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Πρωτόκολλο ενστάσεων (protest protocol)

• Το πρωτόκολλο ενστάσεων (protest protocol)
είναι μια διαδικασία που στόχο έχει να
επιτρέψει την επιτυχή επίλυση μιας ένστασης
παικτών προς τους διαιτητές, σχετικά με την
εφαρμογή των κανόνων του παιχνιδιού σε
αγώνες Beach Volleyball.



• Το πρωτόκολλο ενστάσεων αρχίζει από τον
αρχηγό της ομάδας ο οποίος αναφέρει
επισήμως την επιθυμία του να κάνει ένσταση
μετά από μία απόφαση του διαιτητή (ών) ,
σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των
κανονισμών και εφόσον δεν τον καλύπτουν οι
εξηγήσεις του διαιτητή.



• Υπεύθυνος για την εξέταση της ένστασης είναι ο 
υπεύθυνος διαιτησίας (RD) ή ο υπεύθυνος  του 
τουρνουά (TD), ο οποίος εξετάζει τα γεγονότα που 
έγιναν συλλέγοντας πληροφορίες από όλους τους 
εμπλεκόμενους.



Τα κριτήρια για την αποδοχή μιας ένστασης είναι
3 (τρία):

1.Ο διαιτητής παρερμηνεύει ή δεν εφαρμόζει
ορθά τους κανονισμούς ή δεν επιφέρονται οι
σωστές συνέπειες των αποφάσεων,

2.Υπάρχει σφάλμα από την γραμματεία
(περιστροφής ή σκορ αγώνα),

3.Συνθήκες αγώνα (καιρικές συνθήκες, φωτισμός,
κλπ.).



• Ο διαιτητής θα πρέπει πριν ειδοποιήσει τον

υπεύθυνο διαιτησίας για την εξέταση του

αιτήματος, να έχει εξαντλήσει κάθε πιθανότητα

προς την αποφυγή αυτής της διαδικασίας,

επικοινωνώντας με σαφήνεια την φύση του

σφάλματος, επαναλαμβάνοντας την

χειροσήμανση αν χρειαστεί, να συμβουλευθεί

όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους για την

εφαρμογή ή την ερμηνεία του σφάλματος, να
επιβεβαιώσει αν το αίτημα ανήκει στα 3 κριτήρια και

τέλος να επιβεβαιώσει αν ο αρχηγός μετά τα

παραπάνω βήματα, εξακολουθεί να θέλει να

υποβάλλει ένσταση.



• Στο πρωτόκολλο ενστάσεων υπάρχουν 2 (δύο) επίπεδα.

• Επίπεδο 1 (Εξετάζεται την στιγμή της ένστασης)

• Είναι η επιθυμία του αρχηγού να κάνει ένσταση για μία
απόφαση και ζητά τον υπεύθυνο διαιτησίας για να εξετάσει
την όλη κατάσταση. Ο υπεύθυνος αφού λάβει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, κρίνει αν θα την αποδεχτεί ή θα την
απορρίψει.

• Οι παίκτες κατά την διάρκεια της διαδικασίας, θα πρέπει 
αρχικά να πάνε στις καρέκλες τους. Αφού περάσει κάποιος 
οργανωτικός χρόνος μπορούν:

1. Να χρησιμοποιήσουν τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να φύγουν εκτός της 
ελεύθερης ζώνης.

2. Να χρησιμοποιήσουν μπάλες.

3. Να χρησιμοποιήσουν την πλευρά του γηπέδου τους ή και τις δύο 
πλευρές μετά από συνεννόηση μεταξύ τους.



• Κατά την επίλυση της ένστασης του επιπέδου 1 έχουμε τις 
εξής περιπτώσεις:

1. Δεν εξετάζεται (επιφέρεται πρόστιμο)

2. Εξετάζεται αλλά απορρίπτεται (επίπεδο 1)

3. Εξετάζεται και γίνεται αποδεκτή (επίπεδο 1)

4. Εκκρεμεί (επίπεδο 1)



• Επίπεδο 2 (Εξετάζεται μετά το τέλος του αγώνα)
• Η ένσταση στο επίπεδο 2 εξετάζεται από την οργανωτική 

επιτροπή και ο υπεύθυνος διαιτησίας δεν μπορεί να είναι μέλος 
αυτής. Μπορεί όμως να συμβουλέψει την επιτροπή αναφορικά με 
τους κανονισμούς. Αυτός ή ο Τεχνικός υπεύθυνος ίσως κληθούν 
να αναφέρουν τα γεγονότα καθώς και το σκεπτικό της απόφασης 
τους. 

• Η ένσταση υποβάλλεται από τον αρχηγό της ομάδας μετά το 
τέλος του αγώνα και πριν υπογράψει το φύλλο αγώνα και 
καταγράφεται στο φύλλο αγώνα για κάποιον από τους παρακάτω 
λόγους:

1. Δεν ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενστάσεων στο επίπεδο 1 (Δεν
υπήρχε διαθέσιμος υπεύθυνος).

2. Η ένσταση απορρίφθηκε στο επίπεδο 1.

3. Η ένσταση έγινε δεκτή στο επίπεδο 1 και ο αρχηγός της αντίπαλης
ομάδας έκανε ένσταση.

4. Γεγονότα μετά το τέλος του αγώνα.



• Καταγραφή στο φύλλο αγώνος

• Θα πρέπει η γραμματεία να καταγράψει τον

χρόνο που ζητήθηκε, ποια ομάδα σερβίρει το

συγκεκριμένο χρονικό σημείο, το σκορ του

αγώνα, ποια ομάδα ζητά το πρωτόκολλο

ενστάσεων, την απόφαση του υπεύθυνου, τον

συνολικό χρόνο που κράτησε η όλη διαδικασία

και όλα αυτά στις παρατηρήσεις στο πίσω

μέρος του φύλλου αγώνος. Οι διαιτητές επίσης

πρέπει να γνωρίζουν όλα τα αναγραφόμενα

στοιχεία, διότι μπορεί το αποτέλεσμα ενός

αγώνα να βασιστεί στα στοιχεία που

αναγράφονται στις παρατηρήσεις.





• Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή διαιτητική
χρονιά!!!


