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ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 



Ανοιχτό χέρι, ενέργεια με τα δάχτυλα 
ή τις άκρες των δαχτύλων

Κανόνας 13.2.3 (σφάλματα στο επιθετικό χτύπημα), αναφέρει: 

•Ένας παίκτης ολοκληρώνει ένα επιθετικό χτύπημα ενεργώντας 
με ανοικτά δάκτυλα ή χρησιμοποιώντας τις άκρες των 
δακτύλων του που δεν είναι άκαμπτα και μαζί. 

•Οι κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τους διαιτητές 
αναφέρουν

– Το ανοιχτό χέρι "dink or tip“ που στέλνει την μπάλα στο αντίπαλο 
γήπεδο με τα δάχτυλα, είναι σφάλμα. Η μπάλα που χτυπιέται με τις 
άκρες των δαχτύλων ή τις αρθρώσεις επιτρέπεται.

– Σημείωση: Στην περίπτωση της επαφής με τις άκρες των 
δαχτύλων, τα δάχτυλα που έρχονται σε επαφή με την μπάλα πρέπει 
να είναι ενωμένα και αλύγιστα (άκαμπτα) (together and rigid).
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Ανοιχτό χέρι, ενέργεια με τα δάχτυλα 
ή τις άκρες των δαχτύλων

•Σημείωση: Προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ένα παίκτης 
έρθει σε επαφή με τη μπάλα πρώτα με τα δάχτυλα και στη 
συνέχεια σπρώχνει τη μπάλα στο μπλοκ προκαλώντας μια 
«πιαστή" μπάλα πάνω από το φιλέ.Η πρώτη επαφή με την 
μπάλα είναι ένα σφάλμα (πιαστό) και πρέπει να τιμωρείται. 
Αν και οι δύο ομάδες έρθουν σε επαφή με τη μπάλα 
ταυτόχρονα, πραγματοποιώντας μια πιαστή μπαλιά (πάνω 
από το φιλέ), αυτό δεν είναι σφάλμα και το παιχνίδι θα 
πρέπει να συνεχιστεί.
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Οι διαιτητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις 
περιπτώσεις και να επιβάλλουν δεόντως κυρώσεις σε κάθε 
περίπτωση (όλα τα παρακάτω παραδείγματα είναι αντικανονικά) 
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Επιθετικό χτύπημα με δάκτυλα
Κανόνας 13.2.5 (σφάλματα στο επιθετικό χτύπημα), αναφέρει: 

•Ένας παίκτης ολοκληρώνει ένα επιθετικό χτύπημα με δάχτυλα 
όταν η τροχιά της μπάλας δεν είναι κάθετη ως προς τον άξονα 
γραμμή των ώμων. Η εξαίρεση είναι όταν ο παίκτης προσπαθεί 
να κάνει πάσα σε συμπαίκτη του.

•Οι κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τους διαιτητές, 
αναφέρουν: 

� Ένας παίκτης μπορεί να ολοκληρώσει επιθετικό χτύπημα, με 
δάχτυλα (όταν η τροχιά της μπάλας είναι κάθετη ως προς τον άξονα 
των ώμων), είτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

� Σημείωση: Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να εξετάσει τον άξονα των ώμων 
του παίκτη τη στιγμή που γίνεται η πάσα. Οι παίκτες πρέπει να 
καθορίσουν τη θέση των ώμων τους, πριν από την επαφή. 
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Ευχαριστώ


