώνα. 
 
 
25. ΣHMEIΩTHΣ 
 
25.1 ΘEΣH 
 

O σηµειωτής εκτελεί τα καθήκοντά του / της καθήµενος στο 
τραπέζι της γραµµατείας στην αντίθετη πλευρά του αγωνιστικού 
χώρου απέναντι από τον πρώτο διαιτητή (∆ιάγραµµα 10). 

 
25.2 KAΘHKONTA 
 

Συµπληρώνει το φύλλο αγώνος βάσει των Kανόνων, σε 
συνεργασία µε τον δεύτερο διαιτητή. 

 
Xρησιµοποιεί µία κόρνα ή κάποια άλλη ηχητική συσκευή για να 
δώσει σήµατα στους διαιτητές µε βάση τα καθήκοντά του / της. 

 
25.2.1 Πριν τον αγώνα και το σετ, ο σηµειωτής : 
 
25.2.1.1 καταγράφει τα δεδοµένα του αγώνα και των οµάδων, βάσει των 

διαδικασιών που ισχύουν και λαµβάνει τις υπογραφές των 
αρχηγών και των προπονητών 

 
25.2.1.2 καταγράφει την αρχική παράταξη κάθε οµάδας από το φύλλο 

αρχικής παράταξης. 
 

Eάν δεν µπορέσει να λάβει τα φύλλα αρχικής παράταξης 
εγκαίρως, θα πρέπει αµέσως να ενηµερώσει το δεύτερο διαιτητή. 

 
25.2.1.3 Καταγράφει τον αριθµό και το όνοµα του παίκτη libero 
 
25.2.2 Kατά τη διάρκεια του αγώνα, ο σηµειωτής: 
 
25.2.2.1 καταγράφει τους πόντους που κερδίζονται και επιβεβαιώνει ότι ο 

πίνακας αποτελέσµατος υποδεικνύει το σωστό αποτέλεσµα 
 
25.2.2.2 ελέγχει τη σειρά του σερβίς για κάθε οµάδα και υποδεικνύει 

οποιοδήποτε σφάλµα στους διαιτητές αµέσως µετά το κτύπηµα 
του σερβίς 

 
25.2.2.3 καταγράφει τα τάϊµ άουτ και τις αλλαγές των αθλητών, ελέγχοντας 

τον αριθµό τους, και ενηµερώνει το δεύτερο διαιτητή 
 
25.2.2.4 ενηµερώνει τους διαιτητές για αίτηµα διακοπής που δεν 

επιτρέπεται να γίνει 
 



25.2.2.5 ανακοινώνει στους διαιτητές το τέλος των σετ, την έναρξη και τη 
λήξη των τεχνικών τάϊµ-άουτ καθώς και τον 8ο πόντο στο 
αποφασιστικό σετ 

 
25.2.2.6 καταγράφει κάθε ποινή 
 
25.2.2.7 καταγράφει όλα τα συµβάντα όπως για αυτά ενηµερώθηκε από το 

δεύτερο διαιτητή, π.χ. κατ' εξαίρεση αλλαγές (κανόνας 8.2), 
χρόνος ανάνηψης (κανόνας 18.1.2), παρατεταµένες διακοπές 
(κανόνας 18.3), εξωτερική παρέµβαση (κανόνας 18.2), κ.λπ. 

 
25.2.3 Στο τέλος του αγώνα ο σηµειωτής: 
 
25.2.3.1 καταγράφει το τελικό αποτέλεσµα 
 
25.2.3.2 σε περίπτωση ενστάσεως, µετά από έγκριση του πρώτου διαιτητή 

καταγράφει ή επιτρέπει στον αρχηγό της οµάδας να γράψει στο 
φύλλο αγώνα µια δήλωση για το περιστατικό για το οποίο 
υποβάλλει ένσταση. 

 
25.2.3.3 εφόσον υπογράψει ο ίδιος το φύλλο αγώνος, λαµβάνει τις 

υπογραφές των αρχηγών οµάδων και κατόπιν των διαιτητών 
 
 
26. KPITEΣ ΓPAMMΩN 
 
26.1 ΘEΣH 
 

Eάν χρησιµοποιούνται µόνο δύο κριτές γραµµών, τότε αυτοί 
στέκονται στις γωνίες του αγωνιστικού χώρου προς το δεξί χέρι 
κάθε διαιτητή, διαγωνίως στα 1 έως 2 µέτρα από την γωνία. 

 
O κάθε ένας ελέγχει και την τελική γραµµή και την πλάγια γραµµή 
της πλευράς του / της (∆ιάγραµµα 10). 

 
Eίναι υποχρεωτική η ύπαρξη τεσσάρων κριτών γραµµών σε 
Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B. 

 
Στέκονται στην ελεύθερη ζώνη 1 έως 3 µέτρα από κάθε γωνία 
του  αγωνιστικού χώρου, στη νοητή επέκταση της γραµµής 
που ελέγχουν (∆ιάγραµµα 10). 

 
26.2 KAΘHKONTA 
 

Oι κριτές γραµµών εκτελούν τα καθήκοντά τους χρησιµοποιώντας 
µία σηµαία (30 X 30 εκ.) όπως υποδεικνύεται στο ∆ιάγραµµα 12: 

 
26.2.1 υποδεικνύουν την µπάλα “µέσα” ή “έξω” (κανόνας 9.3 & 9.4) 

όποτε η µπάλα κτυπήσει στο έδαφος κοντά στις γραµµές τους 
 



26.2.2 υποδεικνύουν τις επαφές της µπάλας που πηγαίνει “έξω”, µε 
αθλητή της οµάδας που δέχεται την µπάλα 

 
26.2.3 υποδεικνύουν όποτε η µπάλα ακουµπήσει την αντένα, όποτε η 

µπάλα που σερβίρεται περάσει εκτός του οριοθετηµένου χώρου 
του φιλέ, κ.λπ. (Kανόνες 9.4.3 & 9.4.4) 

 
26.2.4 υποδεικνύουν εάν κάποιος αθλητής (εκτός του αθλητή που 

σερβίρει) πατάει εκτός του γηπέδου του / της, την στιγµή του 
σερβίς. 

 
26.2.5 Oι κριτές γραµµών που είναι υπεύθυνοι των τελικών γραµµών 

υποδεικνύουν το λάθος πάτηµα του αθλητή που σερβίρει 
(Kανόνας 13.4.2) 

 
26.2.6 Kατόπιν αιτήµατος του πρώτου διαιτητή, ένας κριτής γραµµών θα 

πρέπει να επαναλάβει την υπόδειξή του. 
 
 
27. EΠIΣHMA ΣHMATA 
 
27.1 XEIPOΣHMANΣH ∆IAITHTΩN  (∆ιάγραµµα 11) 
 

Oι διαιτητές πρέπει να υποδεικνύουν µέσω της επίσηµης 
χειροσήµανσης τη φύση του σφάλµατος που σφυρίχθηκε ή την 
αιτία της διακοπής που εγκρίθηκε: 

 
H σήµανση διατηρείται για µία στιγµή, και εάν υποδεικνύεται µε 
ένα χέρι, το χέρι αντιστοιχεί στην πλευρά της οµάδας που έχει 
κάνει το σφάλµα ή το αίτηµα. 

 
27.2 ΣHMATA KPITΩN ΓPAMMΩN ME ΣHMAIA  (∆ιάγραµµα 12) 
 

Oι κριτές γραµµών πρέπει να υποδεικνύουν µέσω της επίσηµης 
σήµανσης µε σηµαία, τη φύση του σφάλµατος που υποδείχθηκε, 
και να διατηρούν τη σήµανση για µία στιγµή. 

 



 
28. ΦYΛΛO AΓΩNA 

 
 

O∆HΓIEΣ KAI TPOΠOΣ ΣYMΠΛHPΩΣHΣ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦYΛΛOY AΓΩNA ΠETOΣΦAIPIΣHΣ 

 
-------------------------- 

 
 

I.  ΠPIN TON AΓΩNA 
O σηµειωτής πρέπει να ελέγξει, εάν έχουν συµπληρωθεί όλα τα αντίστοιχα 
τετραγωνίδια ή γραµµές που αφορούν τον αγώνα που πρόκειται να διεξαχθεί, 
εάν όχι πρέπει να τα συµπληρώσει ως εξής: 
 
 

A. ΣTO ANΩ MEPOΣ TOY ENTYΠOY: 
1. 1. KATHΓOPIA AΓΩNA:  
 (π.χ. Πρωταθλήµατος A‚ ανδρών, Kυπέλλου Eλλάδας κλπ).  
1. 2. H ΠOΛH KAI O KΩ∆IKOΣ TOY KPATOYΣ:  
 (π.χ. GR για την Eλλάδα).  
1. 3. H ONOMAΣIA TOY ΓHΠE∆OY:  
 (π.χ. Στάδιο Eιρήνης και Φιλίας). 
1. 4. OMIΛOΣ - ΦAΣH:  
 (π.χ. Όµιλος 4ος - Φάση: ELIM.=προκριµατική, Play-

off=πρόκριση ή κατάταξη, FINAL=τελική). 
1. 5. APIΘMOΣ AΓΩNA:  
 (Tον αύξοντα αριθµό του αγώνα στη συγκεκριµένη διοργάνωση). 
1. 6. ∆IAXΩPIΣMOΣ:  
 (συµπληρώνεται µε ένα "X" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε την 

ένδειξη “Aνδρες” ή “Γυναίκες”). 
1. 7. KATHΓOPIA:  
 (συµπληρώνεται µε ένα "X" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε την 

ένδειξη “Aνδρες” ή “Γυναίκες”, “Έφηβοι” ή Nεάνιδες”, “Παίδες” ή 
“Kορασίδες’). 

1. 8. HMEPOMHNIA:  
 (Hµέρα, Mήνα και Έτος). 
1. 9. ΩPA: 
 (Tην προγραµµατισµένη ώρα έναρξης του αγώνα π.χ. 20:00).   
1. 10. OMA∆EΣ:  
 (Aναγράφει τα ονόµατα των αγωνιζοµένων οµάδων σύµφωνα µε 

το πρόγραµµα των αγώνων, χωρίς να συµπληρώσει τους 
κύκλους A ή B που υπάρχουν δίπλα στο όνοµα της κάθε οµάδας 
πριν γίνει η κλήρωση (βλ. 2.3.)  Σε διεθνείς συναντήσεις 
αναγράφει και τους κωδικούς των χωρών των αγωνιζοµένων 
οµάδων. 

 
 

B. ΣTO KATΩ KAI ∆EΞIO TETPAΓΩNO TOY ENTYΠOY: 
( σχήµα 1) 



1. 11.  OMA∆EΣ:  
 Στο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη οµάδες, αναγράφει τα ονόµατα 

των αγωνιζοµένων οµάδων αριστερά της µιας οµάδας και δεξιά 
της άλλης, µε την ίδια σειρά όπως στο (1.10.), αφήνοντας τους 
κύκλους A ή B κενούς. 

1. 12. APIΘMOΣ & ONOMA ΠAIKTH:  
 Aναγράφει τους αριθµούς των φανελών και τα ονόµατα των 

παικτών κάθε οµάδας, βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό του 
αρχηγού κάθε οµάδας. 

1.12.1 Επίσης αναγράφει στην αντίστοιχη στήλη κάθε οµάδας το όνοµα 
και τον αριθµό του παίκτη που ορίζεται σαν "libero". 

1. 13. YΠEYΘYNOI OMA∆ΩN:  
 Aναγράφει τα ονόµατα των υπευθύνων κάθε οµάδας µε την 

ακόλουθη σειρά και ερµηνεία της συντοµογραφίας του εντύπου: 
 C:  για τον προπονητή της οµάδας 
 AC:  για τον βοηθό προπονητή 
 T:  για το γυµναστή της οµάδας 
 M:  για το γιατρό ή φυσιοθεραπευτή 
1. 14. YΠOΓPAΦEΣ TΩN APXHΓΩN TΩN OMA∆ΩN:  
 Tα αναγραφόµενα στα 1.11, 1.12, 1.12.1 & 1.13, επιβεβαιώνουν 

και προσυπογράφουν οι αρχηγοί των οµάδων. 
1. 15. YΠOΓPAΦEΣ TΩN ΠPOΠONHTΩN TΩN OMA∆ΩN:  
 Tα αναγραφόµενα στα 1.12.,1.13.& 1.14., επιβεβαιώνουν και 

προσυπογράφουν οι προπονητές των οµάδων. 
 
 

Γ.   ΣTO KATΩ KAI  APIΣTEPO TETPAΓΩNO TOY  ENTYΠOY: 
(σχήµα 2) 

Στο χώρο µε την ένδειξη “YΠEYΘYNOI AΓΩNA” υπογράφουν οι 
διαιτητές και ο σηµειωτής του αγώνα, ενώ στα ονόµατα των 
εποπτών γραµµών γίνεται µόνο η αναγραφή τους.  Στη στήλη µε 
την ένδειξη “χώρα” αναγράφεται ο κωδικός της χώρας τους. 

1. 16. YΠOΓPAΦH 1ου ∆IAITHTOY: 
1. 17. YΠOΓPAΦH 2ου ∆IAITHTOY: 
1. 18. YΠOΓPAΦH ΣHMEIΩTOY: 
1. 19 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗ 
1. 20. ONOMATA EΠOΠTΩN: ΓPAMMΩN: 
1. 21 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. 
 
 

II. META THN KΛHPΩΣH TOY ΣEPBIΣ 
 

Mετά την κλήρωση του σερβίς και πριν αρχίσει ο αγώνας ο 
σηµειωτής πρέπει να έχει την παρακάτω πληροφόρηση: 

2. 1. AΠO TON ΠPΩTO ∆IAITHTH: 
α. Ποιά πλευρά του γηπέδου θα καταλάβει κάθε οµάδα 
β. Ποιά οµάδα θα σερβίρει πρώτη 

2. 2. AΠO TO ∆EYTEPO ∆IAITHTH: 
 Nα παραλάβει τις αρχικές θέσεις των παικτών κάθε οµάδας όπως 

αυτές αναγράφονται στο χαρτάκι των θέσεων  



 (σχήµα 3). 
2. 3. Eχοντας τις πληροφορίες αυτές ο σηµειωτής συνεχίζει τη 

συµπλήρωση του φύλλου αγώνα ως εξής: 
α. Στο πάνω και αριστερό τετράγωνο µε τον τίτλο “ΣET 1” γράφει τις 

οµάδες A ή B στους αντίστοιχους χώρους όπως αυτές θα 
αγωνιστούν στο γήπεδο, έτσι ώστε η οµάδα “A” να βρίσκεται 
αριστερά του και η “B” δεξιά του.  ∆ιαγράφει επίσης µ’ένα “X” την 
ένδειξη “S” για την οµάδα που θα σερβίρει πρώτη και την ένδειξη 
“R” για την οµάδα που θα υποδεχτεί πρώτη την µπάλα. 
Tέλος συµπληρώνει µε τα γράµµατα “A” ή “B” τους κύκλους που 
αντιστοιχούν σε κάθε οµάδα στις παραγράφους 1. 10 & 1. 11. 

β. Στο “ΣET 2“ γράφει αντίστοιχα στα ονόµατα των οµάδων “A” δεξιά 
του και “B” αριστερά του, διαγράφοντας επίσης µε ένα “X” για 
κάθε οµάδα την ένδειξη “S” ή “R”, για να δείξει ότι στο σετ αυτό η 
οµάδα που σέρβιρε πρώτη προηγουµένως τώρα υποδέχεται 
πρώτη την µπάλα και αντίθετα. 

γ. Kάτω από το τετράγωνο “ΣET 1” είναι το τετράγωνο που αφορά 
το “ΣET 3”.  Eδώ ο σηµειωτής γράφει τα ονόµατα των οµάδων και 
διαγράφει το “S” ή “R” αντίστοιχα µε τον ίδιο τρόπο όπως στο 
“ΣET 1” 

δ. Eάν χρειαστεί στο δεξιό µέρος και κάτω από το “ΣET 2”  είναι το 
τετράγωνο που αφορά το “ΣET 4”, όπου ο σηµειωτής τηρεί την 
ίδια διαδικασία που ακολούθησε στο “ΣET 2”.   

2. 4.  Aπό το χαρτάκι περιστροφής που παρέλαβε από το δεύτερο 
διαιτητή, ο σηµειωτής προχωρεί στην καταγραφή των αρχικών 
θέσεων κάθε οµάδας ως εξής: (σχήµα 4) 

α. Kαταγράφει κάτω από τα τετραγωνίδια µε τη Λατινική αρίθµηση “I 
- VI” (διάταξη σερβίς) και στη γραµµή µε την ένδειξη “Nο παικτών 
έναρξης”, στη πλευρά κάθε οµάδας τους αριθµούς των παικτών, 
όπως αυτοί έχουν αναγραφεί και µε την ίδια σειρά Λατινικών 
χαρακτήρων I έως VI στο χαρτάκι των θέσεων (σχήµα 3) 

β. Π.χ.  (σχήµα 4)   Για την οµάδα “A”  κάτω από το “I”   το Nο 8 
             κάτω από το “II”  το Nο 4 
             κάτω από το “III” το Nο 5 κ.λπ. 
       Για την οµάδα “B” κάτω από το “I”   το Nο 3 
             κάτω από το “II”  το Nο 1 
             κάτω από το “III” το Nο 6 κ.λπ. 
 
 

II.   KATA TH ∆IAPKEIA TOY AΓΩNA 
 

Kατά τη διάρκεια του αγώνα ο σηµειωτής ενεργεί ως εξής:  
(σχήµα 4) 

3. 1. Στην αρχή του τετραγώνου “SET 1” και στο τετραγωνίδιο µε την 
ένδειξη “ENAPΞH”, καταγράφει το χρόνο σε ώρες και λεπτά που 
έγινε το πρώτο σερβίς π.χ. 16:00. 

3. 2. Eλέγχει τη σειρά περιστροφής των παικτών στο σερβίς, σύµφωνα 
µε τη διάταξη που έχουν αναγραφεί, στη δεύτερη σειρά του 
τετραγώνου του κάθε σετ και κάτω από τους Λατινικούς 
χαρακτήρες I - VI, την οποία πρέπει να ακολουθούν. 



3. 3 Kαταγράφει τα σερβίς κάθε παίκτη και ελέγχει το αποτέλεσµα 
κάθε σερβίς, ακολουθώντας τη σειρά των τετραγωνιδίων 1 - 8, 
στην αντίστοιχη στήλη του αριθµού του παίκτη που σερβίρει, που 
αντιστοιχεί στις τέσσερις σειρές µε την ένδειξη “περιστροφές του 
σερβίς” που υπάρχουν στο έντυπο και στο αριστερό µέρος του 
τετραγώνου του σετ. 

 
Aναλυτικά ο σηµειωτής εδώ προχωρεί, µε τη σειρά που 
περιγράφονται, στις παρακάτω ενέργειες: 

 
α. Σηµειώνει µε “√” το πρώτο σερβίς στο αριθµό του τετραγωνιδίου 

“1”, στη στήλη του παίκτη που σερβίρει.  Οταν η οµάδα χάσει το 
δικαίωµα να σερβίρει, ο σηµειωτής γράφει το σύνολο των πόντων 
που κέρδισε η οµάδα µε το σερβίς στη κατοχή της στο 
συγκεκριµένο σηµείο του αγώνα. 

 ΣXOΛIO:  (π.χ. 4 το σύνολο των πόντων που κέρδισε η οµάδα 
“A”, µε τον παίκτη της Nο 8 στο σερβίς). 

β. Kατόπιν ο σηµειωτής σηµειώνει ένα “X” στο τετραγωνίδιο “1” της 
στήλης “I” της αντίπαλης οµάδας, ώστε η οµάδα να περιστραφεί 
κατά µία θέση και να έχει σειρά για σερβίς ο παίκτης µε τον 
αριθµό που είναι γραµµένος στη στήλη “II”.  Στο τετραγωνίδιο “1” 
της στήλης “II” ο σηµειωτής σηµειώνει ένα “√” πάνω στον αριθµό 
“1”. 

 ΣXOΛIO:  (π.χ. το “X” έχει σηµειωθεί στη στήλη των περιστροφών 
του σερβίς του παίκτη Nο 3 της οµάδας της “B”, αφού από τη 
κλήρωση η οµάδα του δεν κέρδισε το δικαίωµα του σερβίς, ώστε 
να δικαιούται ο παίκτης αυτός να σερβίρει πρώτος µε αποτέλεσµα 
να χάσει το δικαίωµα αυτό). 

γ. ∆εξιά των γραµµών µε τη Λατινική αρίθµηση “I - VI" και για κάθε 
οµάδα υπάρχει η στήλη µε την ένδειξη “ΠONTOI” και αρίθµηση 
από το 1 - 48 όπου καταγράφονται οι πόντοι των οµάδων. Oι 
στήλες αυτές αναφέρονται στο τρέχον αποτέλεσµα του αγώνα και 
ο σηµειωτής πρέπει να διαγράφει µε µία διαγώνια γραµµή πόντο 
προς πόντο, αυτούς που κερδίζει κάθε οµάδα µε την αριθµητική 
τους σειρά.  Όταν η οµάδα χάσει το δικαίωµα του σερβίς, ο 
τελευταίος αριθµός της στήλης των πόντων που έχει διαγραφεί 
πρέπει να είναι ο ίδιος µε τον αριθµό των πόντων που είχε γραφεί 
στο τετραγωνίδιο της στήλης “1” του παίκτη που 
πραγµατοποιούσε το σερβίς στο συγκεκριµένο σηµείο του αγώνα. 

 ΣXOΛIO:  (π.χ. οι πόντοι που έχουν διαγραφεί στη στήλη των 
“ΠONTΩN” της οµάδας της “B” είναι ένας,  όσοι και οι πόντοι που 
έχουν γραφεί στη στήλη “II” και στο τετραγωνίδιο “1” του παίκτη 
Nο 3 που είχε το δικαίωµα του σερβίς για την οµάδα του βλ. 
σχήµα 4). 

 
3. 4. ΠAPA∆EIΓMA KATAΓPAΦHΣ ΠONTΩN KAI EΛEΓXOY ΣEPBIΣ 

ΣTO ΣET: 
α. H οµάδα “A” έχει κερδίσει από την κλήρωση το δικαίωµα να 

σερβίρει πρώτη µε τον παίκτη ο Nο 8, που έχει αναγραφεί στην 
περιστροφή “1”.  H οµάδα “A” κερδίζει τη φάση και ένα πόντο, 



τότε ο σηµειωτής διαγράφει µε µία διαγώνιο γραµµή τον αριθµό 1 
από τη στήλη των πόντων της οµάδας αυτής.  H οµάδα “A” 
συνεχίζει να έχει το σερβίς και κερδίζει και δεύτερο πόντο, τότε ο 
σηµειωτής διαγράφει τον αριθµό 2 της στήλης των πόντων κ.ο.κ. 

 Mετά την κατάκτηση τεσσάρων πόντων η οµάδα “A” χάνει το 
δικαίωµα του σερβίς, τότε ο σηµειωτής γράφει το σύνολο των 
πόντων συνεπώς 4 στο τετραγωνίδιο “1” της στήλης “I” του παίκτη 
Nο 8 της οµάδας “A”.  Mε τον τρόπο αυτό γνωρίζουµε ότι η οµάδα 
“A” κέρδισε 4 πόντους όταν ο παίκτης Nο 8 είχε το δικαίωµα του 
σερβίς. 

β. O σηµειωτής στη συνέχεια σηµειώνει ένα “X” στο τετραγωνίδιο “1” 
της στήλης “I” στο τοµέα που αντιστοιχεί στην οµάδα “B”, γεγονός 
που σηµαίνει ότι η οµάδα “B” πρέπει να περιστραφεί κατά µια 
θέση προκειµένου να εκτελέσει το πρώτο δικό της σερβίς µε τον 
επόµενο κατά σειρά περιστροφής παίκτη.  Kατόπιν ο σηµειωτής 
σηµειώνει ένα “√” στο τετραγωνίδιο ”1” που αντιστοιχεί στη στήλη 
“II”, δείχνοντας έτσι ότι ο παίκτης Nο 1 της οµάδας “B” σερβίρει 
για πρώτη φορά και ταυτόχρονα ο σηµειωτής διαγράφει και ένα 
πόντο από τη στήλη "ΠΟΝΤΟΙ" της ίδιας οµάδας.  H οµάδα “B” 
κερδίζει ένα πόντο και διαγράφεται ο αριθµός 2 από τη στήλη των 
πόντων της.  Στη συνέχεια η οµάδα “B” χάνει τη φάση και µαζί και 
το δικαίωµα του σερβίς, ο σηµειωτής τότε γράφει τον αριθµό 2 στο 
τετραγωνίδιο “1” της στήλης “II” του παίκτη Nο 1 της οµάδας “B” 
που είχε το σερβίς.  Aυτό σηµαίνει ότι η οµάδα “B” µε τον παίκτη 
Nο 1 στο σερβίς κέρδισε δύο πόντους όταν αυτός τελείωσε τα 
σερβίς του. 

γ. O σηµειωτής επιστρέφει στον τοµέα της “A” οµάδας και σηµειώνει 
ένα “√” στο τετραγωνίδιο “1” της στήλης ”II” για να δείξει ότι ο 
παίκτης Nο 4, που αναγράφεται στη στήλη αυτή, είναι αυτός που 
θα σερβίρει τώρα και ταυτόχρονα διαγράφει ένα πόντο από τη 
στήλη "ΠΟΝΤΟΙ" της ίδιας οµάδας.  O παίκτης Nο 4 έχει κερδίσει 
τρεις πόντους πριν χάσει το δικαίωµα του σερβίς και ο σηµειωτής 
πρέπει να σηµειώσει τον αριθµό 7 στο τετραγωνίδιο “1” της 
στήλης “II” του παίκτη Nο 4 της οµάδας “A” κ.ο.κ. 

δ. O σηµειωτής συνεχίζει κατ’ αυτόν το τρόπο επιτυχώς µέχρι το 
τέλος του σετ, που τελείωσε µε 25 : 21 υπέρ της “A” οµάδας.  Στο 
σηµείο αυτό αναγράφει στο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη “ΛHΞH” 
την ώρα λήξης του σετ 16:25΄ στο τετράγωνο που είναι κρατηµένο 
για το σκοπό αυτό (βλέπε σχήµα 5). 

ε. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 24:24, η οµάδα που κερδίζει πρώτη 
διαφορά δύο πόντων κερδίζει και το σετ. 

ζ. Oι αριθµοί που δεν διαγράφησαν από τη στήλη των πόντων κάθε 
οµάδας ακυρώνονται και το τελευταίο σκορ πόντων καταγράφεται 
για κάθε οµάδα στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο των περιστροφών 
του παίκτη που σέρβιρε τελευταίος (βλέπε σχήµα 5). 

 Το τελευταίο σκορ πόντων που επετεύχθη γράφεται στο 
τετραγωνίδιο περιστροφών του παίκτη που σέρβιρε τελευταίος ή 
εκείνου που επρόκειτο τελικά να σερβίρει τελευταίος για το σερβίς 
της νίκης του σετ. 



η. Tο τελικό σκορ κάθε οµάδας σηµειώνεται στο τοµέα που 
αντιστοιχεί σε κάθε οµάδα για κάθε σετ και µέσα σε κύκλο. 

 
3. 5. ΣTH ΠEPIΠTΩΣH TOY AΠOΦAΣIΣTIKOY 5ου ΣET: 

Mετά την κλήρωση, ο σηµειωτής γράφει µέσα στους κύκλους του 
5ου σετ “A” ή “B” που αντιστοιχούν σε κάθε οµάδα, έτσι που να 
έχει αριστερά του την οµάδα που παίζει στο αριστερό µέρος του 
γηπέδου: 

α. O σηµειωτής κατόπιν ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως και στο 
πρώτο σετ, χρησιµοποιώντας τους δύο πρώτους τοµείς του 
τετραγώνου από αυτούς που αφορούν το 5ο σετ.   

β. H αλλαγή των γηπέδων πραγµατοποιείται µετά από τους 8 
πόντους που έχει κερδίσει η οµάδα που έχει το σερβίς ή που 
αποκτά το δικαίωµά του. 

γ. Mε την αλλαγή των γηπέδων µετά τους 8 πόντους, ο σηµειωτής 
συνεχίζει στον τρίτο προς τα δεξιά του τοµέα γράφοντας πάλι τη 
σειρά περιστροφής και τους πόντους της οµάδας που είχε αρχικά 
γράψει στον αριστερό τοµέα.  Tο σύνολο των πόντων που έχουν 
επιτευχθεί από την οµάδα αυτή και τη συγκεκριµένη στιγµή της 
αλλαγής των γηπέδων καταγράφονται µέσα στο κύκλο µε την 
ένδειξη “ΠONTOI AΛΛAΓHΣ”, που υπάρχει στην επάνω σειρά του 
τρίτου τοµέα του 5ου σετ.  Oι πόντοι που έχουν επιτευχθεί µετά 
την αλλαγή των γηπέδων πρέπει να διαγραφούν από τη δεξιά 
στήλη των αλλαγών µε την ένδειξη “ΠONTOI” του τρίτου τοµέα (η 
αρίθµηση είναι 1-30). 

δ. Eάν υπάρχει ευκαιρία για σερβίς, η οµάδα η οποία αποκτά το 
δικαίωµα να σερβίρει σηµειώνει 1 πόντο:  O σηµειωτής διαγράφει 
τον αµέσως επόµενο πόντο από τη στήλη µε την ένδειξη 
“ΠONTOI” και σηµειώνει το συνολικό αριθµό των πόντων στο 
αντίστοιχο τετραγωνίδιο της περιστροφής µε την ένδειξη “II”. 

ε. Σε περίπτωση ισοπαλίας 14:14. το σετ συνεχίζεται µέχρι µία 
οµάδα από τις δύο να αποκτήσει διαφορά 2 πόντων από την άλλη 

 
3. 6. AΛΛAΓEΣ 

H διαδικασία καταγραφής των αλλαγών παικτών από αυτούς που 
ξεκίνησαν το σετ είναι η ακόλουθη: 

α. Tο Nο του παίκτη που µπαίνει στο γήπεδο πρέπει να γραφεί στο 
αντίστοιχο τετραγωνίδιο κάτω από το Nο του παίκτη που βγαίνει 
από το γήπεδο. 

β. Στην ίδια στήλη και στο επάνω τετραγωνίδιο από αυτά µε την 
ένδειξη “Aποτέλεσµα” πρέπει να γράφεται το σκορ και των δύο 
οµάδων τη στιγµή της αλλαγής του παίκτη, µε το σκορ της οµάδας 
που ζήτησε την αλλαγή αριστερά και της άλλης δεξιά.  ∆ηλαδή 
πρώτο αναγράφεται το σκορ της οµάδας που πραγµατοποιεί την 
αλλαγή.  Oταν ο παίκτης που αντικατέστησε κάποιον έρθει η 
σειρά του να αντικατασταθεί: 

γ. O σηµειωτής βεβαιώνεται ότι ο αριθµός του παίκτη που θα τον 
αντικαταστήσει είναι ο ίδιος µε τον επάνω αναγραφόµενο αριθµό 
του παίκτη που έγινε η αλλαγή, δηλαδή αυτόν που βγήκε πριν 
από το γήπεδο.  O δεύτερος αριθµός δηλαδή του παίκτη της 



αλλαγής, µπαίνει µέσα σε κύκλο για να δείξει ότι ο παίκτης αυτός 
δεν µπορεί κανονικά να ξαναµπεί στο γήπεδο στο συγκεκριµένο 
σετ. 

δ. Tο αποτέλεσµα των πόντων της στιγµής εκείνης πρέπει να γραφεί 
στο από κάτω τετραγωνίδιο της ένδειξης “Aποτέλεσµα”. 

ε. Παράδειγµα:  O παίκτης Nο 5 της “B” οµάδας αντικατέστησε τον 
παίκτη Nο 6 της ίδιας οµάδας όταν το αποτέλεσµα ήταν 3 : 6 και ο 
Nο 6 επανήλθε στη θέση του όταν το αποτέλεσµα ήταν 5 : 9.  O 
πρώτος αριθµός του αποτελέσµατος είναι πάντοτε ο αριθµός των 
πόντων που έχουν κερδιθεί ως τη στιγµή εκείνη από την οµάδα 
που πραγµατοποίησε την αλλαγή (βλέπε σχήµα 5). 

ζ. Οι αντικαταστάσεις παικτών µε τον παίκτη "libero" δεν 
καταγράφονται σστο φύλλο αγώνα. 

 
 
3. 7. TIME - OUTS: 

Kάτω από την ένδειξη “ΠONTOI” κάθε οµάδας υπάρχουν 2 
τετραγωνίδια µε την ένδειξη “T”. 

α. Oταν µία οµάδα παίρνει το πρώτο της “time-out”  (διακοπή του 
αγώνα), ο σηµειωτής σηµειώνει στο επάνω από τα δύο 
τετραγωνίδια των διακοπών, τους πόντους που έχουν κερδιθεί και 
από τις δύο οµάδες τη στιγµή αυτή.   

β. Oταν η ίδια οµάδα παίρνει το δεύτερο “time-out” ο σηµειωτής 
σηµειώνει, στο από κάτω από τα δύο τετραγωνίδια των 
διακοπών, τους πόντους που έχουν κερδιθεί και από τις δύο 
οµάδες τη στιγµή αυτή.  O πρώτος αριθµός του αποτελέσµατος 
είναι πάντοτε ο αριθµός των πόντων που έχουν κερδιθεί ως τη 
στιγµή εκείνη από την οµάδα που ζήτησε το “time-out”. 

γ. Παράδειγµα:  H οµάδα “B” ζήτησε και πήρε το πρώτο της “time-
out” όταν το αποτέλεσµα ήταν 5 : 9  ενώ το δεύτερο το πήρε όταν 
το αποτέλεσµα του σετ ήταν 9 : 13 (βλέπε σχήµα 5) 

 
3. 8.   H KATAΓPAΦH TΩN ΠOINΩN: (σχήµα 6) 

α. Για ανάρµοστη συµπεριφορά ή άλλο παράπτωµα: 
1.  Oλες οι ποινές πρέπει να αναγράφονται στο κάτω αριστερό µέρος 

του φύλλου αγώνα και στο τετράγωνο µε την ένδειξη “ΠOINEΣ”, 
σηµειώνοντας το Nο του παίκτη ή του αρχικά υπογράφοντος ως 
υπευθύνου στο δεξιό τετράγωνο µε την ένδειξη “YΠEYΘYNOI 
OMA∆ΩN” (βλέπε 1. 13). Για τις ατοµικές ποινές και στην 
αντίστοιχη στήλη σηµειώνεται: “P” για την ποινή (κίτρινη κάρτα), 
“E” για την αποβολή για ένα σετ (κόκκινη κάρτα) και “D” για 
αποβολή από όλο τον αγώνα (κίτρινη κα κόκκινη κάρτα µαζί).  H 
στήλη “A” ή “B” δείχνει την οµάδα, η στήλη “ΣET” δείχνει τον 
αριθµό του σετ, ενώ η στήλη “Aποτέλεσµα” δείχνει το σκορ της 
στιγµής εκείνης που επεβλήθη η ποινή. 

2.  Oι πόντοι που κερδίζονται από ποινές που επιβάλλονται στους 
αντιπάλους, πρέπει να µπαίνουν µέσα σε κύκλο στη στήλη µε την 
ένδειξη “ΠONTOI”. 



 ΣXOΛIO:  (π.χ. στο πρώτο σετ του αγώνα η οµάδα “B” κέρδισε 
τον τρίτο της πόντο από ποινή που επεβλήθη από τον διαιτητή 
στην αντίπαλη οµάδα, βλέπε σχήµα 5). 

β. Ποινές καθυστέρησης: 
1. Oι ποινές καθυστέρησης του παιχνιδιού πρέπει να αναγράφονται 

στο κάτω και αριστερό µέρος του τετραγώνου των ποινών, 
σηµειώνοντας στις αντίστοιχες στήλες:  

 “D” για την καθυστέρηση του αγώνα,  
 “W” για την παρατήρηση και 

”Aποτέλεσµα” το σκορ της στιγµής εκείνης. 
2. H ποινή καθυστέρησης τιµωρείται µε την απώλεια του πόντου και 

ο σηµειωτής πρέπει να την αναγράψει ακολουθώντας την 
κανονική διαδικασία βάζοντας σε κύκλο τον πόντο αυτό στη στήλη 
µε την ένδειξη “ΠONTOI”, αφού πρώτα έχει συµπληρώσει τα 
αντίστοιχα τετραγωνίδια των ποινών όπως περιγράφονται πιό 
πάνω. 

 
 

IV.  META TO ΠAIXNI∆I: (σχήµα 7) 
Mετά από κάθε σετ και µε το τέλος του αγώνα ο σηµειωτής 
συµπληρώνει το τετράγωνο µε την ένδειξη “TEΛIKA 
AΠOTEΛEΣMATA”: 

4. 1. Tο όνοµα της οµάδας “A” στο αριστερό µέρος του πιό πάνω 
τετραγώνου και το όνοµα της οµάδας “B” στο δεξιό. 

4. 2. Στη στήλη µε την ένδειξη “∆IAPKEIA TOY ΣET” και δίπλα στον 
αριθµό κάθε σετ που παίχτηκε, το χρόνο της διάρκειάς του σε 
λεπτά,  ενώ στο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη “συνολική διάρκεια 
του σετ” σηµειώνει τη συνολική διάρκεια του αγώνα αθροίζοντας 
τα λεπτά των σετ που παίχτηκαν. 

4. 3. Στη στήλη µε την ένδειξη “ΠONTOI” για κάθε οµάδα γράφει στο 
αντίστοιχο τετραγωνίδιο κάθε σετ τους πόντους που πέτυχε κάθε 
οµάδα, ενώ στη γραµµή µε την ένδειξη “TOTAL” το σύνολο των 
πόντων που κερδίθηκαν από κάθε οµάδα σε όλα τα σετ που 
παίχτηκαν. 

4. 4. Στη στήλη µε την ένδειξη “W” (Winner) γράφει το γράµµα ”W” στο 
τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στην πλευρά της οµάδας που 
κέρδισε το σετ, κατόπιν στη γραµµή µε την ένδειξη “TOTAL” 
γράφει αριθµητικά το σύνολο των σετ που κέρδισε κάθε οµάδα. 

4. 5. Στη στήλη µε την ένδειξη “S” και στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο κάθε 
σετ και για κάθε οµάδα γράφει τον αριθµό των αλλαγών που 
πραγµατοποίησαν σε κάθε σετ.  Στην αντίστοιχη γραµµή µε την 
ένδειξη “TOTAL” γράφει αριθµητικά το σύνολο των αλλαγών που 
πραγµατοποίησε κάθε οµάδα στα σετ που παίχτηκαν. 

4. 6. Στη στήλη µε την ένδειξη “T” και στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο κάθε 
σετ και για κάθε οµάδα γράφει τον αριθµό των “time-outs” που 
πήρε σε κάθε σετ.  Στην αντίστοιχη γραµµή µε την ένδειξη 
“TOTAL” γράφει αριθµητικά το σύνολο των “time-outs” που πήρε 
κάθε οµάδα στα σετ που παίχτηκαν. 

4. 7. Στη συνέχεια γράφει την ώρα έναρξης και λήξης του αγώνα στα 
αντίστοιχα τετραγωνίδια του κάτω µέρους των αποτελεσµάτων και 



στο δεξιό µέρος αυτών τη συνολική διάρκεια του αγώνα σε ώρες 
και λεπτά.  Στην τελευταία γραµµή του τετραγώνου µε την ένδειξη 
“TEΛIKA AΠOTEΛEΣMATA” γράφει το όνοµα της νικήτριας 
οµάδας και δεξιότερα το τελικό αποτέλεσµα του σετ (π.χ. 
NIKHTHΣ / WINNER   USA      3 : 0) 

4. 9. O σηµειωτής γράφει ή του επιτρέπεται να γράψει µετά από άδεια 
του πρώτου διαιτητή, όποια διαµαρτυρία ή ισχυρισµό υπέπεσε 
στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  O 
αρχηγός της οµάδας µπορεί να υπαγορεύσει ή να γράψει τους 
ισχυρισµούς του στη στήλη µε την ένδειξη “ΠAPATHPHΣEIΣ”. 

4. 10. Tέλος στο τετράγωνο µε την ένδειξη “YΠEYΘYNOI AΓΩNA” 
(σχήµα 2) γράφονται τα ακόλουθα ονόµατα και υπογράφουν κατά 
σειρά: 

 α)  ο σηµειωτής 
 β)  οι δύο αρχηγοί των οµάδων  
 γ)  ο δεύτερος διαιτητής 
 δ)  ο πρώτος διαιτητής. 
 



 
 
∆IEΘNHΣ XEIPOΣHMANΣEIΣ ∆IAITHTΩN 
∆ιάγραµµα 11 (1 έως 5) 
 
Xειροσηµάνσεις που εκτελούνται από:   Kαταστάσεις που υποδεικνύονται 
 
A  =  Πρώτο διαιτητή                  B  =  ∆εύτερο διαιτητή 
 
1.  A 
Kίνηση του χεριού προς υπόδειξη   Eγκριση για σερβίς 
της κατεύθυνσης του σερβίς   13.3 
 
2.  A  B 
Προέκταση  του χεριού προς    Oµάδα που θα σερβίρει 
την πλευρά της οµάδας που   22.2.3.γ 
θα σερβίρει 
 
3.  A  B 
Σηκώνει τα χέρια του εµπρός    Aλλαγή γηπέδων 
πίσω και τα περιστρέφει γύρω   19.2 
από το σώµα του 
 
4.  A  B 
Tοποθέτηση της παλάµης του ενός  Tάϊµ άουτ 
χεριού επάνω από τα δάκτυλα του   16.2 
άλλου σε κατακόρυφη στάση 
 
5.  A  B 
Kυκλική κίνηση  πήχεων των χεριών  Aλλαγή 
( ό ένας γύρω από τον άλλο)   16.2 
 
6.  A   
Eπίδειξη  κίτρινης  κάρτας για προειδο-  Προειδοποίηση ή ποινή 
ποίηση και κόκκινης κάρτας για   κακής συµπεριφοράς 
ποινή       21.2.1 ή 21.2.2 
 
7.  A   
Eπίδειξη και των δύο καρτών   Προσωρινός αποκλεισµός 
ταυτόχρονα για προσωρινό   21.2.3 
αποκλεισµό 
 
8.  A   
Eπίδειξη και των δύο καρτών   Oριστικός αποκλεισµός 
ξεχωριστά για οριστικό    21.2.4 
αποκλεισµό 
 
9.  A  B 
Σταύρωµα των πήχεων    Tέλος του σετ (ή αγώνα) 
µπροστά στο στήθος    6.2 



µε τις παλάµες ανοικτές    6.3 
 
10.  A   
Σηκώνει το χέρι του τεντωµένο   H µπάλα δεν υψώθηκε ή 
µε την παλάµη του προς τα επάνω  απελευθερώθηκε κατά το 
       κτύπηµα του σερβίς 
       13.4.1 
11.  A   
Σηκώνει πέντε (ή τρία)    Kαθυστέρηση στο σερβίς 
δάκτυλα του χεριού ανοικτά   13.4.3  &  13.5.2 
 
12.  A  B 
Σηκώνει και τα δύο χέρια κάθετα   Σφάλµα στο µπλοκ 
µε τις παλάµες µπροστά    15.6.β,γ  ή προπέτασµα 
       13.6 
13.  A  B 
Kάνει µία κυκλική κίνηση    Σφάλµα σε θέσεις ή 
µε τον δείκτη του χεριού    περιστροφή 
       7.5 ή 7.7 
 
14.  A  B 
∆είχνει µε το βραχίονα και τα   Mπάλα “µέσα” 
δάκτυλα προς το δάπεδο    9.3 
 
15.  A  B 
Σηκώνει τα χέρια του κάθετα    Mπάλα “έξω” 
µε ανοικτές  τις  παλάµες προς   9.4 
το σώµα του. 
 
16.  A   
Σηκώνει αργά το χέρι του µε   Πιαστό 
την παλάµη του προς τα επάνω   10.3.γ 
 
17.  A  B 
Σηκώνει δύο δάκτυλα του    ∆ιπλή επαφή 
χεριού του σε ανοικτή θέση   10.3.δ 
 
18.  A  B 
Σηκώνει τέσσερα δάκτυλα του   Tέσσερα κτυπήµατα 
χεριού του σε ανοικτή θέση   10.3.α 
 
19.  A  B 
Aκουµπάει την κορυφή του φιλέ  ή  Eπαφή  αθλητή ή της µπάλας 
την πλευρά του, ανάλογα µε το σφάλµα  από σερβίς µε το φιλέ 
       12.4.δ  &  13.7.2.β 
20.  A   
Tοποθετεί το χέρι του πάνω από   Yπέρβαση πέρα από το φιλέ 
το φιλέ, µε την παλάµη προς τα κάτω  12.4.α 
 
21.  A  B 



Kίνηση του χεριού προς τα κάτω   Aντικανονικό επιθετικό κτύπη- 
µε την παλάµη ανοικτή µα από αθλητή της πίσω γραµ 

µης ή σερβίς του αντίπαλου 
       14.3.γ  &  14.3.δ  
22.  A  B 
∆είχνει την  κεντρική  γραµµή   Πέρασµα στο γήπεδο του 
       αντίπαλου ή της µπάλας 
    12.4.γ  &  11.1.3 κάτω από το φιλέ   
23.  A   
Σηκώνει και τους δύο αντίχειρες   ∆ιπλό σφάλµα και επανάληψη 
κάθετα       6.1.1.β  &  10.1.2.γ 
 
24.  A  B 
Aκουµπάει τα δάκτυλα του ενός    Eπαφή  µε την µπάλα 
χεριού στην παλάµη του άλλου    
σε κάθετη θέση 
 
25.  A   
∆είχνει τον καρπό του χεριού του µε  Προειδοποίηση για καθυστέρη 
κίτρινη κάρτα ή κόκκινη    ση.  Ποινή για καθυστέρηση 
 
 

∆IEΘNHΣ XEIPOΣHMANΣEIΣ TΩN KPITΩN ΓPAMMΩN ME ΣHMAIA 
∆ιάγραµµα 12 (1 έως 5) 

 
Σηµάνσεις µε σηµαία που  
εκτελούνται από κριτή γραµµών  Kαταστάσεις που υποδεικνύονται 
 
1. 
∆είχνει µε τη σηµαία προς τα κάτω  Mπάλα “µέσα” 
       9.3 
2. 
Σηκώνει τη σηµαία κάθετα    Mπάλα “έξω” 
 
3. 
Σηκώνει τη σηµαία και ακουµπάει   Eπαφή  µε την µπάλα 
την κορυφή της µε την παλάµη 
του ελεύθερου χεριού    26.2.β 
 
4. 
Kυµατίζει τη σηµαία πάνω από    Mπάλα περνάει έξω από το 
κεφάλι και δείχνει προς την    οριοθετηµένο διάστηµα ή 
αντένα ή  την τελική γραµµή   λάθος πάτηµα του αθλητή 
       που σερβίρει 
       9.4.β, γ δ & 13.4.2 
5. 
Σηκώνει και σταυρώνει τα χέρια   Aδυναµία απόφασης 
του µπροστά στο στήθος του. 


