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2ος Διαιτητής

Οι αλλαγές στο παιχνίδι, η ταχύτητά του και η συνεχής 
ανανέωση των κανόνων, προσέδωσαν αρκετές 
αρμοδιότητες στον 2ο διαιτητή.



2ος Διαιτητής

� Αν ο 1ος Διαιτητής δεν έχει φτάσει εγκαίρως στο 
γήπεδο, ο 2ος διαιτητής πρέπει να αρχίσει τις 
διαδικασίες του αγώνα.

� Αν ο 1ος διαιτητής δεν καταφέρει να φτάσει στο 
γήπεδο ή δεν είναι σε θέση να διαιτητεύσει τον 
αγώνα για οποιονδήποτε ιατρικό λόγο, ο 2ος 
διαιτητής πρέπει να διευθύνει τον αγώνα ως 1ος 
διαιτητής.



2ος Διαιτητής

Πριν από την έναρξη
Ο 2ος διαιτητής σε συνεργασία με τον σημειωτή θα 
πρέπει να ελέγξει αν έχει γίνει σωστά η καταγραφή 
στο φύλλο αγώνα των συμμετεχόντων, 
φροντίζοντας παράλληλα για την υπογραφή του 
φύλλου αγώνα από τους αρχηγούς και  τους 
προπονητές των ομάδων.



2ος Διαιτητής

� Ελέγχει αν υπάρχουν στη θέση τους όλα τα 
απαραίτητα υλικά και όργανα (πινακίδες αλλαγών, 
εφεδρικές αντένες, φιλέ, μέτρο)

� Πριν από την έναρξη του κάθε σετ, ο 2ος διαιτητής σε 
συνεργασία με τον σημειωτή, μόλις παραλάβει 
υπογεγραμμένα από τους προπονητές τα χαρτάκια 
των θέσεων, θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά αν οι 
αναγραφόμενοι παίκτες είναι γραμμένοι στο Φ.Α. Και 
στην συνέχεια αν το χαρτάκι με τις θέσεις των 
παικτών, ανταποκρίνεται στην διάταξη περιστροφής 
στο Φ.Α.
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� Αφού επιβεβαιώσει τις θέσεις των παικτών στον 
κυρίως αγωνιστικό χώρο, θα δώσει την μπάλα στον 
παίκτη που θα σερβίρει (μόνο για το πρώτο και 
πέμπτο σετ).

� Όταν επαληθεύει τις θέσεις των παικτών δεν πρέπει, 
ούτε προφορικά ούτε με κινήσεις, να κατευθύνει 
τους παίκτες στην σωστή τους θέση. Αν υπάρχει 
κάποια διαφορά αναμεσά στην θέση των παικτών και 
σ’ αυτή που υποδεικνύεται από το χαρτάκι των 
θέσεων, ο  2ος διαιτητής καλεί τον αρχηγό αγώνα ή 
τον προπονητή, προκειμένου να επιβεβαιώσει την 
σωστή θέση των παικτών.
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Στο σερβίς
� Ο 2ος διαιτητής ελέγχει τις θέσεις των παικτών 

της ομάδας που έχει την υποδοχή και διαπιστώνει 
πιθανή παράβαση την στιγμή που ο σέρβερ της 
άλλης ομάδας χτυπά την μπάλα.

� Κατά τον έλεγχο των θέσεων των παικτών, πριν 
από την έναρξη των σετ, δεν πρέπει να έχει στο 
στόμα του τη σφυρίχτρα. Αντιθέτως στην διάρκεια 
των αλλαγών των παικτών, η σφυρίχτρα του 
πρέπει να είναι στο στόμα του.
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� Πρέπει να στέκεται 0,50-1 m δίπλα από τον 
στυλοβάτη, στην πλευρά της ομάδας που δέχεται το 
σέρβις και παράλληλα με μια λοξή ματιά να ελέγχει 
δυο πράγματα: 
α) την τοποθέτηση των παικτών της ομάδας που 
πραγματοποιεί το σερβίς, αποτυπώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την σφαιρική εικόνα όλων των παικτών 
και κυρίως του πασαδόρου και 
β) την πορεία της μπάλας στο πέρασμά της πάνω από 
το φιλέ, αμέσως μετά το σερβίς, για να μην βγει έξω 
από τις αντένες ή ακουμπήσει στην αντένα που είναι 
στην πλευρά του.



Ομάδα που 
υποδέχεται

10,5 – 1

Σωστή θέση



2ος Διαιτητής
Στην επίθεση

Ελέγχει αν αμυντικός παίκτης χτυπά την μπάλα 
πατώντας στη ζώνη επίθεσης, όταν αυτή βρίσκεται εξ’ 
ολοκλήρου ψηλότερα από το οριζόντιο επίπεδο του 
φιλέ και σφυρίζει το σφάλμα μόνον όταν η μπάλα 
περάσει ολόκληρη στο αντίπαλο διάστημα ή 
ακουμπήσει στον μπλοκέρ, γιατί υπάρχει η περίπτωση 
μετά το χτύπημα της μπάλας να μεσολαβήσει κάποιος 
επιθετικός συμπαίκτης του ή να χτυπήσει η μπάλα στο 
φιλέ και να επιστρέψει στο γήπεδό του.
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Στην άμυνα
Ο 2ος διαιτητής πρέπει να ελέγχει τις πιθανές 
παρεμβάσεις των παικτών κάτω από το φιλέ, τις 
υπερβάσεις της κεντρικής γραμμής, τις επαφές με το 
φιλέ, την ενδεχομένη συμμετοχή αμυντικού παίκτη σε 
ολοκληρωμένο μπλοκ ή την προσπάθεια για μπλοκ από 
τον Λίμπερο, τις επαφές της μπάλας με ξένα αντικείμενα 
καθώς επίσης την επαφή της μπάλας με το δάπεδο στις 
περιπτώσεις εκείνες που ο 1ος διαιτητής δεν μπορεί να 
έχει σαφή γνώμη, λόγω μη καλής οπτικής γωνίας.
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� Ο 2ος διαιτητής πρέπει να σφυρίζει αμέσως την επαφή 
με το φιλέ και πριν απομακρυνθεί ο παίκτης απ' 
αυτόν, δείχνοντας αμέσως μετά τον παίκτη που 
υπέπεσε στο σφάλμα. Σε τυχόν καθυστερημένο 
σφύριγμα προκαλείται αμφισβήτηση. Η χειροσήμανση 
της επαφής γίνεται από την θέση που βρίσκεστε.

� Η επαφή με το φιλέ είναι σφάλμα μόνο από τον 
παίκτη που κάνει προσπάθεια να παίξει την μπάλα. 
Σημειώστε, ότι και η προσποίηση πλέον θεωρείται 
προσπάθεια παιξίματος της μπάλας.



2ος Διαιτητής

� Είναι βασικό να γνωρίζει, ότι δεν είναι φιλέ και δεν 
σφυρίζεται, όταν η μπάλα χτυπάει το φιλέ και τον 
μετακινεί με αποτέλεσμα να ακουμπήσει τον 
αντίπαλο παίκτη. Μόνο αν κάνει κίνηση ο αντίπαλος 
παίκτης να χτυπήσει την μπάλα και έρχεται σε 
επαφή με το φιλέ, είναι σφάλμα.

� Επίσης η εσκεμμένη - σκόπιμη επαφή με το 
εξωτερικό μέρος του φιλέ είναι σφάλμα.

� Κατά την διάρκεια του αγώνα ελέγχει την κατάσταση 
του γηπέδου, κυρίως την ζώνη επίθεσης, καθώς και 
τις μπάλες.
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Αλλαγές παικτών – Τάιμ-άουτ
� Πρέπει να προσέχει την θέση που θα πάρει 

στην διάρκεια της αλλαγής, καθώς και τις 
ενέργειες του σε περίπτωση διπλής αλλαγής.

� Ποτέ στις αλλαγές μην πιάνετε ή κρατάτε τους 
παίκτες. Αν κάτι δεν πάει καλά, τους 
επαναφέρετε με σφύριγμά σας.
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� Όταν ζητούν και οι δύο ομάδες αλλαγή παίκτη, 
πρέπει να έχετε το δικό σας στυλ (ήρεμες και 
σταθερές κινήσεις). Το ίδιο ισχύει και για την 
κίνησή σας κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, 
όταν αλλάζετε θέση, για να ελέγξετε τις ομάδες. 
Η κίνηση πρέπει να είναι φυσική χωρίς τρέξιμο 
ή απότομες κινήσεις.

� Σε ταυτόχρονες αλλαγές παικτών των δύο 
ομάδων, ο σημειωτής επιλέγει ποια θα 
πραγματοποιηθεί πρώτα.
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� Μετά την χειροσήμανση για το Τ.Ο., δείξτε την 
ομάδα που το ζήτησε, για να είναι κατανοητό 
απ’ όλους.

� Σε περίπτωση που μια ομάδα έχει πάρει τα δύο 
τάιμ-άουτ και/ή έχει κάνει την 5η ή 6η αλλαγή 
της, θα πρέπει ο 2ος διαιτητής υποχρεωτικά να 
ενημερώσει τον προπονητή της ομάδας και 
κατόπιν τον 1ο διαιτητή.
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� Ο 2ος διαιτητής συνήθως είναι αυτός που 
επιτρέπει τις διακοπές του αγώνα, αλλά μόνο 
όταν η μπάλα είναι «εκτός παιδιάς». Αν ο 2ος 
διαιτητής δεν έχει αντιληφθεί το αίτημα για 
διακοπή, ο 1ος διαιτητής μπορεί να το 
επιτρέψει, βοηθώντας τον 2ο διαιτητή.

� Αλλαγές και τάιμ-άουτ παραχωρούνται μόνον 
εφόσον έχουμε την αντίστοιχη χειροσήμανση 
από τον προπονητή ή τον αρχηγό αγώνα.



ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΙΚΤΗ



ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ



ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ



ΤΟ



2ος Διαιτητής
� Σε περίπτωση τραυματισμού φροντίζει για την 

κανονική ή κατ’ εξαίρεση αλλαγή, όπως και να 
κρατήσει το χρόνο των 3 λεπτών στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει άλλος παίκτης για να αλλάξει τον 
τραυματισμένο παίκτη με κανονική ή κατ’ εξαίρεση 
αλλαγή.

� Ο τραυματισμένος/ασθενής παίκτης ο οποίος 
αντικαταστάθηκε, δεν επιτρέπεται να επανέλθει 
στον αγώνα. Η κατ’ εξαίρεση αλλαγή δεν 
υπολογίζεται ως κανονική αλλαγή, αλλά πρέπει να 
καταγραφεί στο Φ.Α. ως μέρος των συνολικών 
αλλαγών στο σετ και στον αγώνα.
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Στο ΦΑ της εικόνας, ενώ είχε γίνει κατ΄εξαίρεση 
αλλαγή στο 1ο σετ, δεν χρεώθηκε στο 1ο σετ, 
αλλά μόνο στο σύνολο των αλλαγών.
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� Κατά την διάρκεια του τάιμ-άουτ ο 2ος διαιτητής 
ελέγχει αν οι παίκτες είναι κοντά στον πάγκο της 
ομάδας τους, καθώς και να μην χρησιμοποιούν οι 
υπόλοιποι παίκτες τις μπάλες.
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� Ο 1ος και ο 2ος διαιτητής πρέπει να φροντίζουν 
ώστε να μην καθυστερεί η έναρξη του 
παιχνιδιού μετά το τέλος του τάιμ-άουτ.

� Σε περίπτωση που οι παίκτες είναι έτοιμοι να 
εισέλθουν στον κυρίως αγωνιστικό χώρο πριν 
ολοκληρωθούν τα 30” του τάιμ άουτ, ο 2ος 
διαιτητής το επιτρέπει.
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Γενικά – διάφορα

Το σημερινό υψηλό επίπεδο καθώς και η 
γρήγορη εναλλαγή των φάσεων κατά την 
διάρκεια του παιχνιδιού, επιβάλλει, όπως 
προανέφερα, την άριστη συνεργασία μεταξύ του 
1ου και του 2ου διαιτητή και γενικά όλων των 
μελών του σώματος των διαιτητών.
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� Έτσι, ενώ ο 1ος διαιτητής ακολουθεί την εξέλιξη της 
φάσης, ο 2ος διαιτητής δεν πρέπει να χάνει από τα 
μάτια του το φιλέ και την κεντρική γραμμή, με 
σκοπό να δει κάποιο σφάλμα.

� Η πιο κρίσιμη στιγμή μιας φάσης εξελίσσεται πάνω 
στο φιλέ. Αν λοιπόν ο 2ος διαιτητής βεβαιωθεί, ότι 
δεν υπάρχουν (τα πιο πάνω) σφάλματα, στρέφοντας 
την προσοχή του και αφού έχει διατηρήσει την θέση 
του, θα είναι σε θέση να εντοπίσει και στην συνέχεια 
να υποδείξει στον 1ο διαιτητή, αν η μπάλα ήρθε σε 
επαφή με το μπλοκ ή με άλλον παίκτη και εφόσον 
δεν υπάρχουν επόπτες.
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� Να βοηθήσει τον 1ο διαιτητή στην εκτίμηση των 
μέσα-έξω επαφών της μπάλας με το δάπεδο από 
την πλάγια γραμμή που βρίσκεται προς την 
πλευρά του. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
επόπτες, τότε ο 2ος διαιτητής περιορίζεται στα 
καθήκοντα του.

� Μετά το τέλος της κάθε φάσης, θα πρέπει με μια 
ματιά, να ελέγχει τις θέσεις των παικτών, τους 
πάγκους, την περιοχή προθέρμανσης, την 
περιοχή ποινής και γενικά όλον τον αγωνιστικό 
χώρο. 
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� Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού θα πρέπει, 
εφόσον αντιληφθεί τις οποιεσδήποτε 
παραβάσεις που δεν ανήκουν στις 
αρμοδιότητες του, να τις υποδείξει στον 1ο 
διαιτητή, χωρίς φυσικά να επιμείνει σ’ αυτές 
(π.χ. 4 μπαλιές, διπλή ή πιαστή μπαλιά κλπ.).

� Μετά το σφύριγμα του 1ου διαιτητή, ο 2ος 
διαιτητής δεν έχει πλέον το δικαίωμα να 
σφυρίξει, γιατί η φάση τελειώνει με το πρώτο 
σφύριγμα των διαιτητών.
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� Μεταξύ των σετ φροντίζει για την έγκαιρη 
παραλαβή των θέσεων περιστροφής (κατά 
προτίμηση πρώτα από την ομάδα που κέρδισε το σετ), 
ελέγχει τις πινακίδες αλλαγών, επιβλέπει τους 
παίκτες που προθερμαίνονται με μπάλες ή όχι 
στην ελεύθερη ζώνη, να μην μπαίνουν στον 
κυρίως αγωνιστικό χώρο, κρατάει το χρόνο 
αναμεσά στα σετ και σφυρίζει στα 2:30’ για να 
μπουν οι παίκτες στον κυρίως αγωνιστικό χώρο.



2ος Διαιτητής

� Δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπεται, οι διάφορες 
συζητήσεις μεταξύ των διαιτητών, να γίνονται 
από τις θέσεις που βρίσκονται.

� Όταν σφυρίζετε λάθος θέσεις, δείξτε καθαρά 
τους παίκτες που είναι λάθος και διορθώστε τις 
θέσεις υποχρεωτικά. Για να σφυρίξετε λάθος 
θέσεις θα πρέπει να είστε 100% σίγουροι.
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� Αν ο 1ος διαιτητής σφυρίξει ότι η μπάλα ήρθε σε 
επαφή με το δάπεδο, ο 2ος διαιτητής δεν έχει το 
δικαίωμα και δεν πρέπει να πάει στον 1ο και να 
του πει ότι η μπάλα δεν ήρθε σε επαφή με το 
δάπεδο.

� Αν κατά τη διάρκεια του αγώνα ο 2ος διαιτητής 
παρατηρήσει να ανταλλάσσονται αντιαθλητικές 
χειρονομίες ή φράσεις από τους αντιπάλους, με 
την πρώτη ευκαιρία που η μπάλα θα είναι εκτός 
παιδιάς, πρέπει να πληροφορήσει τον 1ο διαιτητή.

� Με την λήξη του αγώνα ο 2ος διαιτητής ελέγχει και 
υπογράφει το φύλλο αγώνα. 



 ΚΑΛΕΣ
        ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ


