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ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

• Διακοπή του αγώνα θεωρείται ο χρόνος 
ανάμεσα σε μια ολοκληρωμένη φάση 
και στο σφύριγμα του 1ου διαιτητή για 
το επόμενο σέρβις.

• Οι μόνες κανονικές διακοπές σε έναν 
αγώνα είναι τα ΤΑΪΜ-ΑΟΥΤ.

• Κάθε ομάδα δικαιούται το μέγιστο ένα    
τάιμ-άουτ σε κάθε σετ.

• Αιτήματα για τάιμ-άουτ από τις δύο 
ομάδες μπορούν να διαδεχθούν το ένα 
το άλλο, κατά τη διάρκεια μιας 
διακοπής.

• Δεν υπάρχουν αλλαγές.

• Κανονικές διακοπές αγώνα επιτρέπεται 
να ζητηθούν μόνο από τον αρχηγό.



TAIM ΑOYT KAI TEXNIKA ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ

• Τα αιτήματα για τάιμ-άουτ πρέπει να γίνονται υποδεικνύοντας το

αντίστοιχο χειροσήμα, όταν η μπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς και πριν

το σφύριγμα για σέρβις. Όλα τα αιτούμενα τάιμ-άουτ διαρκούν 30

δευτερόλεπτα.

Για Παγκόσμιες Διοργανώσεις της FIVB στα σετ 1 και 2 εφαρμόζεται

ένα επιπλέον "Τεχνικό Τάιμ-Άουτ" διάρκειας 30 δευτερολέπτων,

αυτόματα όταν το άθροισμα των κερδισμένων πόντων των δύο

ομάδων ισοδυναμεί με 21 πόντους.

• Στο αποφασιστικό (3ο) σετ, δεν υπάρχουν "Τεχνικά Τάιμ-Άουτ", αλλά

μόνο ένα τάιμ-άουτ των 30 δευτερολέπτων, στη διάθεση κάθε

ομάδας.

• Κατά τη διάρκεια όλων των κανονικών διακοπών του αγώνα και στα
διαστήματα ανάμεσα στα σετ, οι παίκτες πρέπει να πάνε στην

καθορισμένη περιοχή τους.



ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Μεταξύ άλλων, είναι αντικανονικό να ζητηθεί τάιμ-άουτ:

• Κατά τη διάρκεια μιας φάσης ή τη στιγμή, ή μετά το 
σφύριγμα για σερβίς,

• Από μη εξουσιοδοτημένο μέλος της ομάδας

Κάθε αντικανονικό αίτημα, το οποίο δεν επηρεάζει ή 
καθυστερεί τον αγώνα, θα απορρίπτεται, χωρίς κάποια 
τιμωρία, εκτός και αν επαναληφθεί κατά την διάρκεια του 
ίδιου αγώνα.

Οποιοδήποτε άλλο αντικανονικό αίτημα στον αγώνα από την 
ίδια ομάδα αποτελεί καθυστέρηση.



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ

• Τύποι καθυστερήσεων:
Μια αντικανονική ενέργεια ομάδας η οποία εμποδίζει τη 

συνέχιση του αγώνα, θεωρείται καθυστέρηση και 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• παράταση των τάιμ-άουτ, μετά από εντολή για συνέχιση 
του αγώνα

• επανάληψη αντικανονικού αιτήματος

• καθυστέρηση του αγώνα (ο μεγαλύτερος χρόνος από το 
τέλος μιας φάσης μέχρι το σφύριγμα για σερβίς θα πρέπει 
να είναι 12 δευτερόλεπτα υπό κανονικές αγωνιστικές 
συνθήκες

• καθυστέρηση του αγώνα από ένα μέλος της ομάδας.



ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
• Η "προειδοποίηση καθυστέρησης" και η "ποινή 

καθυστέρησης" είναι ομαδικές τιμωρίες.

• Οι τιμωρίες καθυστέρησης παραμένουν σε ισχύ όλο 
τον αγώνα

• Όλες οι τιμωρίες καθυστέρησης καταγράφονται στο 
φύλλο αγώνα.

• Η πρώτη καθυστέρηση στον αγώνα από κάποιο 
μέλος της ομάδας τιμωρείται με "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ".

• Η δεύτερη και οι επόμενες καθυστερήσεις κάθε 
τύπου από οποιοδήποτε μέλος της ίδιας ομάδας στον 
ίδιο αγώνα, συνιστούν σφάλμα και τιμωρούνται με 
μια "ΠΟΙΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ": πόντος και σερβίς
στους αντιπάλους.

• Τιμωρίες καθυστέρησης που επιβάλλονται πριν ή 
μεταξύ των σετ, ισχύουν στο επόμενο σετ.
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• Αν υπάρξει εξωτερική παρέμβαση κατά τη διάρκεια του 
αγώνα, ο αγώνας θα πρέπει να σταματήσει και η φάση να 
επαναληφθεί.

• Αν απρόβλεπτες καταστάσεις διακόψουν τον αγώνα, ο 1ος 
διαιτητής, ο διοργανωτής και η Επιτροπή Ελέγχου, αν 
υπάρχει, θα αποφασίσουν για τα μέτρα που θα πρέπει να 
ληφθούν, ώστε να επανέρθουν οι φυσιολογικές συνθήκες. 

• Σε περίπτωση που συμβούν μία ή περισσότερες διακοπές, 
που δεν υπερβαίνουν σε συνολικό χρόνο τις 4 ώρες, το 
παιχνίδι θα συνεχιστεί με το υφιστάμενο σκορ, ασχέτως 
εάν θα συνεχιστεί στο ίδιο ή σε διαφορετικό γήπεδο. 

• Αν συμβούν μία ή περισσότερες διακοπές που υπερβαίνουν 
συνολικά τις 4 ώρες, τότε ολόκληρος ο αγώνας θα 
επαναληφθεί.



ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

• Διάλειμμα είναι η διακοπή μεταξύ των σετ. 
Όλα τα διαλείμματα διαρκούν ένα λεπτό.

• Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, 
πραγματοποιείται η αλλαγή των γηπέδωv και 
καταγράφεται η σειρά του σερβίς για τις δύο 
ομάδες στο φύλλο αγώνα.

• Κατά τη διάρκεια του διαστήματος πριν από το 
καθοριστικό σετ, οι διαιτητές εκτελούν 
κλήρωση σύμφωνα με τον Κανονισμό 7.1.



ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

• Οι ομάδες αλλάζουν γήπεδα κάθε 7 
κερδισμένους πόντους (Σετ 1 και 2) και κάθε 5 
κερδισμένους πόντους (Σετ 3).

• Κατά τη διάρκεια των αλλαγών γηπέδων οι 
ομάδες πρέπει να αλλάζουν γήπεδα αμέσως 
χωρίς καθυστέρηση.

• Αν η αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί τη σωστή 
στιγμή, τότε θα πραγματοποιηθεί μόλις γίνει 
αντιληπτό το λάθος.

• Το σκορ κατά τη στιγμή της αλλαγής 
παραμένει το ίδιο.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τους "Επίσημους 
Κανονισμούς Μπιτς Βόλεϊ " και να συμμορφώνονται με 
αυτούς.

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να δέχονται τις αποφάσεις των 
διαιτητών με αθλητική συμπεριφορά, χωρίς να τις 
αμφισβητούν.

• Σε περίπτωση αμφιβολίας, διευκρίνιση μπορεί να ζητηθεί 
μόνο μέσω του αρχηγού.

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να απέχουν από ενέργειες ή 
συμπεριφορές, που αποσκοπούν στο να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις των διαιτητών ή να καλύψουν σφάλματα της 
ομάδας τους



ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπεριφέρονται 
κόσμια και με σεβασμό προς το πνεύμα του ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ, όχι μόνο προς τους διαιτητές, 
αλλά επίσης προς τα άλλα μέλη του σώματος της 
διαιτησίας, τους αντιπάλους, τους συμπαίκτες 
τους και τους θεατές.

• Η επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, 
κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιτρέπεται.



ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΓΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

• Ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά δεν οδηγεί σε 
τιμωρία. Είναι καθήκον του 1ου διαιτητή να 
αποτρέψει τις ομάδες να φτάσουν στο επίπεδο των 
τιμωριών.

Αυτό γίνεται σε 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.



ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

• Η ανάρμοστη συμπεριφορά από ένα μέλος μιας 

ομάδας προς μέλη του σώματος της διαιτησίας, 

αντιπάλους, συμπαίκτες ή θεατές χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

παραπτώματος.

• Αναιδής 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.



ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΙΜΩΡΙΩΝ
• Σύμφωνα με την κρίση του 1ου διαιτητή και ανάλογα με τη σοβαρότητα του 

παραπτώματος, οι τιμωρίες που επιβάλλονται και καταγράφονται στο φύλλο 
αγώνα, είναι: Ποινή, Αποβολή ή Αποκλεισμός.

• Ποινή

Για αναιδή συμπεριφορά ή για την πρώτη επανάληψη αγενούς 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.

• Αποβολή

Η πρώτη προσβλητική συμπεριφορά μέλους ομάδας, τιμωρείται με αποβολή. Ο 
παίκτης που τιμωρείται με αποβολή θα πρέπει να εγκαταλείψει την αγωνιστική 
περιοχή και η ομάδα του μένει ελλιπής για το σετ.

• Αποκλεισμός

Η πρώτη σωματική επίθεση ή υπονοούμενη ή απειλούμενη έκφραση επιθετικότητας 
τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο παίκτης που τιμωρείται με αποκλεισμό θα πρέπει να 

εγκαταλείψει την αγωνιστική περιοχή και η ομάδα του μένει ελλιπής για τον αγώνα.

➢ Κάθε κακή συμπεριφορά, που συμβαίνει πριν ή μεταξύ των σετ, 
τιμωρείται σύμφωνα με την κλίμακα τιμωριών και η τιμωρία 
εφαρμόζεται στο επόμενο σετ.





ΣΩΜΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ



ΣΥΝΘΕΣΗ

Το σώμα των διαιτητών ενός αγώνα, αποτελείται από τους 
παρακάτω:

- τον 1ο διαιτητή,

- τον 2ο διαιτητή,

- τον σημειωτή,

- τέσσερις (δύο) επόπτες γραμμών.

Η θέση τους φαίνεται στο Διάγραμμα 8.

Για Παγκόσμιες Διοργανώσεις της FIVB είναι υποχρεωτική 
η παρουσία ενός βοηθού σημειωτή.





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

• Μόνο ο 1ος και ο 2ος διαιτητής μπορούν να χρησιμοποιούν σφυρίχτρα 
κατά τη διάρκεια του αγώνα

• ο 1ος διαιτητής δίνει το σήμα για το σερβίς που ξεκινά μια φάση

• ο 1ος ή ο 2ος διαιτητής δίνουν το σύνθημα του τέλους της φάσης, με την 
προϋπόθεση ότι είναι σίγουροι πως έχει συμβεί κάποιο σφάλμα και 
έχουν διαπιστώσει το είδος του.

• Μπορούν να σφυρίξουν όταν η μπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς για να 
υποδείξουν ότι εγκρίνουν ή απορρίπτουν κάποιο αίτημα μίας ομάδας.



• Αμέσως μετά το σφύριγμα του διαιτητή για την 
ολοκλήρωση μιας φάσης, οι διαιτητές πρέπει 
να δείξουν με την επίσημη χειροσήμανση:



Αν το σφάλμα σφυρίζεται από τον 1ο διαιτητή,
αυτός/ή θα δείξει κατά σειρά:

α) την ομάδα που θα σερβίρει,

β) το είδος του σφάλματος,

γ) τον(τους) αθλητή(ές) που υπέπεσε(αν) σε 
σφάλμα (αν είναι αναγκαίο).



Αν το σφάλμα σφυρίζεται από τον 2ο διαιτητή, 
αυτός/ή θα δείξει:

α) το είδος του σφάλματος,

β) τον παίκτη που υπέπεσε σε σφάλμα (αν είναι 
αναγκαίο),

γ) την ομάδα που θα σερβίρει, ακολουθώντας τη 
χειροσήμανση του 1ου διαιτητή.

Σε αυτή την περίπτωση ο 1ος διαιτητής δεν 
δείχνει ούτε το είδος του σφάλματος, ούτε τον 
παίκτη που υπέπεσε στο σφάλμα, αλλά μόνο
την ομάδα που θα σερβίρει



• Σε περίπτωση διπλού σφάλματος και οι δύο 
διαιτητές δείχνουν κατά σειρά:

α) το είδος του σφάλματος,

β) τους παίκτες που υπέπεσαν σε σφάλμα (αν 
είναι αναγκαίο),

γ) η ομάδα που θα σερβίρει υποδεικνύεται από 
τον 1ο διαιτητή



1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

• Ο 1ος διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά του/της 
όρθιος/α πάνω στη σκάλα του/της διαιτητή που 
είναι τοποθετημένη στο ένα άκρο του φιλέ 
απέναντι από τον σημειωτή. Τα μάτια του/της 
πρέπει να βρίσκονται περίπου 50εκ. πάνω από το 
φιλέ.



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1ΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

Πριν από τον αγώνα, ο 1ος 
διαιτητής:

• επιθεωρεί τις συνθήκες του 
αγωνιστικού χώρου, τις μπάλες και 
τον άλλον εξοπλισμό

• κάνει την κλήρωση με τους 
αρχηγούς των ομάδων

• ελέγχει την προθέρμανση των 
ομάδων



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1ΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει την εξουσία:

• να προειδοποιήσει τις ομάδες

• να τιμωρήσει για παραπτώματα και καθυστερήσεις

• να αποφασίσει για:

α) τα λάθη του παίκτη που σερβίρει και το προπέτασμα της ομάδας 
που σερβίρει 

β) τα λάθη στο παίξιμο της μπάλας,

• γ) τα λάθη πάνω από το φιλέ και την αντικανονική επαφή παίκτη 
με το φιλέ, κυρίως στην πλευρά των επιτιθέμενων,

• δ) την μπάλα που διασχίζει εξ' ολοκλήρου το επίπεδο κάτω από το 
φιλέ

• Στο τέλος του αγώνα ελέγχει το φύλλο αγώνα και το υπογράφει



2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

• Ο 2ος διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά του/της 
όρθιος έξω από το γήπεδο κοντά στον 
στυλοβάτη, στην απέναντι πλευρά και έχοντας 
πρόσωπο προς τον 1ο διαιτητή.



ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
• Ο 2ος διαιτητής είναι ο βοηθός του 1ου διαιτητή, αλλά έχει και τις δικές 

του/της δικαιοδοσίες.

• Σε περίπτωση που ο 1ος διαιτητής δεν είναι ικανός να συνεχίσει το έργο 
του/της, ο 2ος διαιτητής μπορεί να τον/την αντικαταστήσει.

• Μπορεί, χωρίς να σφυρίξει, να υποδείξει λάθη εκτός της δικαιοδοσίας 
του/της, αλλά δεν επιτρέπεται να επιμένει για αυτά στον 1ο διαιτητή.

• Ελέγχει την εργασία του(ων) σημειωτή(ών).

• Αναφέρει τυχόν κακή συμπεριφορά στον 1ο διαιτητή.

• Δίνει εξουσιοδότηση για τάιμ-άουτ και αλλαγές γηπέδων, ελέγχει τη 
διάρκεια τους και απορρίπτει αντικανονικά αιτήματα.

• Ελέγχει τον αριθμό των τάιμ-άουτ που χρησιμοποιήθηκαν από κάθε 
ομάδα και αναφέρει στον 1ο διαιτητή και στους παίκτες που τους αφορά 
μετά την ολοκλήρωση του τάιμ-άουτ τους.

• Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή ο 2ος διαιτητής εξουσιοδοτεί την 
έναρξη και βοηθά στον έλεγχο του χρόνου ανάρρωσης.

• Ελέγχει κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι οι μπάλες ανταποκρίνονται 
ακόμη στις προδιαγραφές των κανονισμών.

• Διεξάγει την κλήρωση ανάμεσα στο 2ο και το 3ο σετ εάν παραστεί 
ανάγκη. Ακολούθως θα πρέπει να μεταβιβάσει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες στον σημειωτή.



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 2ΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

• Στην αρχή κάθε σετ και όποτε κρίνεται αναγκαίο, ο 2ος διαιτητής ελέγχει τη 
δουλειά του σημειωτή και ότι ο σωστός παίκτης που έχει σειρά να σερβίρει 
έχει στην κατοχή του τη μπάλα

• Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο 2ος διαιτητής αποφασίζει, σφυρίζει και 
υποδεικνύει για:

α) παρέμβαση λόγω περάσματος στο γήπεδο των αντιπάλων και στο χώρο κάτω από το φιλέ.

β) αντικανονική επαφή παίκτη με το φιλέ, κυρίως στη μεριά του μπλοκέρ και με την αντένα που είναι 
στην πλευρά του/της.

γ) την επαφή της μπάλας με κάποιο εξωτερικό αντικείμενο.

δ) την μπάλα που διασχίζει ολικά ή μερικά το φιλέ έξω από το οριοθετημένο διάστημα προς το γήπεδο 
των αντιπάλων ή αγγίζει την αντένα από την πλευρά του/της, συμπεριλαμβανομένου και κατά την 
εκτέλεση του σερβίς.

ε) την επαφή της μπάλας με την άμμο όταν ο 1ος διαιτητής δεν είναι σε θέση να δει την επαφή, τη 
μπάλα που επαναφέρεται εντελώς από την πλευρά του αντίπαλου κάτω από το φιλέ.

στ) την επαφή της μπάλας με την άμμο, όταν ο 1 διαιτητής δεν είναι σε θέση να δει την επαφή.

ζ) τη μπάλα που επαναφέρεται ολικά από την πλευρά του αντίπαλου κάτω από το φιλέ

η) την μπάλα από σερβίς και από το 3 χτύπημα που περνάει πάνω ή έξω από την αντένα της πλευράς 
του/της.

• Στο τέλος του αγώνα, ελέγχει και υπογράφει το φύλλο αγώνα.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
• Ο σημειωτής εκτελεί τα καθήκοντά του/της, 

καθισμένος στο τραπέζι της γραμματείας στην 
αντίθετη πλευρά του γηπέδου και με πρόσωπο 
στον 1ο διαιτητή.



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

• Συμπληρώνει το φύλλο αγώνα σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς, σε συνεργασία με τον 2ο διαιτητή.

• Χρησιμοποιεί μία κόρνα ή κάποια άλλη ηχητική 
συσκευή για να επισημάνει κάτι το αντικανονικό 
ή για να δώσει σήματα στους διαιτητές στη βάση 
των καθηκόντων του/της.

Πριν τον αγώνα και τα σετ, ο σημειωτής:

• καταγράφει τα δεδομένα του αγώνα και των 
ομάδων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
ισχύουν και λαμβάνει τις υπογραφές των 
αρχηγών.

• καταγράφει τη σειρά του σερβίς για κάθε ομάδα.



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Κατά τη διάρκεια του αγώνα:

• καταγράφει τους πόντους που κερδίζονται

• ελέγχει τη σειρά του σερβίς για κάθε ομάδα και υποδεικνύει 
οποιοδήποτε σφάλμα στους διαιτητές πριν από το χτύπημα του 
σέρβις

• σημειώνει τα τάιμ-άουτ, ελέγχει τον αριθμό τους και ενημερώνει 
σχετικά τον 2ο διαιτητή

• ενημερώνει τους διαιτητές για αίτημα για τάιμ-άουτ που είναι 
αντικανονικό

• ανακοινώνει στους διαιτητές τις αλλαγές των γηπέδων και το 
τέλος των σετ

• καταγράφει τις τιμωρίες και τα αντικανονικά αιτήματα

• καταγράφει κάθε άλλο γεγονός όπως του υποδεικνύεται από τον 
2ο διαιτητή, π.χ. χρόνο ανάρρωσης, παρατάσεις διακοπών, 
εξωτερικές παρεμβάσεις κτλ.

• ελέγχει το διάστημα μεταξύ των σετ



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Στο τέλος του αγώνα, ο σημειωτής:

• καταγράφει το τελικό αποτέλεσμα

• σε περίπτωση ένστασης, και αφού πάρει την εξουσιοδότηση 
του 1ου διαιτητή, καταγράφει ή επιτρέπει στον αρχηγό της 
ομάδας που τον αφορά να γράψει στο φύλλο αγώνα μία 
δήλωση για το περιστατικό, για το οποίο υποβάλλει 
ένσταση

• υπογράφει ο/η ίδιος/α το φύλλο αγώνα, προτού λάβει τις 
υπογραφές των αρχηγών των ομάδων και ακολούθως των 
διαιτητών.





ΕΠΟΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

• ΘΕΣΗ

Εάν χρησιμοποιούνται μόνο δύο επόπτες γραμμών, 
στέκονται στις γωνίες του γηπέδου προς το δεξί χέρι κάθε 
διαιτητή, διαγωνίως στα 1 έως 2μ. από τη γωνία.

Ο/η κάθε ένας/μία ελέγχει και την τελική γραμμή και την 
πλάγια γραμμή της πλευράς του/της.

Για Παγκόσμιες Διοργανώσεις της FIVB, όταν είναι 
υποχρεωτική η ύπαρξη τεσσάρων εποπτών γραμμών, 
στέκονται στην ελεύθερη ζώνη 1 έως 3μ. από κάθε 
γωνία του γηπέδου, στη νοητή προέκταση της γραμμής 
που ελέγχουν.



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Οι επόπτες γραμμών εκτελούν τα καθήκοντά τους χρησιμοποιώντας σημαίες

(40x40εκ.) για να δείχνουν:

• τη μπάλα "μέσα" και "έξω", όποτε η μπάλα προσγειωθεί κοντά στη(στις) 
γραμμή(ές) τους. (Σημείωση: είναι πρωτίστως ευθύνη του επόπτη γραμμών 
που βρίσκεται πιο κοντά στην πορεία της μπάλας να κάνει την υπόδειξη

• τις επαφές της μπάλας που πηγαίνει "έξω", με αθλητή της ομάδας που 
υποδέχεται τη μπάλα

• όταν η μπάλα ακουμπήσει την αντένα, όταν η μπάλα μετά από σερβίς ή η 
μπάλα μετά το τρίτο χτύπημα της ομάδας περάσει εκτός του οριοθετημένου 
διαστήματος κλπ

• αν κάποιος παίκτης (εκτός του παίκτη που σερβίρει) πατάει έξω από το γήπεδό 
του, τη στιγμή της εκτέλεσης του σερβίς

• το λάθος πάτημα του παίκτη που σερβίρει

• κάθε επαφή με τα πάνω 80εκ. της αντένας από την πλευρά τους, από 
οποιονδήποτε παίκτη που προσπαθεί να παίξει τη μπάλα ή παρεμβαίνει στο 
παιχνίδι

• όταν η μπάλα διασχίζει το φιλέ έξω από το οριοθετημένο διάστημα προς το 
γήπεδο των αντιπάλων ή αγγίζει την αντένα από την πλευρά του/της

• τις επαφές της μπάλας με το μπλοκ κατά τη διάρκεια της φάσης

• Μετά από αίτημα του 1ου διαιτητή, ένας/μία επόπτης γραμμώνπρέπει να 
επαναλάβει την υπόδειξή του/της.





ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΧΕΙΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ














