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1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Χρόνος

Περιγραφή

Ενέργειες διαιτητών

Μέχρι 16΄

•

πριν από το
πρώτο σερβίς
• Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει ώστε
οι ομάδες να πάνε στους
πάγκους τους.
• Οι δύο διαιτητές ελέγχουν το
ύψος και το τέντωμα του φιλέ,
καθώς και τη θέση των αντενών
και των πλάγιων ταινιών.

16΄

πριν από το
πρώτο σερβίς

15΄

Ενέργεια ομάδας

Κλήρωση

πριν από το
πρώτο σερβίς

Ανεπίσημη προθέρμανση με/χωρίς
μπάλες.

• Οι ομάδες πηγαίνουν στους πάγκους
τους.

• Οι δύο διαιτητές πηγαίνουν στο • Οι δύο αρχηγοί ομάδων πηγαίνουν
στο χώρο μπροστά από το τραπέζι
χώρο μπροστά από το τραπέζι
του σημειωτή.
του σημειωτή.
• Γίνεται η κλήρωση και στη
συνέχεια ο 1ος διαιτητής
ενημερώνει το σημειωτή για το
αποτέλεσμα της κλήρωσης.

• Μετά την κλήρωση, οι αρχηγοί των
ομάδων και οι προπονητές
υπογράφουν στο φύλλο αγώνα.
• Τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων
πηγαίνουν στους πάγκους τους.
• Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός
τοποθετείται πίσω από τους
πάγκους.

14΄

πριν από το
πρώτο σερβίς

Επίσημη
προθέρμανση
στο φιλέ

• Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει την
έναρξη της επίσημης
προθέρμανσης στο φιλέ για τις
δύο ομάδες (5 λεπτά χωριστά
για κάθε ομάδα ή 10 λεπτά
μαζί).
• Κατά τη διάρκεια της επίσημης
προθέρμανσης οι διαιτητές
ελέγχουν τις μπάλες του
αγώνα, τις πινακίδες αλλαγών
και όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για τον αγώνα
(φύλλο αγώνα, κόρνα κτλ.).
• Οι διαιτητές δίνουν τις
απαραίτητες οδηγίες στο
σημειωτή, στους κριτές
γραμμών, στους επαναφορείς
της μπάλας, στα παιδιά για το
σκούπισμα κτλ. Επίσης
ελέγχουν τον αναπληρωματικό
εξοπλισμό.
Επίσημο Πρωτόκολλο Αγώνων

• Και οι δύο ομάδες Α και Β αρχίζουν

την προθέρμανση στο φιλέ. Οι
παίκτες φορούν την επίσημη στολή
όπως θα αγωνιστούν.
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12΄

πριν από το
πρώτο σερβίς

Αρχικές
περιστροφές
(χαρτάκια
θέσεων)

• Ο προπονητής κάθε ομάδας
δίνει το χαρτάκι θέσεων στο
2ο διαιτητή ο οποίος το δίνει
στο σημειωτή.

•

Και οι δύο προπονητές δίνουν
το χαρτάκι θέσεων για το
πρώτο σετ στο 2ο διαιτητή.

• Ο σημειωτής καταγράφει
στο φύλλο αγώνα τα 6
νούμερα των παικτών της
αρχικής παράταξης κάθε
ομάδας.
• Ο 2ος διαιτητής ελέγχει αν ο
σημειωτής έχει καταγράψει
τον/τους παίκτης/παίκτες
Λίμπερο κάθε ομάδας (αν
υπάρχουν).

4΄

πριν από το
πρώτο σερβίς

Τέλος της
επίσημης
προθέρμανσης

• Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει τη
λήξη της επίσημης
προθέρμανσης των ομάδων.
• Οι διαιτητές παίρνουν άδεια
από τον Κομισάριο (όπου
υπάρχει) για να αρχίσουν
τον αγώνα.

• Οι παίκτες επιστρέφουν στους
πάγκους τους.
• Αν οι παίκτες χρειάζεται να
αλλάξουν τις φανέλες τους,
πρέπει να εγκαταλείψουν τον
αγωνιστικό χώρο και να
επιστρέψουν με ελάχιστη ή
καθόλου καθυστέρηση.
• Όλα τα μέλη των ομάδων
πρέπει να φορούν τις
εμφανίσεις τους και να
κάθονται στον πάγκο τους.

Επίσημο Πρωτόκολλο Αγώνων
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3΄30΄΄

πριν από
το πρώτο
σερβίς

Διαιτητές, κριτές
γραμμών και
ομάδες
ετοιμάζονται να
εισέλθουν στον
κυρίως
αγωνιστικό χώρο.
Ο 1ος διαιτητής
στην πλευρά της
ομάδας Α.
Δ: Διαιτητές, L: Κριτές γραμμών

3΄

πριν από το
πρώτο σερβίς

Διαιτητές, κριτές
γραμμών και
ομάδες
εισέρχονται στον
κυρίως
αγωνιστικό χώρο

• Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει, οι παίκτες κάθε ομάδας μαζί με τους
διαιτητές και τους κριτές γραμμών εισέρχονται στον κυρίως
αγωνιστικό χώρο, στοιχιζόμενοι κάθετα στο κέντρο, κοιτώντας προς
το τραπέζι του σημειωτή (ο Λίμπερο μετά τον αρχηγό, ο 2ος Λίμπερο
στο τέλος).

Αναγγελία του
αγώνα

• Με το σφύριγμα του 1ου
διαιτητή, οι δύο διαιτητές
και οι κριτές γραμμών
πηγαίνουν στο κέντρο του
γηπέδου, κάθετα και κοντά
στο φιλέ, κοιτώντας προς το
τραπέζι του σημειωτή ή την
κεντρική κάμερα της
τηλεόρασης.
• Ο εκφωνητής
αναγγέλλει τον αγώνα.
• Μετά την αναγγελία του
αγώνα, ο 1ος διαιτητής
σφυρίζει και οι παίκτες των
δύο ομάδων ανταλλάσσουν
χειραψία.
• Οι διαιτητές επιστρέφουν
στο τραπέζι του σημειωτή.
Επίσημο Πρωτόκολλο Αγώνων

• Με το σφύριγμα του 1ου
διαιτητή, οι παίκτες κάθε
ομάδας εισέρχονται στο γήπεδο,
στοιχιζόμενοι κάθετα στο κέντρο,
κοιτώντας προς το τραπέζι του
σημειωτή ή την κεντρική κάμερα
της τηλεόρασης.

• Οι παίκτες των δύο ομάδων

ανταλλάσσουν χειραψία και
επιστρέφουν στους πάγκους τους.

• Ο προπονητής, ο βοηθός

προπονητής, τα μέλη του πάγκου,
οι αρχικοί 6 παίκτες και ο αρχικός
Λίμπερο κάθονται στον πάγκο για
την ατομική παρουσίαση, ενώ οι
αναπληρωματικοί μπορούν να
παραμείνουν κοντά στον πάγκο ή
να πάνε στην περιοχή
προθέρμανσης.
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2΄30΄΄

πριν από το
πρώτο σερβίς
(αν υπάρχει
επίσημη
παρουσίαση)

Αμέσως μετά
την
ανακοίνωση
των παικτών,
των Λίμπερο
και των
προπονητών

Σάλπισμα
έναρξης.
Παρουσίαση
των διαιτητών
του αγώνα.
Ακολουθεί η
παρουσίαση των
αρχικών εξάδων,
των αρχικών
Λίμπερο και των
προπονητών.

• Οι δύο διαιτητές βηματίζουν • Μετά από ένα δεύτερο
σάλπισμα, κάθε αρχικός
προς το κέντρο του γηπέδου,
παίκτης και ο Λίμπερο της
κοντά στο φιλέ, κοιτώντας
ομάδας που έχει το πρώτο
προς το τραπέζι του
σερβίς μπαίνει στον κυρίως
σημειωτή και, αφού
αγωνιστικό χώρο, χαιρετώντας
παρουσιάζονται από τον
όταν ανακοινώνεται το όνομά
εκφωνητή, ο 1ος διαιτητής
του. Ο προπονητής σηκώνεται
πηγαίνει στη θέση του και ο
ος
και υψώνει το χέρι του όταν
2 διαιτητής στέκεται στο
ανακοινώνεται το όνομά του.
χώρο μπροστά από το
τραπέζι του σημειωτή.
• Ακολουθεί η ανακοίνωση της
ομάδας που έχει την υποδοχή
• Ο εκφωνητής αναγγέλλει το
κατά τον ίδιο τρόπο.
όνομα και τον αριθμό όλων
των αρχικών παικτών και
• Οι υπόλοιποι παίκτες θα
των αρχικών Λίμπερο και το
παρουσιάζονται κατά τη
όνομα των προπονητών.
διάρκεια του αγώνα, όταν θα
εισέρχονται ως αλλαγές.

• Ο 2ος διαιτητής δίνει δύο
μπάλες στους επαναφορείς.
• Ελέγχει τις θέσεις των
παικτών με βάση το χαρτάκι
θέσεων.
• Ρωτάει το σημειωτή αν έχει
τελειώσει κι αυτός τον
έλεγχο και είναι έτοιμος για
την έναρξη.
• Ο 2ος διαιτητής δίνει την
μπάλα στον παίκτη που θα
σερβίρει.

0΄00΄΄

πριν από το
πρώτο σερβίς

• Ο 2ος διαιτητής,
χρησιμοποιώντας επίσημη
χειροσήμανση, δείχνει στον
1ο διαιτητή ότι οι ομάδες
είναι έτοιμες για την έναρξη.
Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει
στην καθορισμένη ώρα
δίνοντας έγκριση για το
πρώτο σερβίς.

Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν εξέδρες θεατών πίσω από την πλευρά του σημειωτή ή αν δεν υπάρχει τηλεοπτική
κάλυψη του αγώνα, τότε η παράταξη στο κέντρο του γηπέδου γίνεται με πρόσωπο προς την εξέδρα των θεατών
που βρίσκεται πίσω από τη σκάλα του 1ου διαιτητή.

Επίσημο Πρωτόκολλο Αγώνων
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2. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
•

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ (Καν. 18):

 Ομάδες:
- Στο τέλος κάθε σετ, οι 6 παίκτες κάθε ομάδας, που βρίσκονται στον κυρίως αγωνιστικό χώρο εκείνη
την ώρα, παρατάσσονται στην τελική γραμμή της πλευράς τους.
- Με το σφύριγμα και τη χειροσήμανση του 1ου διαιτητή, οι ομάδες αλλάζουν πλευρές (Καν. 18.2.1).
Μόλις οι παίκτες περνούν από τους στυλοβάτες, πηγαίνουν απ’ ευθείας στον πάγκο τους.
 Σημειωτής:
- Μόλις ένας από τους διαιτητές σφυρίξει για να λήξει η τελευταία φάση του σετ, ο σημειωτής
αρχίζει τη χρονομέτρηση του διαλείμματος.
- Στα 2΄30΄΄, ο 2ος διαιτητής σφυρίζει ή ο σημειωτής πατάει την κόρνα.
 Οι ομάδες στα 2΄30΄΄:
- Με το σφύριγμα του 2ου διαιτητή, οι 6 παίκτες που έχουν δηλωθεί στο χαρτάκι θέσεων μπαίνουν
απ’ ευθείας στον κυρίως αγωνιστικό χώρο.
 Οι διαιτητές στα 2΄30΄΄:
- Ο 2ος διαιτητής ελέγχει τις αρχικές θέσεις των παικτών, συγκρίνοντάς τες με αυτές που έχουν
δηλωθεί στο χαρτάκι θέσεων.
- Ο επαφορέας της μπάλας θα δώσει την μπάλα στον παίκτη που θα σερβίρει. Στην έναρξη του 1ου
και του 5ου σετ, την μπάλα στον παίκτη που θα σερβίρει τη δίνει ο 2ος διαιτητής.
 Οι διαιτητές στα 3΄00΄΄:
- Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει για να εκτελεστεί το σερβίς.

•

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ [5ου] ΣΕΤ

 Ομάδες:
- Στο τέλος του 4ου σετ, οι 6 παίκτες κάθε ομάδας παρατάσσονται στην τελική γραμμή της
πλευράς τους. Με το σήμα του 1ου διαιτητή, οι ομάδες πηγαίνουν απ’ ευθείας στους
πάγκους τους.
- Οι αρχηγοί των ομάδων πηγαίνουν μπροστά στο τραπέζι του σημειωτή για την κλήρωση.
 Διαιτητές:
- Στο τέλος του 4ου σετ, οι διαιτητές πηγαίνουν μπροστά στο τραπέζι του σημειωτή για να κάνουν την
κλήρωση.

Επίσημο Πρωτόκολλο Αγώνων
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3. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
 Ομάδες:
- Στο τέλος του αγώνα, οι 6 παίκτες κάθε ομάδας πηγαίνουν στην τελική γραμμή της πλευράς τους.
- Με το σήμα του 1ου διαιτητή, οι δύο ομάδες ανταλλάσσουν χειραψία κοντά στο φιλέ.
- Οι παίκτες κατευθύνονται προς τους πάγκους τους.
 Διαιτητές:
- Οι δύο διαιτητές στέκονται στην πλάγια γραμμή κοντά στο φιλέ στην πλευρά της σκάλας του 1ου
διαιτητή. Αφού ανταλλάξουν χειραψία με τους παίκτες, πηγαίνουν στο τραπέζι του σημειωτή για
να ολοκληρώσουν τα διαδικαστικά τους καθήκοντα.
- Παρατήρηση:
-

Η δουλειά των διαιτητών δεν ολοκληρώθηκε! Πρέπει να παρακολουθούν τη συμπεριφορά
των ομάδων μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, για να σιγουρευτούν ότι όλοι οι
συμμετέχοντες έχουν αθλητική συμπεριφορά, μέχρι την ώρα που όλοι οι συμμετέχοντες
θα φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και την περιοχή ελέγχου.

-

Κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά μετά το τελευταίο σφύριγμα πρέπει να αναφέρεται
στον Κομισάριο ή στο Γυμνασίαρχο του αγώνα (αν υπάρχουν) και να σημειώνεται στις
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του φύλλου αγώνα. Αν χρειαστεί, μια ειδική αναφορά πρέπει να γίνει
και από τους δύο διαιτητές και να σταλεί στη διοργανώτρια αρχή εντός 24 ωρών από το
συμβάν.

Επίσημο Πρωτόκολλο Αγώνων

