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Σημαντικές επισημάνσεις

Άρθρο 25 - Ενστάσεις
1… δ) Για παράβαση ή κακή εφαρμογή των
Κανονισμών Παιδιάς από τους διαιτητές, ή από τους
κριτές και επόπτες, των οποίων συνέπεια ήταν η
διαμόρφωση αποτελέσματος που σε αντίθετη
περίπτωση να ήταν υπέρ της ενιστάμενης ομάδας.
Οι ενστάσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται στον Α’
Διαιτητή, από τον αρχηγό της ομάδας, τη στιγμή της
παράβασης ή και μέσα στο διάστημα της πρώτης
διακοπής του αγώνα που ακολουθεί την παράβαση.

Άρθρο 25 - Ενστάσεις
Τη στιγμή της υποβολής της ένστασης από τον
αρχηγό της ομάδας, οι διαιτητές υποχρεούνται να
καταγράψουν το αίτημα υποβολής ένστασης στο
χώρο των παρατηρήσεων του φύλλου αγώνα. Στο
τέλος του αγώνα ο αρχηγός της ομάδας είναι
υποχρεωμένος να δηλώσει αν θα υποβάλει ή όχι
ένσταση.
Η
δήλωση
αυτή
του
αρχηγού
καταγράφεται στο φύλλο αγώνα, υπογράφεται από
τον ίδιο τον αρχηγό και λαμβάνει γνώση με
υπογραφή ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας.
Αν τελικά υποβληθεί ένσταση, σημειώνεται στο
φύλλο του αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα, από τον
αρχηγό της ομάδας. Επιβεβαιώνουν με υπογραφή
ότι είναι γνώστες της ένστασης ο αρχηγός της
αντίπαλης ομάδας και οι διαιτητές του αγώνα.

Άρθρο 25 - Ενστάσεις
Επίσης γνώση λαμβάνει για κάθε ένσταση και ο
γυμνασίαρχος, αν υπάρχει. Η ένσταση πρέπει να
είναι ορισμένη και να αναφέρεται στη συγκεκριμένη
παράβαση και όχι γενικά για κακή διαιτησία.
Για τις ενστάσεις που υποβάλλονται για παράβαση ή
κακή εφαρμογή των Κανονισμών Παιδιάς, ο Α’
διαιτητής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει
περιληπτικά, στο Φύλλο του αγώνα, δίνοντας
εξηγήσεις για την απόφαση βάσει των διεθνών
κανονισμών παιδιάς. Για την απάντηση αυτή
υπογράφει και ο Β’ διαιτητής, εφόσον συμφωνεί ή
σε διαφορετική περίπτωση ο Β’ διαιτητής υποβάλει
ξεχωριστή έκθεση. Λεπτομέρειες αναφέρονται στις
εκθέσεις των διαιτητών.

Άρθρο 25 - Ενστάσεις
…3) Ο διαιτητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να
δέχεται να σημειώνεται στο Φύλλο του αγώνα, κάθε
ένσταση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα
παραπάνω. Αδικαιολόγητη άρνηση των διαιτητών
να δεχθούν ένσταση για τους παραπάνω λόγους
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Σε περίπτωση
άρνησης του Διαιτητή να καταγράψει την ένσταση
στο φύλλο αγώνος, η υπογραφή του φύλλου αγώνος
από τον αρχηγό της ομάδας με επιφύλαξη, θα
δύναται να θεωρηθεί ως ένσταση εφόσον
υποστηριχθεί εμπρόθεσμα και τηρηθούν και οι
λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν
άρθρο.

Άρθρο 18- Φύλλο Αγώνα
1) … Το γηπεδούχο σωματείο έχει την υποχρέωση να
προσκομίσει στην Γραμματεία το Φύλλο Αγώνος. Σε
περίπτωση που δεν προσκομιστεί Φύλλο Αγώνα και
το γεγονός αυτό καταστεί αιτία μη διεξαγωγής του
αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο μηδενίζεται. Με
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΠΕ, μπορεί σε συγκεκριμένα
πρωταθλήματα να χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό
φύλλο αγώνα.

Άρθρο 17- Διαιτησία Αγώνων
4) δ… ο Α’ Διαιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη
μερική ή ολική εκκένωση του γηπέδου.
θ) Εάν από τις παραπάνω πράξεις (πιο πάνω
αναφέρεται σε ρίψεις αντικειμένων, συμπλοκές κ.ά.)
προκληθεί διαπιστωμένος τραυματισμός αθλητή ή
προπονητή ή άλλου μέλους μιας ομάδας ή μέρους
του σώματος των διαιτητών ή παρατηρητή, η
διακοπή του αγώνα είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 17- Διαιτησία Αγώνων
6) … δεν παραδίδεται από τους διαιτητές στο σωματείο
δελτίο αθλητή που τιμωρήθηκε με απευθείας
αποκλεισμό, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
7)

Ο Α΄ Διαιτητής πρέπει να αναφέρει στις
«Παρατηρήσεις» του Φύλλου Αγώνα το λόγο για τον
οποίο τιμώρησε κάποιον αθλητή ή άλλο μέλος της
ομάδας με απευθείας αποκλεισμό (από τον αγώνα). Σε
περίπτωση
αναγραφής
στο
Φύλλο
Αγώνα
οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος, ο Α’
Διαιτητής ή ο γυμνασίαρχος, εφόσον υπάρχει, είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει αυτό στη διοργανώτρια,
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του
αγώνα.
Οι διαιτητές δεν κρατούν το δελτίο του αθλητή που θα
αποκλεισθεί με την σκάλα των ποινών.

Άρθρο 14- Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων
σωματείων
…5) … Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής του
αγώνα για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. διακοπή
ηλεκτρικού ρεύματος εντός γηπέδου, απρόβλεπτης
ζημίας κλπ.) ο μέγιστος χρόνος αναμονής για να
συνεχιστεί ο αγώνας ορίζεται σε ενενήντα (90)
λεπτά που υπολογίζονται αθροιστικά από τυχόν
επιμέρους διακοπές. Αν μετά το χρόνο αυτό, δεν
έχουν αποκατασταθεί οι κανονικές συνθήκες
διεξαγωγής του αγώνα, τότε ο αγώνας διακόπτεται
οριστικά και επαναλαμβάνεται ξεκινώντας από την
έναρξη του σετ στο οποίο σημειώθηκε η διακοπή. …

Άρθρο 12- Γήπεδα
…6) Σε περίπτωση που μέχρι και δεκαπέντε (15) λεπτά
μετά την προβλεπόμενη ώρα έναρξης, το γήπεδο
είναι κλειδωμένο και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση
των ομάδων και των διαιτητών σε αυτό, οι διαιτητές
πρέπει να καταγράψουν σε φύλλο αγώνα, αν αυτό
είναι εφικτό, ή σε ένα απλό φύλλο χαρτί τους
παρόντες αθλητές των ομάδων, καθώς επίσης και
τον λόγο μη διεξαγωγής του αγώνα.

