
Πρωτόκολλο 
τραυματισμού



Ιατρικό ΤΟ που θα 

δίνεται σε σοβαρούς 

τραυματισμού με αίμα Ιατρικό ΤΟ για 
ανάρρωση

Από σοβαρό 
τραυματισμό

Καιρικές 
συνθήκες και 

τουαλέτα

Η ιατρική βοήθεια θα δίνεται σε παίχτες με τα 
πρωτόκολλα.



Πρέπει να θυμάμαι, ότι ένας αθλητής μπορεί να ζητήσει 
και να πάρει σ’  έναν αγώνα:

Τρία (3) Ιατρικά Τάιμ Άουτ.

Με αίμα Για 
τραυματισμό

Για καιρικές 
συνθήκες ή 
τουαλέτα

Αυτό από μόνο του 
καθυστερεί πολύ τον 

αγώνα.

Τρία (3) ΙΤΟ για έναν αθλητή σημαίνει 15 λεπτά 
παραπάνω διάρκεια σ’ έναν αγώνα.



Εάν ο 1ος διαιτητής αξιολογήσει, ότι ο τραυματισμός δεν 
είναι σοβαρός και μπορεί να αντιμετωπιστεί σύντομα, 
πρέπει χειριστεί την κατάσταση χωρίς καθυστέρηση και 
χωρίς να χρειαστεί ιατρική παρέμβαση.

Διαφορετικά, οι παίχτες θα πρέπει να κάνουν χρήση το 
(κανονικό) τάιμ-άουτ της ομάδας τους ή οποιαδήποτε 
άλλη κανονική διακοπή είναι διαθέσιμη τη δεδομένη 
στιγμή, προτού ο 1ος διαιτητής εξουσιοδοτήσει την 
έναρξη του σχετικού πρωτοκόλλου.



Οι διαιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις συνθήκες που 
οδήγησαν στον τραυματισμό, καθώς έχουν την ευθύνη να 
εξακριβώσουν τη φύση του (κατά πόσον είναι 
τραυματισμός με αίμα, τραυματισμός χωρίς αίμα ή αν 
σχετίζεται με καιρικές συνθήκες) όπως και τη 
σοβαρότητά του (κατά πόσον είναι ήπιος ή πιο σοβαρός 
τραυματισμός) προτού αποφασίσουν να 
εξουσιοδοτήσουν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας.



Αν τα δύο πρωτόκολλα «Ιατρικό» και «Ανάρρωσης» 
εφαρμοστούν, θα πρέπει η διαδικασία να γίνει  όσο πιο 
γρήγορα γίνεται και δεν θα πρέπει να έχουν διάρκεια 
μεγαλύτερη των 5 λεπτών συνολικά, από τη στιγμή που 
το πρωτόκολλο τίθεται σε εφαρμογή.



Η διάρκεια των πρωτοκόλλων θα πρέπει να 
χρονομετρείται από τη στιγμή που 1ος  διαιτητής 
σφυρίξει, για να ξεκινήσει την εφαρμογή τους. 
Ολοκληρώνεται όταν ο 1ος διαιτητής σφυρίξει για να 
υποδείξει στο επίσημο ιατρικό προσωπικό την λήξη της 
ιατρικής βοήθειας ή όταν δεν μπορεί να παρασχεθεί 
ιατρική βοήθεια ή όταν ο παίκτης δηλώσει, ότι είναι 
έτοιμος να συνεχίσει να αγωνίζεται. 



Ο σημειωτής θα πρέπει να καταγράψει την ώρα που ο 
1ος διαιτητής σφύριξε για την έναρξη του πρωτοκόλλου 
(ώρες - λεπτά- δευτερόλεπτα), το σετ, το σκορ, την 
ομάδα που είχε σειρά να σερβίρει, τον παίκτη που 
χρειάζεται ιατρική βοήθεια, το είδος της ιατρικής 
βοήθειας που τουδίνεται, την ώρα που επαναρχίζει ο 
αγώνας ή την ώρα του forfeit και τη διάρκεια της 
διακοπής λόγω της παροχής ιατρικής βοήθειας.



Επομένως το επίσημο ιατρικό προσωπικό πρέπει να 
μεταβεί στο γήπεδο, καθώς είναι υπεύθυνο για την 
θεραπεία κι επίσης πρέπει ν’ αναφέρει στον 1ο διαιτητή 
την ολοκλήρωσή της, εκτός και αν ο παίκτης δηλώσει ότι 
είναι ικανός να συνεχίσει να αγωνίζεται πριν από την 
άφιξη του επίσημου ιατρικού προσωπικού στο γήπεδο.



Με την ολοκλήρωση της ιατρικής βοήθειας ή στην 
περίπτωση που δεν μπορεί να παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια σε αυτή τη μικρή χρονική περίοδο, ο αγώνας θα 
πρέπει να συνεχιστεί ή η ομάδα θα πρέπει να δηλωθεί 
ελλιπής για το σετ ή για τον αγώνα αναλόγως.



Η ιατρική βοήθεια μπορεί να 
παρασχεθεί

Είτε από το επίσημο 
ιατρικό προσωπικό

Είτε από το ιατρικό 
προσωπικό της ομάδας



Σε κάθε περίπτωση, το επίσημο 
ιατρικό προσωπικό πρέπει να μεταβεί 
στο γήπεδο καθώς είναι υπεύθυνο να 
επιβλέψει τη θεραπεία και ν’ αναφέρει 
στον 1ο  διαιτητή, ότι αυτή έχει 
ολοκληρωθεί, εκτός κι αν ο παίκτης 
δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει 
τον αγώνα πριν την άφιξή του στον 
χώρο του γηπέδου.



Το ιατρικό προσωπικό της ομάδας 
επιτρέπεται να εισέλθει στο γήπεδο. 
Στην περίπτωση που καταφέρει να 
επιληφθεί του περιστατικού πριν από την 
άφιξη του επίσημου ιατρικού 
προσωπικού και ο παίκτης δηλώσει, ότι 
είναι έτοιμος να συνεχίσει να αγωνίζεται, 
ο Διαιτητής δεν χρειάζεται να περιμένει 
την άφιξη του επίσημου ιατρικού 
προσωπικού. 



Σε κάθε περίπτωση, στον 
παίκτη θα χρεωθεί το 
σχετικό Ιατρικό Τάιμ 
Άουτ.



Το επίσημο ιατρικό προσωπικό θα 
πρέπει (και αυτό συστήνεται και για τα 
ιατρικά επιτελεία των ομάδων) να 
κάθεται κοντά στα γήπεδα. Δεν θα 
δίνεται επιπλέον χρόνος για τη μετάβαση 
του ιατρικού προσωπικού της ομάδας 
στο γήπεδο.



Η απόφαση κατά πόσον κάποιος 
παίκτης είναι ικανός από ιατρικής 
άποψης να συνεχίσει να αγωνίζεται μετά 
από τραυματισμό ή ασθένεια επαφίεται 
αποκλειστικά στον ίδιο τον παίκτη. 
Ακόμη και στην περίπτωση που το 
επίσημο ιατρικό προσωπικό τον 
συμβουλεύσει να μην συνεχίσει, η 
τελική απόφαση κατά πόσον θα 
συνεχίσει ή όχι είναι του ίδιου του 
παίκτη. 



Αυτός ο όρος περιλαμβάνεται στο 
υπογεγραμμένο έγγραφο «Players 
Commitment». Παρόλα αυτά, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο γιατρός της 
διοργάνωσης μπορεί να φέρει ένσταση 
στην επιστροφή του τραυματισμένου / 
άρρωστου παίχτη στο γήπεδο.



Στην περίπτωση που ο παίκτης επιλέξει 
να παίξει παρά την σύσταση των 

γιατρών, οι διαιτητές θα πρέπει να το 
καταγράψουν στις «παρατηρήσεις» του 

φύλλου αγώνα. 



Θα γράψουν:
«Ο παίκτης (Νο, σετ, σκορ, ομάδα στο 
σερβίς) ζήτησε να συνεχίσει τον αγώνα 
ενάντια στην ιατρική συμβουλή από το 

επίσημο ιατρικό προσωπικό».
Μετά την λήξη του αγώνα υπογράφει ο 

αρχηγός, για να επικυρώσει αυτή τη 
δήλωση.



Ο ίδιος παίκτη μπορεί να πάρει 
«Ιατρικό ΤΟ με αίμα» και «Ιατρικό 
ΤΟ ανάρρωσης» στον ίδιο αγώνα

ΙΤΟ (με αίμα) – στον παίκτη θα πρέπει 
να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια σε κάθε 

περίπτωση.

ΙΤΟ Ανάρρωσης 
(τραυματισμός χωρίς αίμα) 

Επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση.



Προσοχή!!!

Δεν επιτρέπεται να ζητήσει και να πάρει 
ΙΤΟ Ανάρρωσης 

(τραυματισμός χωρίς αίμα) 
Για προηγούμενο τραυματισμό του.



ΙΤΟ Ανάρρωσης 
(ακραίες καιρικές συνθήκες) (χρήση 

τουαλέτας)
Μόνο μία διακοπή ανά αγώνα. 

Επομένως, στον ίδιο αγώνα μπορεί να 
έχουμε, για τον ίδιο παίκτη, για ΙΤΟ (αίμα), 
για ΙΤΟ Ανάρρωσης (χωρίς αίμα) και μία 

για ΙΤΟ Ανάρρωσης (χωρίς αίμα) για 
τουαλέτα και καιρικές συνθήκες.



Όταν έχουμε αποχώρηση λόγω 
τραυματισμού / ασθένειας 

(ακόμη και πριν από την έναρξη του αγώνα) 
το επίσημο ιατρικό προσωπικό και ο 

Medical Delegate της FIVB (εφόσον έχει 
οριστεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση) θα 

πρέπει να είναι παρόντες.



Επειδή η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων 
μερών είναι ύψιστης σημασίας, οι 

τραυματισμοί με αίμα θα αντιμετωπίζονται  
χωρίς καθυστέρηση, είτε αυτοί γίνονται 

αντιληπτοί από τους παίκτες είτε από τους 
διαιτητές.

.

Ιατρικό ΤΟ με αίμα
Θα εφαρμόζεται σε περίπτωση 
σοβαρού τραυματισμού με αίμα.



Εάν η αιμορραγία είναι πιο σοβαρή, θα 
πρέπει να ζητηθεί ιατρική βοήθεια και πρέπει 
ν’ αντιμετωπιστεί, όπως φαίνεται παρακάτω:

Εάν η αιμορραγία είναι μικρή και 
μπορεί να σταματήσει εύκολα, ώστε η  
καθυστέρηση να είναι ελάχιστη,  αυτό  

δεν  θα  θεωρείται  ΙΤΟ.



Αλλιώς, ο 1ος  διαιτητής θα πρέπει να δώσει 
ΙΤΟ (με αίμα).

Στην περίπτωση που η ομάδα πάρει 
ΤΟ ή έχουμε ΤΤΟ ή διάλειμμα 
ανάμεσα στα σετ, τότε η ιατρική 

βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί χωρίς 
καθυστέρηση του αγώνα. 



Σε όλες τις περιπτώσεις τραυματισμού 
με αίμα, πρέπει να ελέγξουμε όλον τον 

εξοπλισμό και τις μπάλες και να 
καθαριστούν, εάν έχουν αίμα. 



Όταν ο παίχτης ή οι διαιτητές αντιληφθούν 
αιμορραγία, μόλις η φάση διακοπεί ή μόλις 
η φάση ολοκληρωθεί, ο 2ος  διαιτητής θα 
πρέπει να πάει αμέσως στον παίκτη για να 

εξακριβώσει τη σοβαρότητα της 
αιμορραγίας.



Στην περίπτωση που η αιμορραγία 
είναι μικρή και μπορεί να σταματήσει 
με ευκολία, ο 2ος διαιτητής καθοδηγεί 
τον παίκτη στο τραπέζι του σημειωτή, 
όπου υπάρχει διαθέσιμο ένα ιατρικό 

κουτί, για να καθαρίσει το κόψιμο και 
στο τέλος να του βάλει επίδεσμο.



Στην περίπτωση που η αιμορραγία είναι 
σοβαρή και η ομάδα δεν έχει διαθέσιμο ΤΟ 
και η φάση που ολοκληρώθηκε δεν οδηγεί 
σε ΤΤΟ ή στο διάστημα ανάμεσα στα σετ, 
τότε ο 2ος διαιτητής θα πρέπει να υποδείξει 
στον 1ο διαιτητή να κατεβεί από την σκάλα 

και να ενημερώσει τον παίχτη, ότι ο 1ος 
διαιτητής θα ξεκινήσει τη διαδικασία για 

ΙΤΟ. 



Ακολούθως θα πρέπει να ρωτήσει τον 
παίκτη κατά πόσον επιθυμεί να δεχθεί 

ιατρική βοήθεια από το επίσημο ιατρικό 
προσωπικό της διοργάνωσης ή από το 
διαπιστευμένο ιατρικό προσωπικό της 

ομάδας του.

Στην συνέχεια ο 2ος θα καλέσει την 
ιατρική βοήθεια και ο 1ος θα σφυρίξει 

και θα κάνει την χειροσήμανση 
έναρξης του ΙΤΟ.

(Σηκωμένο χέρι με τα δάχτυλα 
ανοιχτά 



Αν ο παίκτης ζητήσει:
1. Την επίσημη ιατρική βοήθεια, ο χρόνος 

ξεκινάει, με την άφιξη στο γήπεδο.
2. Την δικής ιατρική βοήθεια, ο χρόνος 

ξεκινάει άμεσα

Στην συνέχεια ο 1ος διαιτητής 
θα ενημερώσει τον σημειωτή 
ν’ αρχίσει την χρονομέτρηση.



Σε κάθε περίπτωση, το επίσημο ιατρικό 
προσωπικό θα πρέπει να μεταβεί το γήπεδο. 

Θα πρέπει να ενημερωθεί ο Technical 
Delegate (Υπεύθυνος του τουρνουά) και/ή ο 
Referee Delegate (Υπεύθυνος διαιτησίας), 
ούτως ώστε να επιβλέπουν την κατάσταση.



Με την έναρξη του ΙΤΟ, ο 2ος ενημερώνει 
τους υπεύθυνους να πάνε στο γήπεδο 

(μπορεί να το εγκαταλείψει για να τους βρει, 
ενώ ο 1ος παραμένει στο γήπεδο, για να 
επιβλέπει τον τραυματισμένο παίκτη.

Ο τραυματισμένος παίκτης μπορεί να 
παραμείνει μέσα στο γήπεδο, να κινείται 

ελεύθερα στο δικό του γήπεδο και ελεύθερη 
ζώνη ή να πάει στις καρέκλες της ομάδας 

του.



Εάν ζητηθεί από το ιατρικό προσωπικό και 
με την έγκριση του 1ου  διαιτητή, ο 

τραυματισμένος παίκτης επιτρέπεται να 
εγκαταλείψει το γήπεδο εάν είναι 

απαραίτητο. Αυτό μπορεί να συμβεί σε 
κάποιες περιπτώσεις (π.χ.  για  να  

καθαριστεί  ή  να  συρραφτεί  μια  πληγή).  
Εφόσον αυτό συμβεί θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τον 2ο διαιτητή (ή τον 
Υπεύθυνο διαιτησίας ή τον αναπληρωματικό 

διαιτητή εφόσον υπάρχει).



Ο 1ος διαιτητής (ή ο 2ος διαιτητής που 
συνοδεύει τον παίκτη) επιβλέπει ενεργά τη 
διαδικασία με σκοπό ο τραυματισμένος 

παίχτης να επιστρέψει στη θέση του εντός 
του προβλεπόμενου χρόνου ανάρρωσης

Ο 2ος επιβλέπει τον συμπαίκτη του και τους 
αντιπάλους, που πρέπει να παραμείνουν στο 

γήπεδο ή στην ελεύθερη ζώνη ή στις 
καρέκλες τους.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μπάλες.



Ο 2ος διαιτητής κατά την διάρκεια του 
χρόνου ανάρρωσης ελέγχει, αν όλες οι 
λεπτομέρειες έχουν γραφτεί σωστά στο 

φύλλο αγώνα.

Κατά την διάρκεια του ΙΤΟ,
ο 1ος ενημερώνει  τον τραυματισμένο παίκτη 

και το ιατρικό προσωπικό και ο 2ος τον 
συμπαίκτη του και τους αντιπάλους, για τον 

χρόνο που πέρασε κι όχι τον χρόνο, που 
απομένει.



Με το τέλος του ΙΤΟ ο 1ος πάει στην 
σκάλα, ο 2ος ζητάει από τον τραυματισμένο 

παίκτη να επιστρέψει στο γήπεδο και 
υποδεικνύει στον σημειωτή να σημειώσει 
όλες τις λεπτομέρειες  στο φύλλο αγώνα.



Το τέλος του χρόνου ανάρρωσης θα 
υποδειχθεί με το σφύριγμα του 1ου διαιτητή 

μετά τη δήλωση του επίσημου ιατρικού 
προσωπικού, ότι έχει ολοκληρωθεί η 
ιατρική βοήθεια ή αν δεν μπορεί να 

παρασχεθεί ιατρική βοήθεια ή αν ο παίκτης 
δηλώσει, ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει να 

αγωνίζεται



Πριν επιτραπεί σε κάποιον παίκτη να 
επιστρέψει στο γήπεδο η αιμορραγία θα 
πρέπει να έχει σταματήσει εντελώς ή να 

περιοριστεί (να κλείσει), ούτως ώστε να μην 
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κηλίδες 

αίματος



Σε κάθε τραυματισμό μετά από μια ακούσια 
σύγκρουση κατά τη διάρκεια  μιας  φάσης π.
χ. ο παίχτης κτυπά πάνω στον στυλοβάτη ή 

στην σκάλα του διαιτητή, σύγκρουση 2 
παιχτών, η μπάλα κτυπά κάποιον παίχτη κτλ.

Ιατρικό Τάιμ Άουτ Ανάρρωσης
(χωρίς αίμα) - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ξεκινάμε την ίδια διαδικασία,
όπως και στο Ιατρικό ΤΟ με αίμα.



Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει ν’  αυξάνεται 
το διάστημα ανάμεσα στις φάσεις από 12΄΄ 

δευτερόλεπτα σε 15΄΄, και εφόσον είναι 
αναγκαίο,

Να δίνονται σύντομα διαλείμματα για να 
πίνουν νερό οι παίχτες κατά την αλλαγή των 

γηπέδων.

Ιατρικό Τάιμ Άουτ Ανάρρωσης
(χωρίς αίμα) – ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ



Να δίνεται ένα επιπλέον ΤΤΟ άουτ, στους 
42 πόντους.

Μόνο όταν η διοργάνωση επίσημα κηρυχθεί 
υπό Ακραίες Καιρικές συνθήκες, μπορεί ο 

1ος διαιτητής να εγκρίνει «ΙΤΟ 
Ανάρρωσης», λόγω του ότι υπάρχει υποψία, 
ότι κάποιος παίχτης ασθενεί λόγω ακραίων 

καιρικών συνθηκών.



Όταν υπάρχουν ζητήματα, όπως ζαλάδα, 
υψηλή θερμοκρασία σώματος, απώλεια 

συνείδησης κτλ, πρέπει να αντιμετωπίζονται 
χωρίς καθυστέρηση.

Ξεκινάμε την ίδια διαδικασία,
όπως και στο Ιατρικό ΤΟ με αίμα.



Εφαρμόζεται όταν υπάρχει καθυστέρηση 
λόγω της χρήση της τουαλέτας κατά τη 

διάρκεια του αγώνα.

Ιατρικό Τάιμ Άουτ Ανάρρωσης
(χωρίς αίμα) – ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Οι παίχτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 
την τουαλέτα σε οποιαδήποτε στιγμή του 

αγώνα, με την προϋπόθεση, ότι δεν 
καθυστερούν το παιχνίδι.



Ο παίχτης δεν δικαιούται δεύτερο ΙΤΟ 
Ανάρρωσης στον αγώνα για χρήση της 

τουαλέτας ή για ασθένεια.

Στην περίπτωση καθυστέρησης λόγω 
χρήσης της τουαλέτας, ο παίκτης χρεώνεται 
με ΙΤΟ Ανάρρωσης χρήση τουαλέτας και ο 

αγώνας θα συνεχίζεται μόλις ο παίχτης 
επιστρέψει στο γήπεδο.

Οι διαιτητές πρέπει να ξέρουν, που 
βρίσκονται οι τουαλέτες



Όταν ο παίκτης ή κάποιος από τους 
διαιτητές αντιληφθεί την αναγκαιότητα 
χρήσης της τουαλέτας, ξεκινάει η ίδια 

διαδικασία, όπως και στα υπόλοιπα Ιατρικά 
Τάιμ Άουτ.



Όλοι οι διαιτητές και ο Υπεύθυνος 
Διαιτησίας θα πρέπει να γνωρίζουν πού 

βρίσκονται οι τουαλέτες, αλλά και οι 
πρώτες βοήθειες, ιατροί, φυσιοθεραπευτές, 

ασθενοφόρα κτλ.

Γενικά



Σε περιπτώσεις αποχώρησης για ιατρικούς 
λόγους ο Διαιτητής θα πρέπει να ρωτήσει τον 

παίκτη αν αυτό είναι λόγω ηλίασης 
(εξάντλησης λόγω υψηλών θερμοκρασιών) 
και/ή αφυδάτωσης. Στην περίπτωση που 

ισχύει αυτό, θα πρέπει να ρωτήσει τον 
παίκτη: «Υπέφερες από εμετούς και/ή 

ευκοιλιότητα τις τελευταίες 5 μέρες;» Αυτή η 
πληροφορία στη συνέχεια διαβιβάζεται στον 

Υπεύθυνο Διαιτησίας για να κάνει τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες.



Στο τέλος του αγώνα, ο 1ος 
διαιτητής πρέπει να 

βεβαιωθεί, ότι όλα έχουν 
καταγραφεί σωστά. 



ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΑΪΜ ΑΟΥΤ

ΜΕ ΑΙΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΑΙΜΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜ
Ο

ΚΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ



ΜΑ ΑΙΜΑ

Μη σοβαρός Σοβαρός

Αντιμετωπίζεται χωρίς 
καθυστέρηση

Όχι ΙΤΟ

Η ομάδα παίρνει ΤΟ ή 
κάνει χρήση άλλης 

κανονικής διακοπής

ΙΤΟ 5 λεπτών

Εγκρίνονται από τον 1ο Διαιτητή

Ο χρόνος μετρά από το σφύριγμα του 1ου Διαιτητή



ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
Χτύπημα στον στυλοβάτη ή σύγκρουση παικτών

Μη σοβαρός
Σοβαρός

Αντιμετωπίζεται χωρίς 
καθυστέρηση

Όχι ΙΤΟ

Η ομάδα παίρνει ΤΟ ή 
κάνει χρήση άλλης 

κανονικής διακοπής

ΙΤΟ 5 λεπτών

Εγκρίνονται από τον 1ο Διαιτητή

Ο χρόνος μετρά από το σφύριγμα του 1ου Διαιτητή



ΑΣΘΕΝΕΙΑ 
λόγω σοβαρών καιρικών συνθηκών

Σοβαρές καιρικές συνθήκες 
που δηλώνονται επίσημα από 

τον Τεχνικό Υπεύθυνο σε 
συνεννόηση με τον Υπεύθυνο 
Διαιτησίας και τον Επίσημο 

(εάν υπάρχει)

Η ομάδα παίρνει ΤΟ ή 
κάνει χρήση άλλης 

κανονικής διακοπής

ΙΤΟ 5 λεπτών

Εγκρίνονται από τον 1ο Διαιτητή

Ο χρόνος μετρά από το σφύριγμα του 1ου Διαιτητή



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Μόνο όταν έχουμε καθυστέρηση, πηγαίνοντας ο παίκτης 

στην τουαλέτα 

Οι παίκτες έχουν το 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
τουαλέτες ανά πάσα στιγμή 

κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
εφόσον δεν καθυστερούν το 

παιχνίδι

Όταν έχουμε 
καθυστέρηση το ΙΤΟ 

Ανάρρωσης (5 λεπτών) 
θα χρεωθεί στον παίκτη, 
όταν επιστρέψει από την 

τουαλέτα

Εγκρίνονται από τον 1ο Διαιτητή

Ο χρόνος μετρά από το σφύριγμα του 1ου Διαιτητή



ΙΤΟΑ
Μία φορά στον αγώνα ανά παίκτη

ΙΤΟ Ανάρρωσης

ΙΤΟΑ
Τραυματισμός

ΙΤΟ

Ασθένεια 
λόγω καιρού

Χρήση 
τουαλέτας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΑΪΜ ΑΟΥΤ


