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Ετήσιο σεμινάριο ΟΔΒΕ 2017
Δήλωση κωλυμάτων κάθε Δευτέρα, νέα δήλωση μόνιμων κωλυμάτων
Σύνθεση διαιτητικού σώματος στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών ΕΣΠΑΑΑ
Νέα οδοιπορικά ΕΣΠΑΑΑ
Έγκαιρη ενημέρωση αποτελεσμάτων ΕΣΠΑΑΑ (“game manager”)
Νέα οδηγία για την κλήρωση από την ΚΕΔ/ΕΟΠΕ
Σχολή διαιτησίας ΣΥΔΠΕ-ΔΑΠ
Νέο κείμενο κανονισμών 2017-2020 στο site
Καθυστερήσεις φύλλων αγώνα
Νέα ηλικιακά όρια αναπτυξιακών (κοινά σε Εφήβους-Νεάνιδες και σε
Παίδες-Κορασίδες χωρίς κάτω όριο)
Για τα εκτός συναγωνισμού ισχύει ό,τι και πέρσι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Η ομάδα Α έχει κάνει όλες τις κανονικές αλλαγές σε ένα σετ. Ο Λίμπερο
είναι στον πάγκο. Ένας από τους παίκτες της εξάδας αποβάλλεται. Πώς
πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας;
α) Ο Λίμπερο μπορεί να αντικαταστήσει τον παίκτη που αποβλήθηκε.
β) Το παιχνίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ομάδα Α χάνει το σετ.
γ) Ένας από τους παίκτες που είχε αλλαχτεί προηγουμένως μπορεί να γίνει
ξανά αλλαγή με τον παίκτη που αποβλήθηκε.
δ) Η ομάδα Α μπορεί να συνεχίσει στο σετ με 5 παίκτες μόνο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ο Λίμπερο της ομάδας Α τραυματίζεται. Ο προπονητής αποφασίζει να
κάνει επαναπροσδιορισμό. Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;
α) Ο προπονητής πρέπει να επαναπροσδιορίσει ως νέο Λίμπερο έναν
παίκτη που δεν αγωνιζόταν τη στιγμή του τραυματισμού.
β) Ο τραυματισμένος Λίμπερο δεν μπορεί να επανέλθει στον αγώνα, αλλά
επιτρέπεται να κάθεται στον πάγκο.
γ) Ο παίκτης που επαναπροσδιορίστηκε ως νέος Λίμπερο πρέπει να
διατηρήσει την ιδιότητα του Λίμπερο για το υπόλοιπο του αγώνα (με
την εξαίρεση ενός νέου επαναπροσδιορισμού Λίμπερο).
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Μετά το δεύτερο χτύπημα μιας ομάδας, η μπάλα διασχίζει το επίπεδο του
φιλέ έξω από την αντένα προς την ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων. Ο
παίκτης Νο 5 τρέχει προς την μπάλα ώστε να την επαναφέρει στο γήπεδο
του. Σε ποια στιγμή πρέπει να σφυριχτεί σφάλμα;
α) Όταν η μπάλα (αφού έχει επιστρέψει σωστά) έρχεται σε επαφή με
κάποιον άλλο παίκτη της ομάδας.
β) Όταν η μπάλα περάσει έξω από την ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων
(π.χ. πάνω από τον πάγκο των αντιπάλων.
γ) Αμέσως μόλις η μπάλα διασχίσει το επίπεδο του φιλέ μετά το δεύτερο
χτύπημα.
δ) Όταν ο παίκτης Νο 5 ακουμπήσει την μπάλα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ένας παίκτης είναι δηλωμένος στο χαρτάκι θέσεων, αλλά τραυματίζεται
πριν αρχίσει ο αγώνας. Ποια είναι η σωστή διαδικασία;
α) Ο παίκτης θα αλλαχτεί από έναν άλλον παίκτη που δεν είναι στο
χαρτάκι θέσεων. Ο προπονητής μπορεί να κάνει την αλλαγή στο φύλλο
αγώνα πριν από το πρώτο σερβίς. Ο σημειωτής θα πρέπει να
ενημερωθεί, αλλά η ενημέρωση των διαιτητών είναι προαιρετική.
β) Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται ως μια κανονική αλλαγή. Ο
προπονητής κάνει αίτημα στον 2ο διαιτητή ο οποίος κάνει τη σχετική
χειροσήμανση και η αλλαγή καταγράφεται στο φύλλο αγώνα.
γ) Η ομάδα αρχίζει τον αγώνα με 5 παίκτες μόνο. Αλλαγή μπορεί να
ζητηθεί μόνο μετά από μια ολοκληρωμένη φάση. Αυτή η αλλαγή
αντιμετωπίζεται ως μια κανονική αλλαγή.
δ) Ο αντικαταστάτης του τραυματισμένου παίκτη ξεκινάει στον αγώνα.
Πριν το πρώτο σερβίς, ο αρχηγός αγώνα πρέπει να ζητήσει τάιμ-άουτ
και προπονητής πρέπει να αναφέρει την αλλαγή στον σημειωτή ο
οποίος τη σημειώνει στο φύλλο αγώνα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Το σκορ είναι 14-14 και η ομάδα Α ζητάει ποιος παίκτης θα κάνει σερβίς. Ο
σημειωτής ενημερώνει ότι θα σερβίρει ο παίκτης Νο 3. Η ομάδα κερδίζει 2
πόντους (16-14) και γίνεται τεχνικό τάιμ-άουτ. Αμέσως μετά
ανακαλύπτεται ότι έπρεπε να σερβίρει ο παίκτης Νο 7 και όχι ο Νο 3. Πώς
θα συνεχιστεί ο αγώνας;
α) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 14-14 και σερβίρει ο παίκτης Νο 7 για
την ομάδα Α. Το τεχνικό τάιμ-άουτ παραμένει ως έχει.
β) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 14-14, η ομάδα Β κερδίζει έναν πόντο
και το σερβίς. Το τεχνικό τάιμ-άουτ ακυρώνεται.
γ) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 14-14 και σερβίρει ο παίκτης Νο 7 για
την ομάδα Α. Το τεχνικό τάιμ-άουτ ακυρώνεται.
δ) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 16-14, η ομάδα Β κερδίζει έναν πόντο
και το σερβίς.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι αρχηγοί και οι προπονητές και των δύο ομάδων έχουν υπογράψει στο
φύλλο αγώνα πριν την έναρξη. Στο δεύτερο σετ, ο προπονητής της
ομάδας Α θέλει να αλλάξει τον παίκτη Νο 7 με τον παίκτη Νο 15. Ο
παίκτης Νο 15 δεν έχει καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. Ο σημειωτής
ενημερώνει τον 2ο διαιτητή.
α) Αν ο παίκτης δεν είναι καταγεγραμμένος στη σύνθεση της ομάδας στη
φύλλο αγώνα, η αλλαγή δεν εγκρίνεται και η ομάδα Α θα τιμωρηθεί με
καθυστέρηση.
β) Στην περίπτωση που ο παίκτης έχει καταγραφεί στη σύνθεση της
ομάδας με λάθος νούμερο, η αλλαγή εγκρίνεται και το νούμερο του παίκτη
στο φύλλο αγώνα διορθώνεται χωρίς τιμωρία.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η παίκτρια Α κάνει μπλοκ. Η μπάλα την βρίσκει στο πρόσωπο και περνάει
πάνω από την αντένα προς την ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων. Η
συμπαίκτριά της, παίκτρια Β, κυνηγάει την μπάλα και την επαναφέρει
πάνω από την αντένα στην πλευρά τους. Ποια είναι η σωστή ενέργεια
διαιτητών/εποπτών και γιατί;

α) Τίποτα. Αυτή είναι μια κανονική ενέργεια.
β) Η μπάλα είναι «άουτ» μόλις περνάει πρώτη φορά πάνω από την
αντένα.
γ) Η μπάλα είναι «άουτ» μόλις η παίκτρια Β ακουμπάει την μπάλα στην
ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων.
δ) Η μπάλα είναι «άουτ» όταν επιστρέφει πάνω από την αντένα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Στο 4ο σετ η ομάδα Α κάνει μια αντικανονική αλλαγή χρησιμοποιώντας
έναν μη καταγεγραμμένο παίκτη. Το σετ τελειώνει και ο σημειωτής
ανακαλύπτει το σφάλμα στο 5ο σετ. Πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η ομάδα Α ξέχασε να αντικαταστήσει την Λίμπερο όταν αυτή πέρασε στη
θέση 4. Μετά από τρεις πόντους, ο 1ος διαιτητής αντιλήφθηκε ότι η
παίκτρια Λίμπερο ήταν αντικανονικά στην εξάδα. Ποιο/ποια από τα
παρακάτω ΔΕΝ είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο διαιτητής;
α) Να αποβάλλει την παίκτρια Λίμπερο.
β) Πόντος και σερβίς στους αντιπάλους.
γ) Οι πόντοι που κέρδισε η ομάδα Α όσο ήταν σε λάθος θέσεις
ακυρώνονται.
δ) Η παράταξη της ομάδας πρέπει να διορθωθεί.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Ο παίκτης Α κάνει σερβίς, αλλά δεν είναι ο σωστός παίκτης. Τι πρέπει να
γίνει;
α) Ο σημειωτής ενημερώνει τους διαιτητές για το σφάλμα και ο 1ος
διαιτητής σταματάει άμεσα τη φάση.
β) Ο σημειωτής περιμένει να ολοκληρωθεί η φάση και ενημερώνει το
διαιτητή. Ο διαιτητής σφυρίζει σφάλμα και οι αντίπαλοι κερδίζουν έναν
πόντο και το σερβίς.
γ) Ο σημειωτής περιμένει να ολοκληρωθεί η φάση και ενημερώνει το
διαιτητή. Ο διαιτητής τιμωρεί για καθυστέρηση και δίνει το σερβίς στην
αντίπαλη ομάδα. Αν η αντίπαλη ομάδα έχει κερδίσει τη φάση, τότε παίρνει
ακόμα έναν πόντο.
δ) Ο σημειωτής περιμένει να ολοκληρωθεί η φάση και ενημερώνει το
διαιτητή. Αν οι αντίπαλοι είχαν κερδίσει τη φάση, τότε κερδίζει ακόμα έναν
πόντο. Η ομάδα Α διατηρεί το σερβίς και πρέπει να διορθώσει τις θέσεις της.
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δ) Ο σημειωτής περιμένει να ολοκληρωθεί η φάση και ενημερώνει το
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πόντο. Η ομάδα Α διατηρεί το σερβίς και πρέπει να διορθώσει τις θέσεις της.

