
Καθυστερήσεις, Επικοινωνία 
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Καθυστερήσεις στο παιχνίδι
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Εισαγωγή
∙ Όλοι θέλουν να απολαμβάνουν την δράση του 

παιχνιδιού και όχι διακοπές – καθυστερήσεις. 
∙ Τα διαλείμματα/καθυστερήσεις είναι μέρος του 

παιχνιδιού, αυτό που κάνουν οι Διαιτητές είναι να 
ελέγχουν την ισορροπία τους.

∙ Όσον αφορά την ισορροπία, οι Διαιτητές πρέπει να 
βεβαιωθούν ότι οι παίκτες δεν χρησιμοποιούν τακτικές 
καθυστέρησης προς όφελος τους.

∙ Περιττές καθυστερήσεις συνήθως χαλάνε την εικόνα 
ενός αγώνα.
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Εμφανή προβλήματα καθυστερήσεων

∙ Η στάση σώματος των Διατητών ενθαρρύνει τους 
αθλητές να τους μιλήσουν.

∙ Καθυστερημένη επιστροφή από τον πάγκο.

∙  Πηγαίνοντας αμέσως στον επόπτη γραμμών στο τέλος 
των τάιμ άουτ  για να σκουπίσουν τα γυαλιά τους.

∙ Υπερβολική χρήση κίτρινων καρτών για καθυστερήση 
με μη συνέχεια στην κόκκινη κάρτα. 
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Εμφανή προβλήματα καθυστερήσεων

∙ Καθυστερημένη προσέλευση διαιτητών στο γήπεδο (είτε 
στο 1ο παιχνίδι είτε μεταξύ των αγώνων)

∙ Δεν τηρείται το πεντάλεπτο μεταξύ των αγώνων

∙ Αδικαιολόγητες διακοπές στη διάρκεια του αγώνα για 
συνεννόηση με τη γραμματεία ή τους άλλους 
συνεργάτες μας

∙ Αιτιολόγηση των αμφισβητούμενων αποφάσεων στις 
κανονικές διακοπές.
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Περίληψη σημαντικών στοιχείων

Αιτήματα για επεξήγηση
∙ Οι διαιτητές θα δέχονται κανονικά αιτήματα για 

διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνεία κανονισμών μόνο 
από τον αρχηγό της ομάδας

∙ Τυχόν αίτηματα για διευκρινίσεις σχετικά με τις 
αποφάσεις που βασίζονται στην κρίση του διαιτητή 
πρέπει να απορρίπτονται άμεσα. Σε περίπτωση που 
ο αρχηγός επιμένει πρέπει η ομάδα να τιμωρείται με 
καθυστέρηση
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Παραδείγματα καθυστερήσεων

∙ Ξεπερνώντας τα 12’’ μεταξύ των φάσεων χωρίς έγκριση

∙ Προσπάθεια να καθυστερήσουν το ρυθμό του 
παιχνιδιού 

∙ Συζητήσεις με τους διαιτητές για αποφάσεις που 
συμπεριλαμβάνουν ενέργειες ή πειθαρχικό

∙ Εκτενείς συζητήσεις με τους διαιτητές για επεξήγηση ή 
εφαρμογή κανονισμών, ή άρνηση για συνέχεια του 
παιχνιδιού μετά που οι διαιτητές έχουν δώσει την 
απαραίτητη επεξήγηση. 
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Σημαντικά στοιχεία για το 2019

• Καλύτερος έλεγχος του ρυθμού του αγώνα
 Μειώνοντας τις καθυστερήσεις στον αγώνα
 Εξοικονομώντας χρόνο όπου αυτό είναι δυνατό

• Αυτό επιτυγχάνεται
Εφαρμόζοντας αυστηρά τον κανόνα των 12 δευτερολέπτων
Εφαρμόζοντας αυστηρά την χρονομέτρηση ΄των ΤΟ, ΤΤΟ, διακοπών 
μεταξύ των σετ
Εφαρμόζοντας αυστηρά τον κανόνα του σερβις
Αποφεύγοντας τις εκτεταμένες συζητήσεις με τους αρχηγούς
Εφαρμόζοντας την κλίμακα ποινών καθυστερήσεων



Επιβολή του Κανόνα των 12’’
∙ Διατηρώντας τον κανόνα των 12’’ είναι μια συνεχής και 

διαρκής πρόκληση δεδομένου ότι οι παίκτες ελέγχουν 
τον ρυθμό του παιχνιδιού και σχεδόν το πόσος χρόνος 
χρησιμοποιείται

∙ Μεταξύ των φάσεων

∙ Κατά την διάρκεια αλλαγών πλευρών του γηπέδου
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Επιβολή του Κανόνα των 12’’
∙ Οι Διαιτητές απαιτείται να ελέγχουν προσεκτικά ότι 

διατηρείται ενας σταθερός ρυθμός μεταξύ των φάσεων

∙ Αυτό θα πρέπει να επιβάλλεται ανάμεσα στις κανονικές 
φάσεις.

∙ Οι διαιτητές πρέπει να επιμένουν να επιστρέφουν 
αμέσως στις θέσεις τους οι παίκτες για το σέρβις ή την 
υποδοχή

∙ Ο χρόνος ανάμεσα στις φάσεις θα πρέπει να είναι 12 
δευτερόλεπτα
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Επιβολή του Κανόνα των 12’’
∙ Ο κανόνας αυτός ισχύει ιδιαίτερα για τους παίκτες  που ξεπερνούν 

το χρόνο μεταξύ των φάσεων φτιάχνοντας τις γραμμές, έχουν 
εκτεταμένη επικοινωνία με τον συμπαίκτη τους, κάνουν χρήση 
πετσετών, σκουπίζουν τα γυαλιά τους, κτλ.

∙ Οι παίκτες πρέπει γενικά να κατευθύνονται απευθείας προς το 
σερβίς, αλλά εάν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πετσέτα, να 
σκουπίσουν τα γυαλιά τους ,κτλ, πρέπει να το κάνουν αμέσως έτσι 
ώστε να είναι έτοιμοι να σερβίρουν ή να υποδεχτούν την μπάλα 
περίπου οριακά στα 8’’

∙ Οποιαδήποτε συνήθεια ομάδας ή παίκτη θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσα στα 12’’

∙ Μετά την συνηθισμένη ενέργεια, δεν πρέπει να 
πραγματοποιηθεί δεύτερη ενέργεια στα 12’’ 
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Επιβολή του Κανόνα των 12’’
∙ Οι Διαιτητές θα πρέπει αρχικά,  στην περίπτωση των 

μικρών καθυστερήσεων μεταξύ των φάσεων να 
προειδοποιήσουν την ομάδα προφορικά 
(υποδεικνύοντας στις ομάδες να επιστρέψουν για να 
ξεκινήσει το παιχνίδι), αλλά όταν οι μικρές 
καθυστερήσεις επαναλαμβάνονται θα πρέπει να 
τιμωρούνται

∙ Οι Διαιτητές αντί για να ενοχλούν επανειλημμένα τους 
παίκτες με συνεχή σφυρίγματα, θα πρέπει να έχουν την 
αίσθηση του σωστού χρόνου για να αποδίδουν 
προειδοποιήσεις καθυστέρησης
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Αιτήματα για επεξήγηση
∙ Οι Διαιτητές πρέπει να απορρίπτουν άμεσα 

οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχηγών να συζητήσουν 
αποφάσεις που αφορούν ενέργειες παιχνιδιού ή 
πειθαρχικό
∙ Στην περίπτωση που ο αρχηγός επιμένει, ο 1ος 

διαιτητής θα πρέπει να τιμωρήσει την ομάδα με 
καθυστέρηση 

∙ Στην περίπτωση που ο μη αρχηγός επιμένει να 
συζητήσει με τους Διαιτητές αυτό θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με επιβολή ποινής στον παίκτη
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Αιτήματα για επεξήγηση
∙ Όταν εξηγούν την ερμηνεία τους και/ ή την εφαρμογή των 

κανόνων στον αρχηγό,οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι σαφείς 
και ακριβείς, να χρησιμοποιούν σωστή Τεχνική Ορολογία η 
οποία μπορεί να συνοδεύεται από χειροσημάνσεις όπου 
χρειαστεί. Στην περίπτωση που ο παίκτης επιμένει να δίνει 
την δυνατότητα επιλογής συνέχισης του παιχνιδιού ή 
υποβολής Ένστασης

∙ Μόνο ΜΙΑ σύντομη επεξήγηση θα πρέπει να δίνεται 
όπου χρειάζεται στον αρχηγό  χωρίς την πιθανότητα 
επάναληψης επεξήγησης

∙ Δεν πρέπει να επιτρέπονται περαιτέρω καθυστερήσεις και οι 
παίκτες θα πρέπει να συνεχίζουν απευθείας το παιχνίδι
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Ποινές καθυστερήσεων
16.2.1 ”Προειδοποίηση καθυστέρησης” και ”Ποινή 
καθυστέρησης” είναι ομαδικές ποινές. 
16.2.1.1 Ποινές καθυστέρησης παραμένουν σε ισχύ καθόλη τη 
διάρκεια του αγώνα. 
16.2.1.2 Όλες οι ποινές καθυστέρησης καταγράφονται στο φύλλο 
αγώνα. 
16.2.2 Η πρώτη καθυστέρηση του αγώνα από ένα μέλος της 
ομάδας  τιμωρείται με  ”ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ”.
16.2.3 Η δεύτερη και ακόλουθες καθυστερήσεις κάθε είδους από 
οποιοδήποτε μέλος της ίδιας ομάδας στον ίδιο αγώνα  αποτελούν 
σφάλμα και τιμωρούνται με  ”ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ”: πόντος και 
κατοχή μπάλας για την αντίπαλη ομάδα. 
16.2.4 Ποινές καθυστέρησης οι οποίες επιβάλλονται πριν ή 
ανάμεσα στα σετ εφαρμόζονται στο επόμενο σετ. 
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Ποινές καθυστερήσεων
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∙ “Η πρώτη καθυστέρηση από μέλος ομάδας τιμωρείται με  
Προειδοποίηση Καθυστέρησης”. 

∙ Πριν ξεκινήσει το επόμενο σετ και αφού ο ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 
έχει ολοκληρώσει την καταγραφή των σχετικών 
πληροφοριών που του έχουν δοθεί ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 
σημείωσε με (χ) το κουτάκι της ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ στις 
ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ για την συγκεκριμένη 
ομάδα στο συγκεκριμένο σετ.” 
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Ποινές καθυστερήσεων
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∙ “Η δεύτερη και οι ακόλουθες καθυστερήσεις κάθε είδους 
από οποιοδήποτε μέλος της ίδιας ομάδας θα πρέπει να 
τιμωρούνται με Ποινή Καθυστέρησης” 

∙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ θα πρέπει να ενημερώσει 
τον ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ στην περίπτωση που έχει ήδη 
δοθεί Προειδοποιήση Καθυστέρησης σε αυτή την 
ομάδα 

∙ Αυτό επιβάλλει την ανάγκη ενός ιδιαίτερου κώδικα 
επικοινωνίας/συνεργασίας Σημειωτή με Δεύτερο Διαιτητή 
και αντίθετα, και επιπλέον Δεύτερου Διαιτητή με Πρώτο 
Διαιτητή. 



Κλίμακα ποινών
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Ερώτηση:

Πως αντιμετωπίζουμε τη περίπτωση που ο αρχηγός 
μιας ομάδας ζητήσει 2ο time out κατά τη διάρκεια ενός 
σετ; 



Απάντηση:

Το πρώτο αντικανονικό αίτημα από μια ομάδα στον αγώνα, 
το οποίο δεν επηρεάζει ή καθυστερεί τον αγώνα θα πρέπει 
να απορριφθεί χωρίς άλλες συνέπειες. 
Ο κανονισμός δεν αναφέρει κάτι σε σχέση με γεγονότα που 
προηγούνται του αντικανονικού αιτήματος. Εφόσον το αίτημα 
είναι αντικανονικό για πρώτη φορά στον αγώνα για τη 
συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να θεωρηθεί απλά σαν 
«αντικανονικό αίτημα». Δεν έχει σημασία κατά πόσον η 
ομάδα έχει λάβει προηγουμένως κύρωση καθυστέρησης. 
Συνεπώς, μετά από προειδοποίηση καθυστέρησης ή ποινή 
καθυστέρησης μπορεί να υπάρξει ένα «αντικανονικό αίτημα» 
και θα πρέπει να καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. 



Περίπτωση CaseBook:

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο παίχτης της ομάδας Α 
που δεν ήταν ο αρχηγός, κατευθυνόμενος προς την 
περιοχή της ομάδας του ζήτησε τάιμ-άουτ. Ο 2ος 
διαιτητής δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα του και η 
ομάδα Α χρεώθηκε με «αντικανονικό αίτημα». Εν τω 
μεταξύ ο αρχηγός της ομάδας Α ζήτησε τάιμ-άουτ 
κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής του αγώνα, το 
οποίο δεν έγινε επίσης αποδεκτό από τον 2ο 
διαιτητή. 



Ο διαιτητής σωστά έδωσε «αντικανονικό αίτημα». 
Το αίτημα θα έπρεπε να απορριφθεί χωρίς άλλες 
συνέπειες. 

Παρόλ’ αυτά δεν υπάρχει κανονισμός που να αναφέρει 
ότι δεν επιτρέπεται να υπάρξει κανονικό αίτημα από τον 
αρχηγό κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής του αγώνα. 
Συνεπώς ο 2ος διαιτητής θα έπρεπε να είχε κάνει 
αποδεκτό το αίτημα για τάιμ-άουτ από τον αρχηγό της 
ομάδας. 



Επικοινωνία Διαιτητών με τους 
παίκτες
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Εισαγωγή
∙ Αλληλεπικοινωνία με τους αθλητές στο γήπεδο μπορεί να 

είναι μια θετική ενέργεια, η εκτός γηπέδου 
αλληλεπικοινωνία πρέπει να περιορίζεται και να ελέγχεται

∙ Αλληλεπικοινωνία μέσα στο γήπεδο αποτελεί σημαντικό 
μέρος του παιχνιδιού για τους αθλητές, θεατές και 
τηλεθεατές

∙ Η Αλληλεπικοινωνία παρέχει μια μεγάλη εκπαιδευτική 
διαδικασία για τους αθλητές, θεατές και άλλους, αν 
χρησιμοποιηθεί σε με συνεπείς διαδικασίες

∙ Ελλιπής επικοινωνία αντίθετα θέτει το παιχνίδι σε κίνδυνο
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Επικοινωνία Διαιτητών με τους παίκτες

Εκτός γηπέδου
∙ Να είστε ευγενικοί και φιλικοί ,αλλά
∙ Να κάνετε σύντομες συζητήσεις
∙ Μην προσπαθείτε να εξηγήσετε τις αποφάσεις σας 

μετά τον αγώνα 

Μέσα στο γήπεδο
∙ Να απαντάτε μόνο σε αιτήματα για επεξήγηση στην 

ερμηνεία ή στην εφαρμογή ενός κανόνα
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Επικοινωνία Διαιτητών με τους 
παίκτες
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∙ Να είστε σαφείς και ακριβείς
∙ Να μιλάτε σύντομα και κατευθείαν επί του θέματος
∙ Να χρησιμοποιείτε σωστή Τεχνική ορολογία
∙ Αμέσως μόλις ξεκαθαρίσετε την απόφαση σας να 

προτρέψετε τους παίκτες να ξεκινήσουν αμέσως το 
παιχνίδι

∙ Εάν ο αρχηγός επιμένει, υπενθυμίστε του ότι αν δεν 
συνεχίσει το παιχνίδι θα δεχτεί προειδοποίηση/ποινή 
καθυστέρησης

∙ Όταν είναι δυνατό, να βγάζετε τα γυαλιά σας



Παραδείγματα
∙ Κλήρωση
∙ Πρωτόκολλο Αποτυπώματος Μπάλας
∙ Εξηγώντας την ερμηνεία/ εφαρμογή ενός κανόνα  
∙ Διαχείριση καθυστερήσεων– κατοχυρώνοντας 

προφορικές προειδοποιήσεις
∙ Προφορικές προειδοποιήσεις σε παίκτες που ζητούν 

σφάλμα ή προσπαθούν να επηρεάσουν την κρίση 
σας

∙ Πρωτόκολλο Τραυματισμού– Βεβαιωθείτε ότι κάνετε 
τις σωστές ερωτήσεις. 
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Συμπεριφορά

         FIVB Beach Volleyball Referee Courses and Clinics – 2018-2019 



Εισαγωγή 
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∙ Ο έλεγχος και η επιβολή ποινών για παράβαση 
πειθαρχικού από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα 
αποτελεί προτεραιότητα  για κάθε διαιτητή

∙ Ο έλεγχος της συμπεριφοράς των αθλητών από την 
αρχή του αγώνα, και η κατάκτηση του σεβασμού από 
μια θετική και συνεπή διαιτησία, εξασφαλίζει την 
επικέντρωση στη δράση του αγώνα

∙ Οι διαιτητές δεν πρέπει να φοβούνται την χρήση των 
τεχνικών ελέγχου, καθώς και την επιβολή κλίμακας 
ποινών, όπως προβλέπεται στους κανόνες 



Προϋποθέσεις συμπεριφοράς

∙ Σύμφωνα με τον κανόνα 19, οι συμμετέχοντες πρέπει να 
συμπεριφέρονται κόσμια και ευγενικά όχι μόνο προς τους 
διαιτητές, αλλά και προς άλλα μέλη του σώματος της 
διαιτησίας, το συμπαίκτη τους, τους αντιπάλους και τους 
θεατές

∙ Οι διαιτητές πρέπει να τιμωρούν πιο ενεργά περιπτώσεις 
παραπτώματος που δεν είναι φυσιολογικά αποδεκτές 
επικοινωνίες μεταξύ ενός διαιτητή και ενός παίκτη. Αυτό 
περιλαμβάνει χειρονομίες, τον τόνο φωνής, καταστροφή 
του εξοπλισμού (π.χ. μπάλα και φιλέ) και παρατεταμένες 
συζητήσεις με εμπλεκόμενους
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Προϋποθέσεις συμπεριφοράς
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∙ Οι παίκτες είναι σε θέση να εκφράσουν τα πραγματικά 
συναισθήματά τους, είναι σίγουρα ένα σημαντικό μέρος 
της αθλητικής συμπεριφοράς

∙ Οι διαιτητές πρέπει να βεβαιώνονται ότι δεν επιβάλλουν 
λανθασμένα ποινές συμπεριφοράς, μπερδεύοντας τις 
πραγματικές αντιδράσεις των παικτών που εκφράζουν 
την απογοήτευση τους λόγω ενός κακού παιχνιδιού, 
κλπ, με άλλες που κατευθύνονται απευθείας προς άλλα 
μέλη του σώματος της διαιτησίας,ή τον εξοπλισμό ή 
καθυστερούν το παιχνίδι

∙ Οι διαιτητές πρέπει να εκτιμούν με ακρίβεια το επίπεδο 
της προσβλητικής συμπεριφοράς (και σωστά την 
επιβολή ποινων), λαμβάνοντας υπόψη τη πρόθεση των 
αθλητών



Σημαντικά στοιχεία για το 2019

• Στόχος είναι ο έλεγχος της συμπεριφοράς των 
παικτών

Η κακή συμπεριφορά των παικτών δεν είναι η εικόνα που θέλουμε 
φαίνεται προς τα έξω!

• Απαραίτητες ενέργειες
Εφαρμογή του κανόνα 5.1.2 «Αρχηγός»
Αποφεύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση με τον μη αρχηγό
Σωστή εφαρμογή της κλίμακας ποινών



Κακή συμπεριφορά και τιμωρίες

             FIVB Beach Volleyball Referee Courses and Clinics – 
2018-2019

Rule 20.1 Ελαχίστου επιπέδου κακή συμπεριφορά

∙ Ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά δεν οδηγεί σε 
τιμωρία. 

∙ Είναι καθήκον του 1ου διαιτητή να αποτρέψει τις ομάδες 
να φτάσουν στο επίπεδο των τιμωριών.



Ελαχίστου επιπέδου κακή 
συμπεριφορά
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Δύο στάδια:

∙ Στάδιο1: απευθύνοντας προφορική προειδοποίηση 
μέσω του αρχηγού,

∙ Στάδιο 2: με τη χρήση της ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ σε μέλος 
της ομάδας. Αυτή η επίσημη προειδοποίηση δεν 
αποτελεί τιμωρία αλλά μια ένδειξη ότι το μέλος της 
ομάδας (και κατά προέκταση η ομάδα) έχει φτάσει στο 
επίπεδο τιμωριών για τον αγώνα. Καταγράφεται στο 
φύλλο αγώνα αλλά δεν έχει άμεσες συνέπειες.





Κακή συμπεριφορά που συνεπάγεται 
τιμωρίες

Η ανάρμοστη συμπεριφορά από ένα μέλος μιας ομάδας προς μέλητου 
σώματος της διαιτησίας, αντιπάλους, συμπαίκτες ή θεατές χωρίζεται σε 
τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος:

• Απρεπής συμπεριφορά: ενέργεια αντίθετη τους καλούς τρόπους ή 
τις ηθικές αρχές.

• Προσβλητική συμπεριφορά: δυσφημιστικές ή υβριστικές λέξεις ή 
χειρονομίες ή οποιοδήποτε ενέργεια έκφρασης περιφρόνησης.

• Επίθεση: πραγματική σωματική επίθεση ή επιθετική ή απειλητική 
συμπεριφορά.
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Κλίμακα ποινών
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Σύμφωνα με την απόφαση του Πρώτου 
διαιτητή και ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
παράβασης, οι Ποινές που θα επιβάλλονται και 
καταγράφονται στο φύλλο αγώνα είναι: Ποινή, 
Αποβολή ή Αποκλεισμός.



Ποινές
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20.3.1 Ποινή

Για απρεπή συμπεριφορά ή για την πρώτη επανάληψη 
απρεπούς συμπεριφοράς στο ίδιο σετ από τον ίδιο 
παίκτη. Σε κάθε μια από τις δύο περιπτώσεις, η ομάδα 
τιμωρείται με έναν πόντο και σερβίς στους αντίπαλους. 
Η τρίτη αγενής συμπεριφορά από παίκτη στο ίδιο σετ 
τιμωρείται με αποβολή. Τιμωρίες αγενούς συμπεριφοράς 
μπορούν όμως να δοθούν στον ίδιο παίκτη σε 
μεταγενέστερα σετ.



Ποινές
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20.3.2 Αποβολή

Η πρώτη προσβλητική συμπεριφορά τιμωρείται με αποβολή.

Ο παίκτης πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και η 
ομάδα του / της είναι ελλιπής για το σετ.

20.3.3 Αποκλεισμός

Η πρώτη φυσική επίθεση ή πρόθεση επίθεσης ή απειλή 
επίθεσης τιμωρείται με αποκλεισμό.

Ο παίκτης  πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και η 
ομάδα του / της μένει ελλιπής για τον αγώνα.
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Οδηγίες και Κανονισμοί Διαιτησίας
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Σημείωση: ο ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ θα πρέπει να υπενθυμίζει στο 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ανα πάσα στιγμή : 

-Έχει επιβληθεί ποινή σε ένα συγκεκριμένο παίκτη ήδη μια φορά ή 
δύο για «Απρεπή Συμπεριφορά» στο ίδιο σέτ; 

- Εχει επιβληθεί “Προειδοποίηση Καθυστέρησης” σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα στον αγώνα."



Οδηγίες και Κανονισμοί Διαιτησίας
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Ο Σημειωτής:

• Θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει κατανοήσει ορθά σε ποιον 
παίκτη έχει δοθεί η αντίστοιχη κάρτα (σωστή καταγραφή στο Φ.Α.)

• Θα πρέπει να διαγράψει με Χ το κουτάκι της επίσημης 
προειδοποίησης σε περίπτωση κίτρινης/κόκκινης κάρτας στο ίδιο 
σετ κατά τη στιγμή της καταγραφής της κάρτας

• Θα πρέπει να διαγράψει με Χ τα κουτάκια της επίσημης 
προειδοποίησης σε περίπτωση κίτρινης/κόκκινης κάρτας στο 
επόμενο σετ μόλις λάβει τις πληροφορίες από τον 2ο Διαιτητή.
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Αποτελεσματική εφαρμογή
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Απαιτήσεις Διαιτησίας για Αποτελεσματική Εφαρμογή 
Κανονισμών 20.2 και 20.3

• Οι διαιτητές πρέπει να κατανοούν πλήρως τις κατηγορίες 
για ανάρμοστη συμπεριφορά και τις σχετικές ποινές

• Οι διαιτητές πρέπει να κατανοούν την εξέλιξη της 
κλίμακας ποινών.

• Οι διαιτητές να κατανοούν ότι ποινές συμπεριφοράς είναι 
αθροιστικές μόνο για το ίδιο σετ.

Ένας παίκτης μπορεί να λάβει το πολύ μέχρι 2 κόκκινες 
κάρτες για αναιδή συμπεριφορά σε κάθε σέτ.
Η “επόμενη” κόκκινη κάρτα θα οδηγήσει σε αποβολή. 



Αποτελεσματική εφαρμογή(συν.) 
Απαιτήσεις Διαιτησίας για Αποτελεσματική Εφαρμογή 

Κανονισμών 20.2 και 20.3

• Οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι ποινές που επιβάλλονται 
μεταξύ των σετ θα πρέπει να κατοχυρώνονται στο επόμενο σετ.

•  Οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι αγενής συμπεριφορά, 
προσβλητική συμπεριφορά, και επίθεση δεν χρειάζονται 
προγενέστερη ποινή.

• Οι διαιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό για 
τους σημειωτές και τους διαιτητές να καταγράφουν και να 
ακολουθούν με ακρίβεια την ακολουθία του παραπτώματος στο 
σετ και τον αγώνα.



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται
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Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από 
την αξιολόγηση των προσβολών που τιμωρούνται

• Ήταν η πρόθεση του παίκτη να υλοποιηθεί αυτή η 
ενέργεια.

• Ήταν ενέργεια εκ προμελέτης.

• Ποια ήταν η ένταση της δράσης.



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται
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1) Αναιδής συμπεριφορά: 

Eνέργεια αντίθετη τους καλούς τρόπους ή τις
ηθικές αρχές.

Αποτέλεσμα: Ποινή



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται

         FIVB Beach Volleyball Referee Courses and Clinics – 2018-2019 

Παραδείγματα απρεπούς συμπεριφοράς 
∙ Καταστροφή μπάλας
∙ Καταστροφή αγωνιστικού χώρου
∙ Καταστροφή ενδυμασίας: ξήλωμα ή σχίσιμο
∙ Καταστροφή φιλέ
∙ Καταστροφή γραμμών
∙ Καταστροφή σκάλας Διαιτητή
∙ Καταστροφή διαφμιστικών πινακίδων
∙ Προφορική απρέπεια
∙ Μη προφορική απρέπεια: ενέργειες ή χειρονομίες
∙ Περασμα από κάτω από τον φιλέ για τον έλεγχο 

αποτυπώματος μπάλας
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3ο σετ, ο παίκτης #1 της ομάδας Β τιμωρήθηκε με 
κόκκινη κάρτα επειδή κλώτσησε εσκεμμένα την μπάλα 
εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς καμία άλλη συνέπεια.

Ο Α  Διαιτητής     

1
2

Β



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται

         FIVB Beach Volleyball Referee Courses and Clinics – 2018-2019

2) Προσβλητική συμπεριφορά:

 δυσφημιστικές ή υβριστικές λέξεις ή
χειρονομίες ή οποιοδήποτε ενέργεια έκφρασης 
περιφρόνησης

Αποτέλεσμα: Αποβολή



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται
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Παραδείγματα Προσβλητικής Συμπεριφοράς

∙ Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα.

∙ Θα πρέπει να αξιολογείται από τον Διαιτητή.

∙ Θα πρέπει να αποφασίζει από ποιο σημείο και επειτα η 
ενέργεια ξεπερνά την αναιδή συμπεριφορά και οδηγεί σε 
προσβλητική συμπεριφορά.



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται
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3) Επίθεση: 

πραγματική σωματική επίθεση ή επιθετική ή απειλητική
συμπεριφορά.

Αποτέλεσμα: Αποκλεισμός



Αξιολογώντας Προσβολές που 
τιμωρούνται
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Παραδείγματα επίθεσης

∙ Φυσική επαφή με κάποιο μέλος σώματος της Διαιτησίας , 
τον αντίπαλο, το συμπαίκτη ή κάποιο θεατή.

∙  Η επιθετική ενέργεια της ρίψης αντικειμένου απευθείας 
σε κάποιο μέλος σώματος της Διαιτησίας , τον αντίπαλο, 
το συμπαίκτη ή κάποιο θεατή. (Μπάλες, Εξοπλισμός, 
Άμμο)



Αποτελεσματική εφαρμογή
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Τελικά σημεία

1. Να γνωρίζετε τους κανόνες και την εξέλιξη της κλίμακας 
Ποινών.

2. Να είστε συνεπείς όταν κρίνετε παράπτωμα.

3. Να νιώθετε το παιχνίδι και να λαμβάνετε αποφάσεις 
αναλόγως.

4. Να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και να «φέρεστε 
έξυπνα».



 Σχετικές διαδικασίες 
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΡΙΩΝ

• Άλλου τύπου περιστατικά (δηλαδή εκτός του 
αγωνιστικού χώρου, αφού η διαδικασία καταγραφής 
αγώνα έχει ολοκληρωθεί, κ.λπ.) πρέπει να αναφερθούν 
προφορικά στον Τεχνικό Υπεύθυνο ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση των εν λόγω 
θεμάτων.
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Ευχαριστούμε!


