4η Επιμορφωτική συγκέντρωση
ΣΥ.Δ.ΠΕ.-A.Α.A. 2017-18

16/1/2018

Γενικές ενημερώσεις:





Δήλωση κωλυμάτων κάθε Δευτέρα μέχρι τις 12:00
Έγκαιρη ενημέρωση αποτελεσμάτων ΕΣΠΑΑΑ (“game manager”)
Σχολή διαιτησίας ΣΥΔΠΕ-A.A.A.
Χειρισμός εκθέσεων διαιτητών για γεγονότα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Ο Λίμπερο αντικαθιστά τον παίκτη Νο 5 στον κυρίως αγωνιστικό χώρο. Ο
παίκτης Νο 5 που αντικαταστάθηκε και βρίσκεται στον πάγκο, έχει απρεπή
συμπεριφορά προς τον 1ο διαιτητή και τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Ο
παίκτης συνεχίζει να φωνάζει και να βρίζει και τιμωρείται με αποβολή και
αμέσως μετά με αποκλεισμό. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί;

α) Ο Λίμπερο θα γίνει η κανονική αλλαγή του παίκτη Νο 5 και θα
παραμείνει στην εξάδα που αγωνίζεται.
β) Ο Λίμπερο παραμένει στην εξάδα. Ο παίκτης Νο 5 θα γίνει κανονική
αλλαγή με άλλον παίκτη στον πάγκο.
γ) Ο Λίμπερο θα βγει από τον κυρίως αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης Νο 5 θα
επιστρέψει και τότε θα αντικατασταθεί από τον Λίμπερο.
δ) Ο Λίμπερο θα βγει από τον κυρίως αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης Νο 5 θα
γίνει κανονική αλλαγή στον πάγκο με άλλον παίκτη. Αυτός ο παίκτης
εισέρχεται στον αγώνα. Ο Λίμπερο μπορεί να επιστρέψει στον αγώνα
μετά από μία ολοκληρωμένη φάση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ο Λίμπερο της ομάδας Α τραυματίζεται στο τρίτο σετ.

α) Ποια διαδικασία θα ακολουθήσει ο προπονητής αν θελήσει να κάνει
επαναπροσδιορισμό νέου Λίμπερο;
β) Ποιες είναι οι συνέπειες για τον αρχικό Λίμπερο;
γ) Εξηγήστε τι θα γίνει αν η ομάδα έχει δηλώσει 2 Λίμπερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο παίκτης Α κάνει μπλοκ. Η μπάλα τον βρίσκει στο κεφάλι και περνάει
πάνω από την αντένα προς την ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων. Ο
συμπαίκτης του Β τρέχει προς την μπάλα και την επαναφέρει πάνω από
την αντένα στη δική τους πλευρά. Ποια είναι η σωστή ενέργεια
διαιτητών/εποπτών και γιατί;

α) Καμία ενέργεια. Κανονικό παίξιμο της μπάλας.
β) Η μπάλα είναι «άουτ» την πρώτη φορά που πέρασε πάνω από την
αντένα.
γ) Η μπάλα είναι «άουτ» τη στιγμή που ο παίκτης Β ακουμπάει την μπάλα
στην ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων.
δ) Η μπάλα είναι «άουτ» όταν πέρασε πάνω από την αντένα κατά την
επαναφορά.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ανάμεσα στα σετ, ο 1ος διαιτητής τιμωρεί ένα μέλος της ομάδας Α με
κόκκινη κάρτα για απρεπή συμπεριφορά. Η ομάδα Α έχει το πρώτο σερβίς
στο επόμενο σετ. Τι θα συμβεί;
α) Η ομάδα Α αρχίζει το σετ με 0-1 και διατηρεί το σερβίς.
β) Η ομάδα Α αρχίζει το σετ με 0-1 και χάνει το σερβίς.
γ) Το σετ αρχίζει με 0-0 και η ομάδα Α κάνει σερβίς.
δ) Η ομάδα Α αρχίζει το σετ με 0-2 και διατηρεί το σερβίς.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ποιο/ποια από τα παρακάτω είναι αντικανονικά αιτήματα;
α) Ο προπονητής ζητάει τάιμ-άουτ μετά το σφύριγμα του 1ου διαιτητή για
σερβίς.
β) Ένας παίκτης (όχι ο αρχηγός αγώνα) ζητάει επιβεβαίωση θέσεων.
γ) Ο αρχηγός αγώνα ζητάει τάιμ-άουτ ενώ ο προπονητής του είναι στον
πάγκο.
δ) Ο προπονητής ζητάει το πρώτο τάιμ-άουτ της ομάδας όταν η μπάλα
είναι εκτός παιδιάς.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Μια ομάδα αγωνίζεται με 2 Λίμπερο. Ο Λίμπερο 1 τιμωρείται με
αποκλεισμό και ο Λίμπερο 2 τραυματίζεται και δεν μπορεί να συνεχίσει. Η
ομάδα κάνει επαναπροσδιορισμό (Λίμπερο 3). Ποιο/ποια από τα παρακάτω
είναι σωστά;

α) Η ομάδα μπορεί να κάνει και δεύτερο επαναπροσδιορισμό (Λίμπερο 4).
β) Η ομάδα δεν επιτρέπεται να παίξει με 2 Λίμπερο για τον υπόλοιπο
αγώνα.
γ) Αν συνέλθει από τον τραυματισμό, ο Λίμπερο 2 μπορεί να αγωνιστεί ως
δεύτερος Λίμπερο μαζί με τον Λίμπερο 3.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Τρεις παίκτες εισέρχονται στη ζώνη αλλαγής. Ο σημειωτής πατάει την
κόρνα. Τότε ο προπονητής αποφασίζει να κάνει μόνο δύο αλλαγές. Ποια
είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο 2ος διαιτητής;
α) Τίποτα. Οι αλλαγές παικτών χειρίζονται από τον σημειωτή και όχι από
τον 2ο διαιτητή.
β) Ενημερώνει τον προπονητή ότι πρέπει να κάνει και τις τρεις αλλαγές.
γ) Ενημερώνει τον προπονητή ότι πρέπει να ζητήσει τάιμ-άουτ για να
μπορέσει να αλλάξει τον αριθμό των αλλαγών.
δ) Επιτρέπει να γίνουν μόνο οι δύο αλλαγές με την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχει καθυστέρηση.
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