ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ο.Δ.Β.Ε.
ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 28/9/2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Παρακαλούμε να απαντήσετε και στις 25 ερωτήσεις, γράφοντας τη σωστή απάντηση ή
επιλέγοντας με Χ μία ή περισσότερες από τις επιλογές που προσφέρονται, κατά
περίπτωση.

Οι 25 ερωτήσεις βαθμολογούνται ισότιμα, με 4 μονάδες η καθεμία. Όριο επιτυχίας είναι
το 92/100.
Καλή επιτυχία!

1. Τι σημαίνουν τα παρακάτω αρχικά:
FIVB: Federation Internationale de Volleyball
CEV: Confédération Européenne de Volleyball
Κ.Ε.Δ./Ε.Ο.ΠΕ: Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας/Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
Ο.Δ.Β.Ε.: Ομοσπονδία Διαιτητών Βόλεϊ Ελλάδας

2. Από ποιον και ποια χρονολογία επινοήθηκε το βόλεϊ;
William G. Morgan, 1895

3. Πόσο είναι το μήκος της διαγωνίου καθεμιάς από τις δύο ίσες περιοχές του
αγωνιστικού χώρου, οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν πριν από την έναρξη μιας
διοργάνωσης σύμφωνα με τις FIVB REFEREEING GUIDELINES and INSTRUCTIONS;
12.73 μέτρα (41' 9’ ίντσες) - FIVB REFEREEING GUIDELINES and INSTRUCTIONS
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4. Οι περιοχές ποινής: (Καν. 1.4.6)
Α. Έχουν διαστάσεις περίπου 1 x 1 μ., δύο καρέκλες και βρίσκονται στην περιοχή
ελέγχου, έξω από την προέκταση καθεμιάς τελικής γραμμής. Αυτές οι περιοχές
οριοθετούνται με μια κόκκινη γραμμή πλάτους 5 εκ.
Β. Έχουν διαστάσεις περίπου 1 x 1 μ., δύο καρέκλες και βρίσκονται στην περιοχή ελέγχου,
έξω από την προέκταση καθεμιάς τελικής γραμμής. Αυτές οι περιοχές οριοθετούνται με
μια κόκκινη γραμμή πλάτους 7 εκ.
Γ. Έχουν διαστάσεις περίπου 1,5 x 1,5 μ., δύο καρέκλες και βρίσκονται στην περιοχή
ελέγχου, έξω από την προέκταση καθεμιάς τελικής γραμμής. Αυτές οι περιοχές
οριοθετούνται με μια κόκκινη γραμμή πλάτους 5 εκ.
Δ. Έχουν διαστάσεις περίπου 1,20 x 1,20 μ., δύο καρέκλες και βρίσκονται στην περιοχή
ελέγχου, έξω από την προέκταση καθεμιάς πλάγιας γραμμής. Αυτές οι περιοχές
οριοθετούνται με μια κόκκινη γραμμή πλάτους 5 εκ.

5. Μέχρι ποιο χρονικό σημείο έχει ένας διαιτητής το δικαίωμα να αλλάξει μια απόφασή
του; Casebook 1.6
Ο διαιτητής μπορεί να αλλάξει την απόφασή του, αν καταλάβει το λάθος του πριν το
επόμενο σερβίς.

6. Επιτρέπεται ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητής να συμμετέχουν στο ζέσταμα των
παικτών με μπάλες στην ελεύθερη ζώνη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μεταξύ των
σετ; Τι πρέπει να κάνουν οι διαιτητές αν αυτό συμβεί; Casebook 1.12

Όχι. Αυτά τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην προθέρμανση πριν τον αγώνα. Στα
διαλείμματα μπορούν να δίνουν οδηγίες στους παίκτες. Οι διαιτητές πρέπει να ζητήσουν
ευγενικά από τον προπονητή ή τον βοηθό να επιστρέψουν στον πάγκο τους.
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7. Μετά το σφύριγμα για σερβίς, οι παίκτριες της ομάδας Α που σερβίρει αντιλήφθηκαν
ότι βρισκόταν λάθος παίκτρια στη θέση 1, έτοιμη να σερβίρει. Έχουν δικαίωμα να
αλλάξουν μεταξύ τους θέσεις και να έρθει να σερβίρει η σωστή παίκτρια; Casebook 3.28
Α. Όχι, έχει ήδη γίνει λάθος περιστροφή, με το σφύριγμα του Α’ διαιτητή
Β. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν άδεια γι’ αυτό από τον Α’ διαιτητή
Γ. Ναι, αρκεί το σερβίς να εκτελεστεί από τη σωστή παίκτρια μέσα στα 8 δευτερόλεπτα
από το αρχικό σφύριγμα του Α’ διαιτητή
Δ. Ναι, και ο Α’ διαιτητής πρέπει να ξανασφυρίξει και να δώσει εκ νέου 8 δευτερόλεπτα
στη σωστή παίκτρια

8. Η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του μπλοκέρ της ομάδας Α και πέρασε μερικώς πάνω
από την αντένα στην ελεύθερη ζώνη της ομάδας Β. Ένας παίκτης της ομάδας Α κυνήγησε
τη μπάλα για να την επαναφέρει στην πλευρά της ομάδας του. Επιτρέπεται αυτή η
ενέργεια και αν ναι, γιατί; Πόσα κτυπήματα ακόμα επιτρέπεται να κάνει η ομάδα Α για
να στείλει τη μπάλα στους αντιπάλους μετά τη σωστή επαναφορά της μπάλας;;
Casebook 3.8
Επιτρέπεται. Η μπάλα πέρασε πάνω από την αντένα στην ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων
μερικώς έξω από το οριοθετημένο διάστημα. Επομένως η ομάδα «Α» επιτρέπεται να την
επαναφέρει στο γήπεδό της έξω από το οριοθετημένο διάστημα στην ίδια πλευρά του
γηπέδου. Οι επόπτες γραμμών δεν πρέπει να δείχνουν κάτι όσο η μπάλα κινείται έτσι,
μέχρι αυτή να βγει τελικά εκτός παιδιάς. Ήταν η πρώτη μπαλιά της ομάδας, έχει ακόμα δύο
κτυπήματα.

9. Ποιες είναι οι περιπτώσεις «πρώτης µπαλιάς», στην οποία επιτρέπονται διαδοχικές
επαφές: Casebook 3.3
Α. Υποδοχή από σερβίς.

Β. Υποδοχή από επιθετικό χτύπημα του αντιπάλου, είτε είναι μια δυνατή επίθεση είτε
όχι.

Γ. Υποδοχή μετά από μπλοκ της ίδιας ομάδας.

Δ. Υποδοχή μετά από μπλοκ των αντιπάλων.
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10. Είναι δυνατόν να χρεωθεί μια ομάδα πρώτο αντικανονικό αίτημα αφού έχει χρεωθεί
με τιμωρία καθυστέρησης; Casebook 4.27
Α. Ναι, είναι γιατί αυτό δεν είναι κλιμάκωση καθυστέρησης.
Β. Όχι , θα συνεχιστεί με την κλιμάκωση των ποινών καθυστέρησης.
Γ. Τίποτε από τα παραπάνω, επειδή η ομάδα έχει ήδη χρεωθεί με τιμωρία καθυστέρησης
ο Β’ διαιτητής θα απορρίψει το αίτημα και ο αγώνας θα συνεχιστεί κανονικά.

11. Ο αρχηγός της ομάδας Β τραυματίστηκε κατά την προθέρμανση, πριν την κλήρωση
και δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχει στον αγώνα. Ο προπονητής ζήτησε από τους
διαιτητές να οριστεί νέος αρχηγός της ομάδας, ο οποίος και θα συμμετάσχει στην
κλήρωση. Είναι αυτό δυνατό; Casebook 4.31
Α. Όχι, θα παραμείνει ο ίδιος αρχηγός, όμως ο προπονητής πρέπει να ορίσει έναν «γενικό
αρχηγό αγώνα», οποίος θα πάρει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του αρχικού αρχηγού
της ομάδας.
Β. Όχι, θα παραμείνει ο ίδιος αρχηγός και θα συμμετάσχει αυτός στην κλήρωση.
Γ. Ναι, γιατί ο τραυματισμός συνέβη πριν από την κλήρωση.

12. Ποια είναι η προβλεπόμενη τιμωρία για τη δεύτερη προσβλητική συμπεριφορά στον
ίδιο αγώνα από το ίδιο μέλος μιας ομάδας; Καν. 21.3.3.3
Α. Ποινή
Β. Αποβολή
Γ. Αποκλεισμός

13. Επιτρέπεται μια αντικατάσταση Λίμπερο να γίνει ταυτόχρονα με μια αλλαγή παίκτη;
Casebook 5.5
Α. Όχι, πρέπει να μεσολαβήσει μία ολοκληρωμένη φάση.
Β. Ναι, επειδή η «αντικατάσταση» δεν είναι «αλλαγή» και το αντίστροφο.
Γ. Ναι, αλλά πρέπει να υποβάλλει αίτημα ο αρχηγός αγώνα στον Α’ διαιτητή.

4

14. H ομάδα A ήθελε να κάνει διπλή αλλαγή. Ο ένας παίκτης μπήκε στη ζώνη αλλαγής
έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο άλλος έψαχνε ακόμη το ταμπελάκι αλλαγής. Πριν τελειώσει
η διαδικασία της πρώτης αλλαγής, ο δεύτερος παίκτης που θα εισερχόταν στον
αγωνιστικό χώρο, είχε ήδη πάρει θέση για τη δεύτερη αλλαγή. Οι διαιτητές επέτρεψαν
και τις δύο αλλαγές. Ενήργησαν σωστά ή λάθος και γιατί; Casebook 4.22.1
Ναι. Οι διαιτητές εφάρμοσαν σωστά τη νέα προσέγγιση για τις πολλαπλές αλλαγές. Αν
δεν υπάρχει κάποια πραγματική καθυστέρηση, οι διαιτητές πρέπει να είναι ευέλικτοι.

15. Στο διάλειμμα μεταξύ πρώτου και δευτέρου σετ ο παίκτης με αρ. 7 της ομάδας Β
επέδειξε προσβλητική συμπεριφορά προς τον Β’ διαιτητή και πρέπει να τιμωρηθεί με
αποβολή από το σετ. Ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες του Α’ διαιτητή; Ref. Guid & Instr.
Rule 21 3.3
Σε περίπτωση μιας αποβολής ή αποκλεισμού μεταξύ των σετ, ο Α’ διαιτητής πρέπει να
καλέσει τον αρχηγό του αγώνα αμέσως, για να ενημερώσει τον προπονητή της ομάδας
του για τον τύπο της τιμωρίας (ώστε να αποφευχθεί διπλή τιμωρία της ομάδας) και στη
συνέχεια πρέπει να δείξει με επίσημο τρόπο τις κάρτες (κόκκινη και κίτρινη μαζί για
αποβολή και χωριστά για αποκλεισμό) στην έναρξη του επόμενου σετ.

16. Στο 4ο σετ, σκορ 23-23 και, ενώ η ομάδα B έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις
αλλαγές, τρεις αναπληρωματικοί μπαίνουν στη ζώνη αλλαγής. Ποια πρέπει να είναι η
σωστή αντίδραση του Β’ διαιτητή; Casebook 4.11
Ο B’ διαιτητής πρέπει να υπενθυμίσει στον προπονητή ότι μπορεί να κάνει μόνο δύο
αλλαγές και να τον ρωτήσει ποιες από τις τρεις θα κάνει.
Αν δεν υπάρξει καθυστέρηση, η τρίτη αλλαγή απορρίπτεται ως αντικανονικό αίτημα, το
οποίο σημειώνεται στο φύλλο αγώνα.
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17. Όταν δύο αντίπαλοι κτυπήσουν ταυτόχρονα τη μπάλα πάνω από το ύψος του φιλέ:
Καν. 9.1.2.2 & 9.1.2.3
A. Ο Α’ διαιτητής πρέπει να διακόψει αμέσως τη φάση και να δώσει επανάληψη.
Β. Αν, μετά το ταυτόχρονο κτύπημα, η μπάλα βρει στην αντένα, ο Α’ διαιτητής πρέπει να
δώσει επανάληψη.
Γ. Ο Α’ διαιτητής πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
Δ. Αν, μετά το ταυτόχρονο κτύπημα, η μπάλα βγει άουτ, ο Α’ διαιτητής πρέπει να δώσει
τη μπάλα στην ομάδα, από την πλευρά της οποίας βγήκε άουτ η μπάλα.

18. Η παίκτρια Νο 3 της ομάδας Β παίζει στη θέση 2 και περνά την μπάλα στο αντίπαλο
γήπεδο, ενώ αυτή είναι εξ ολοκλήρου πάνω από το ψηλότερο σημείο του φιλέ και
προέρχεται από πάσα με δάχτυλα της Λίμπερο της ομάδας της, ενώ (η Λίμπερο) πατούσε
με το ένα πόδι την επιθετική γραμμή των 3 μέτρων. Ο Β’ διαιτητής σφύριξε και υπέδειξε
σφάλμα σε βάρος της ομάδας Β. Τι πρέπει να κάνει ο Α’ διαιτητής; Καν. 24.3.2
Α. Να δεχθεί την υπόδειξη του Β’ διαιτητή. Η ομάδα Α πράγματι διέπραξε σφάλμα.
Β. Να δώσει επανάληψη, γιατί ο Β’ διαιτητής δεν αποφασίζει και σφυρίζει αυτό το
σφάλμα.
Γ. Να αγνοήσει την υπόδειξη του Β’ διαιτητή και να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

19. Ένας παίκτης έχει (για πρώτη φορά) μια κακή συμπεριφορά. Σε ποιες περιπτώσεις ο
αποκλεισμός είναι η τιμωρία που πρέπει να επιβληθεί; Καν. 21.3.3.2
Α. Ο παίκτης ειρωνεύεται τον προπονητή του, αφού τον έκανε αλλαγή, λέγοντάς του: «Τι
έμπνευση είχες ρε μεγάλε;».
Β. Ο παίκτης ειρωνεύεται τον Β’ διαιτητή λέγοντάς του: «Τι σφύριξες ρε άχρηστε;».
Γ. Ο παίκτης απευθυνόμενος στον Α’ διαιτητή του λέει: «Σφύρα καλά, γιατί αλλιώς δεν θα
φύγεις ζωντανός από το γήπεδο».
Δ. Ο παίκτης έχει μια επιθετική συμπεριφορά προς έναν αντίπαλο.
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20. Ένας αναπληρωματικός παίκτης της ομάδας Α στεκόταν στη ζώνη αλλαγής έτοιμος να
αγωνιστεί. Όμως ο συμπαίκτης του που έπρεπε να βγει, αρνήθηκε αρχικά να βγει από
τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, αντιδρώντας στην απόφαση του προπονητή του. Συνιστά
αυτή η συμπεριφορά καθυστέρηση; Πρέπει ή όχι να επιτραπεί η αλλαγή; Casebook 4.14
Ναι, συνιστά καθυστέρηση. Ωστόσο, αυτή τη φορά η αλλαγή θα επιτραπεί, γιατί το
αίτημα ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς και γιατί την καθυστέρηση την προκάλεσε ο
παίκτης που βρισκόταν ήδη στην εξάδα και όχι ο αναπληρωματικός. Όμως, όταν ο
αναπληρωματικός παίκτης δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί και προκαλεί καθυστέρηση, η
σωστή εφαρμογή των κανονισμών είναι να απορριφθεί η αλλαγή και η ομάδα να
τιμωρηθεί με καθυστέρηση.

21. Ο Λίμπερο της ομάδας Β μπήκε αντικανονικά στον αγωνιστικό χώρο, όταν το σκορ
ήταν 8-6 υπέρ της ομάδας Α. Αγωνίστηκε στην εξάδα για μία φάση, την οποία κέρδισε η
ομάδα του. Αμέσως μετά το σφύριγμα του Α’ διαιτητή για σερβίς, η σημειώτρια
ειδοποίησε τον Β’ διαιτητή για την αντικανονική αντικατάσταση και αυτός διέκοψε τη
φάση. Τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια πέρα από τη διόρθωση της αντικατάστασης; Καν.
19.3.2.9
Α. Το σκορ 8-7 υπέρ της ομάδας Α και σερβίς για την ομάδα Α.
Β. Το σκορ 9-7 υπέρ της ομάδας Α και σερβίς για την ομάδα Α.
Γ. Το σκορ 9-6 υπέρ της ομάδας Α και σερβίς για την ομάδα Α.
Δ. Το σκορ 8-7 υπέρ της ομάδας Α και σερβίς για την ομάδα Β.

22. Στο τέλος του πρώτου σετ, ο προπονητής της Β ομάδας δήλωσε και τους δύο Λίμπερο
της ομάδας του ανίκανους να αγωνιστούν και ζήτησε να επαναπροσδιορίσει έναν νέο
Λίμπερο για να τους αντικαταστήσει. Έχει αυτό το δικαίωμα; Casebook 5.25
Α. Όχι, ο προπονητής μπορεί για ένα μόνο λίμπερο να δηλώσει ότι είναι ανίκανος να
αγωνιστεί, η ομάδα πρέπει να συνεχίσει με το δεύτερο Λίμπερο.
Β. Ναι, επιτρέπεται να δηλωθούν την ίδια στιγμή και οι δύο Λίμπερο ανίκανοι να
αγωνιστούν. Κανένας από τους αρχικούς Λίμπερο δεν μπορεί να συνεχίσει στον αγώνα
μετά τον επαναπροσδιορισμό.
Γ. Όχι, επιτρέπεται να δηλωθούν την ίδια στιγμή και οι δύο Λίμπερο ανίκανοι να
αγωνιστούν, όμως δεν επιτρέπεται επαναπροσδιορισμός.
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23. Τι από τα παρακάτω επιτρέπεται: Καν. 19.3.1
Α. Συμπαίκτης του Λίμπερο να ολοκληρώσει επιθετικό χτύπημα, όταν η μπάλα είναι
εξολοκλήρου ψηλότερα από την κορυφή του φιλέ, αν έχει δεχτεί την μπάλα από πάσα με
δάχτυλα του Λίμπερο και ο Λίμπερο βρίσκεται μέσα στην επιθετική ζώνη του.
Β. Ο Λίμπερο να στείλει τη μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο, ενώ αυτή βρίσκεται
εξολοκλήρου πάνω από το ψηλότερο σημείο του φιλέ και αυτός πατά στην κερκίδα προς
την πλευρά της ομάδας του.
Γ. Ο Λίμπερο να στείλει τη μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο, ενώ αυτή βρίσκεται εξολοκλήρου
πάνω από το ψηλότερο σημείο του φιλέ και αυτός πατά στην ελεύθερη ζώνη της ομάδας
του, πίσω από τη γραμμή των 3 μέτρων.
Δ. Ο Λίμπερο να στείλει τη μπάλα στο αντίπαλο γήπεδο, ενώ μέρος της βρίσκεται κάτω
από το ψηλότερο σημείο του φιλέ και αυτός πατά στην επιθετική ζώνη.

24. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορούν σε τιμωρίες καθυστέρησης είναι
σωστές; Καν. 16.2
Α. Οι τιμωρίες καθυστέρησης είναι προσωπικές και στο φύλλο αγώνα πρέπει να
καταγραφεί ποιο μέλος της ομάδας καθυστέρησε.
Β. Κάθε ομάδα μπορεί να τιμωρηθεί με προειδοποίηση καθυστέρησης μόνο μία φορά για
τον αγώνα.
Γ. Κάθε ομάδα είναι δυνατόν να τιμωρηθεί με ποινή καθυστέρησης περισσότερες από
μία φορές σε έναν αγώνα.
Δ. Κάθε ομάδα μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή καθυστέρησης μόνο μία φορά σε κάθε σετ.
Ε. Κάθε ομάδα μπορεί να τιμωρηθεί με προειδοποίηση καθυστέρησης μόνο μία φορά σε
κάθε σετ.

25. Ενώ περνούσε δίπλα από τον στυλοβάτη για να επαναφέρει μια πρώτη μπαλιά που
πέρασε έξω από την αντένα προς την ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων, ένας παίκτης
έπιασε τον στυλοβάτη για να στρίψει πιο γρήγορα και να προλάβει τη μπάλα. Τη στιγμή
της επαφής με τη μπάλα, δεν ήταν σε επαφή με τον στυλοβάτη. Θεωρείται αυτό
υποβοηθούμενο χτύπημα, ναι ή όχι και γιατί; Casebook 8.5
Όχι. Το κρίσιμο σημείο στο να κριθεί αν η ενέργεια ήταν κανονική, είναι η στιγμή που
παίχτηκε η μπάλα. Αφού ο παίκτης δεν έλαβε καμιά βοήθεια όταν ήρθε σε επαφή με την
μπάλα, η ενέργειά του δεν μπορεί να θεωρηθεί υποβοηθούμενο χτύπημα. Κανονική και
ελκυστική φάση.
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