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(οι αλλαγές σημειώνονται με κόκκινο) 
 
 

 
Κείμενο 2013-16 

 
Κείμενο 2015-16 

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

1.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 

1.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις, η 
ελεύθερη ζώνη πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μ. από τις 
πλάγιες γραμμές και 8 μ. από τις τελικές γραμμές. Το 
ελεύθερο αγωνιστικό διάστημα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 12,5 μ. ύψος από την επιφάνεια του 
αγωνιστικού χώρου. 

Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις, η 
ελεύθερη ζώνη πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μ. από τις 
πλάγιες γραμμές και 6,5 μ. από τις τελικές γραμμές. Το 
ελεύθερο αγωνιστικό διάστημα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 12,5 μ. ύψος από την επιφάνεια του 
αγωνιστικού χώρου. 

2. ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ 
 

2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Ο φιλές έχει πλάτος 1 μ. και μήκος 9,50 έως 10 μέτρα (με 
πλάτος 25 έως 50 εκ. για κάθε πλευρά έξω από τις πλάγιες 
ταινίες) και είναι κατασκευασμένος από τετράγωνο μαύρο 
πλέγμα 10 εκατοστών. 

2. ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ 
 

2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 

Ο φιλές έχει πλάτος 1 μ. και μήκος 9,50 έως 10 μέτρα (με 
πλάτος 25 έως 50 εκ. για κάθε πλευρά έξω από τις πλάγιες 
ταινίες) και είναι κατασκευασμένος από τετράγωνο μαύρο 
πλέγμα 10 εκατοστών. 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις, σε 
συνδυασμό με ειδικούς κανονισμούς της διοργάνωσης, το 
πλέγμα μπορεί να τροποποιηθεί για διευκόλυνση της 
διαφήμισης, όπως προκύπτει από συμφωνίες μάρκετινγκ. 

3. ΜΠΑΛΕΣ 
3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΜΠΑΛΩΝ 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις, πρέπει 
να 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. 

3. ΜΠΑΛΕΣ 
3.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΜΠΑΛΩΝ 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται πέντε μπάλες. Σε αυτή την 
περίπτωση, τοποθετούνται έξι επαναφορείς της μπάλας, 
ένας σε κάθε γωνία της ελεύθερης ζώνης και ένας πίσω 
από κάθε διαιτητή. 
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4. ΟΜΑΔΕΣ 
4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
 

4. ΟΜΑΔΕΣ 
4.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις Ανδρών-
Γυναικών, στο φύλλο αγώνα μπορούν να αναγραφούν και 
να αγωνιστούν μέχρι 14 παίκτες. Τα πέντε, το μέγιστο, 
άτομα του πάγκου (συμπεριλαμβανόμενου του 
προπονητή) επιλέγονται από τον ίδιο τον προπονητή, 
αλλά πρέπει να αναγραφούν στο φύλλο αγώνα και να 
είναι δηλωμένα στη φόρμα O-2 (bis). 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις, ο 
γιατρός και ο φυσιοθεραπευτής πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην αποστολή της ομάδας και να είναι 
εκ των προτέρων διαπιστευμένοι από την FIVB. Ωστόσο, 
για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις Ανδρών-
Γυναικών, αν δεν περιλαμβάνονται ως μέλη στον πάγκο 
της ομάδας, πρέπει να καθίσουν έξω από την 
οριοθετημένη περιοχή του αγωνιστικού χώρου, εντός της 
Περιοχής Ελέγχου Αγώνα και μπορούν να παρέμβουν, 
μόνο αν τους ζητηθεί από τους διαιτητές για να 
αντιμετωπίσουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης των 
παικτών. Ο φυσιοθεραπευτής (ακόμα κι αν δεν είναι μέλος 
του πάγκου) επιτρέπεται να βοηθάει στην προθέρμανση 
μέχρι την έναρξη της επίσημης προθέρμανσης στο φιλέ. 

4.2 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 

 
4.2.4. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των σετ, 
οι παίκτες επιτρέπεται να προθερμαίνονται χρησιμο-
ποιώντας μπάλες μέσα στην ελεύθερη ζώνη τους. 

4.2 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
 

 
4.2.4 Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των σετ, οι 
παίκτες επιτρέπεται να προθερμαίνονται χρησιμοποιώντας 
μπάλες μέσα στην ελεύθερη ζώνη τους. Κατά τη διάρκεια 
του διευρυμένου διαλείμματος μεταξύ 2ου και 3ου σετ (αν 
χρησιμοποιείται), οι παίκτες επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσουν και το δικό τους κυρίως αγωνιστικό 
χώρο. 

4.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 4.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 
 

4.5.3 Οι παίκτες επιτρέπεται να φορούν ελαστικά 
συμπίεσης (ελαστικά βοηθήματα προστασίας από 
τραυματισμούς) για προστασία ή υποστήριξη. 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες διοργανώσεις Ανδρών-
Γυναικών, αυτά τα βοηθήματα πρέπει να είναι του ίδιου 
χρώματος με το αντίστοιχο μέρος της στολής. 
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6. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΟΝΤΟΥ, ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

6.1.3. Φάση και ολοκληρωμένη φάση 
 

Μια φάση είναι η ακολουθία των ενεργειών παιχνιδιού 
από τη στιγμή που πραγματοποιείται το χτύπημα του 
σερβίς μέχρις ότου η μπάλα βρεθεί εκτός παιδιάς. Μια 
ολοκληρωμένη φάση είναι η ακολουθία των ενεργειών 
παιχνιδιού που έχει ως αποτέλεσμα να κερδηθεί ένας 
πόντος. 

6. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΟΝΤΟΥ, ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

6.1.3. Φάση και ολοκληρωμένη φάση 
 

Μια φάση είναι η ακολουθία των ενεργειών παιχνιδιού 
από τη στιγμή που πραγματοποιείται το χτύπημα του 
σερβίς μέχρις ότου η μπάλα βρεθεί εκτός παιδιάς. Μια 
ολοκληρωμένη φάση είναι η ακολουθία των ενεργειών 
παιχνιδιού που έχει ως αποτέλεσμα να κερδηθεί ένας 
πόντος. Αυτό περιλαμβάνει την τιμωρία με ποινή και το 
χάσιμο του σερβίς, αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί μέσα 
στο καθορισμένο χρονικό όριο. 

7. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
7.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
7.2.1 Πριν τον αγώνα, αν οι ομάδες είχαν προηγουμένως στη 
διάθεσή τους αγωνιστικό χώρο, τότε έχουν δικαίωμα 
επίσημης προθέρμανσης μαζί στο φιλέ διάρκειας 6 λεπτών. 
Αν όχι, τότε έχουν 10 λεπτά. 

7. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
7.2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Πριν τον αγώνα, αν οι ομάδες είχαν προηγουμένως 
αποκλειστικά στη διάθεσή τους αγωνιστικό χώρο, τότε 
έχουν δικαίωμα επίσημης προθέρμανσης μαζί στο φιλέ 
διάρκειας 6 λεπτών. Αν όχι, τότε έχουν 10 λεπτά. 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες διοργανώσεις, οι ομάδες 
έχουν δικαίωμα προθέρμανσης μαζί στο φιλέ για 10 λεπτά. 

8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
8.3. ΜΠΑΛΑ "ΜΕΣΑ" 
Η μπάλα είναι «μέσα», όταν ακουμπήσει το δάπεδο του 
κυρίως αγωνιστικού χώρου συμπεριλαμβανομένων των 
οριοθετικών γραμμών. 
 

8. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
8.3. ΜΠΑΛΑ "ΜΕΣΑ" 
Η μπάλα είναι «μέσα», αν σε οποιαδήποτε στιγμή της 
επαφής της με το δάπεδο, κάποιο μέρος της μπάλας έρθει 
σε επαφή με τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, 
συμπεριλαμβανομένων των οριοθετικών γραμμών. 

11. ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
11.3. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΕ 
11.3.1.  Η επαφή ενός παίκτη με το φιλέ δεν είναι σφάλμα, 
εκτός αν αποτελεί παρέμβαση στο παιχνίδι. 

11. ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
11.3. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΕ 
Η επαφή ενός παίκτη με το φιλέ ανάμεσα στις αντένες, 
κατά τη διάρκεια της ενέργειας για παίξιμο της μπάλας, 
είναι σφάλμα.  
11.3.1.  
Η ενέργεια για παίξιμο της μπάλας περιλαμβάνει (μεταξύ 
άλλων) το άλμα, το χτύπημα (ή την προσπάθεια) και την 
προσγείωση. 
 
 

 
11.4. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 

 
11.4.4. Ένας παίκτης παρεμβαίνει στο παιχνίδι των 
αντιπάλων όταν (μεταξύ άλλων): 
- ακουμπά την ταινία στην κορυφή του φιλέ ή το μέρος της 

αντένας (80 εκ.)  που βρίσκεται πάνω από το φιλέ κατά την 
προσπάθειά του να παίξει την μπάλα, ή 
- υποβοηθείται από το φιλέ ταυτόχρονα με την 
προσπάθειά του να παίξει την μπάλα, ή 
-  δημιουργεί κάποιο πλεονέκτημα σε βάρος του αντιπάλου 
ακουμπώντας το φιλέ, ή 

 
  11.4. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΕ 
 

11.4.4. Ένας παίκτης παρεμβαίνει στο παιχνίδι, όταν 
(μεταξύ άλλων): 
- ακουμπά το φιλέ ανάμεσα στις αντένες ή την ίδια την 

αντένα κατά την ενέργειά του να παίξει την μπάλα, 
 

- χρησιμοποιεί το φιλέ ανάμεσα στις αντένες, σαν βοήθημα 
για να στηριχτεί ή να σταθεροποιηθεί, 
- δημιουργεί κάποιο αθέμιτο πλεονέκτημα σε βάρος του 
αντιπάλου ακουμπώντας το φιλέ, 
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-  κάνει ενέργειες που παρεμποδίζουν την επιτρεπόμενη 
προσπάθεια των αντιπάλων να παίξουν την μπάλα. 
 

- κάνει ενέργειες που παρεμποδίζουν την επιτρεπόμενη 
προσπάθεια των αντιπάλων να παίξουν την μπάλα, 
- πιάνει / κρατιέται από το φιλέ. 

Παίκτες που βρίσκονται κοντά στην μπάλα όσο αυτή 
παίζεται, ή που προσπαθούν να παίξουν την μπάλα, 
θεωρείται ότι βρίσκονται στην ενέργεια για παίξιμο της 
μπάλας, ακόμα κι αν δεν έρθουν σε επαφή με την μπάλα. 
Ωστόσο, η επαφή με το φιλέ έξω από τις αντένες δεν 
θεωρείται σφάλμα (εκτός από τον Καν. 9.1.3). 

15. ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
15.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
Κάθε ομάδα δικαιούται το μέγιστο δύο τάιμ-άουτ και έξι 
αλλαγές παικτών σε κάθε σετ. 

15. ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
15.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
Κάθε ομάδα δικαιούται το μέγιστο δύο τάιμ-άουτ και έξι 
αλλαγές παικτών σε κάθε σετ. 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες διοργανώσεις Ανδρών-
Γυναικών, η FIVB μπορεί να μειώσει κατά ένα τον αριθμό 
των τάιμ-άουτ και των τεχνικών τάιμ-άουτ ακολουθώντας 
συμφωνίες χορηγίας, μάρκετινγκ και μεταδόσεων. 

19. Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ 
19.1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ 
19.1.1. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει από 
τη λίστα των παικτών του φύλλου αγώνα μέχρι δύο 
εξειδικευμένους αμυντικά παίκτες: τους Λίμπερο. 

19 THE LIBERO PLAYER 
19.1. DESIGNATION OF THE LIBERO 
19.1.1. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει από 
τη λίστα των παικτών του φύλλου αγώνα μέχρι δύο 
εξειδικευμένους αμυντικά παίκτες: τους Λίμπερο. 
Για FIVB, Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις Ανδρών-
Γυναικών, αν μια ομάδα έχει δηλώσει περισσότερους από 
12 παίκτες στο φύλλο αγώνα, είναι υποχρεωτικό να 
δηλωθούν ΔΥΟ Λίμπερο στη σύνθεση της ομάδας. 
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