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3.10.3
Μπορεί ένας προπονητής, που στέκεται σε κανονική
θέση στην ελεύθερη ζώνη του, να πιάσει την μπάλα
που έρχεται πάνω από την αντένα, όταν ένας
αντίπαλος παίχτης τρέχει για να την επαναφέρει;

3.10.3 Απάντηση/Εξήγηση
Όχι.
Κανένα μέλος μιας ομάδας, συμπεριλαμβανόμενου του
προπονητή, δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει έναν
αντίπαλο να επαναφέρει την μπάλα που διασχίσει το
επίπεδο του φιλέ έξω από το οριοθετημένο διάστημα.
Δεν έχει σημασία αν η ενέργεια του μέλους της ομάδας
ήταν σκόπιμη ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι ένας
προπονητής, που στέκεται κανονικά στην ελεύθερη
ζώνη του, πρέπει να «κάνει χώρο» αν ένας αντίπαλος
τρέχει για να επαναφέρει την μπάλα.
Καν. 10.1.2.2

3.22.2
Ένας πασαδόρος, μετά την πάσα με άλμα προς τον
συμπαίκτη του επιθετικό, προσγειώνεται σταθερά,
κάνει δύο βήματα και αγγίζει το πλέγμα του φιλέ στο
κάτω μέρος του, κατά τη προσπάθειά του να καλύψει
τον επιθετικό του (ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα την
μπάλα). Μετά την επίθεση η μπάλα μπλοκάρεται και ο
πασαδόρος βγάζει άμυνα. Ο διαιτητής, βλέποντας το
φιλέ που ακόμα κουνιέται, σφυρίζει σφάλμα στο φιλέ.
Είναι αυτό σφάλμα;

3.22.2 Απάντηση/Εξήγηση:
Η απόφαση δεν είναι σωστή.
Η επαφή με το φιλέ έγινε αφού ο πασαδόρος είχε
ξεκάθαρα ανακτήσει ισορροπία. Ο παίκτης επιτρέπεται
να παίξει την επόμενη μπαλιά χωρίς σφάλμα.
Καν. 11.3.1, 11.4.4

4.22.2
Μια ομάδα έκανε αίτημα για αλλαγή, αλλά δεν έγινε
δεκτό λόγω λανθασμένης πινακίδας αλλαγής. Αυτό
προκάλεσε τιμωρία καθυστέρησης, η οποία ήταν
«ποινή» (η ομάδα είχε ήδη δεχτεί προειδοποίηση
καθυστέρησης). Μπορεί η ίδια ομάδα να κάνει ένα νέο
αίτημα για αλλαγή;

4.22.2 Απάντηση/Εξήγηση:
Ναι.
Από τη στιγμή που όλες οι ποινές (κόκκινες κάρτες)
θεωρούνται ολοκληρωμένες φάσεις, το νέο αίτημα για
αλλαγή γίνεται δεκτό σε αυτή την περίπτωση.
Καν. 6.1.3, 15, 15.2.1, 15.11.1.3

4.26.2
Είναι δυνατό να χρεωθεί μια ομάδα αντικανονικό
αίτημα ΑΦΟΥ έχει ήδη χρεωθεί με προειδοποίηση ή
ποινή καθυστέρησης;

4.26.2 Απάντηση/Εξήγηση:
Ναι είναι δυνατό.
Αν και ασυνήθιστο, ένα αντικανονικό αίτημα μπορεί να
ακολουθήσει μετά από μια τιμωρία καθυστέρησης ―
αυτό δεν είναι κλιμάκωση της καθυστέρησης!
Ο κανόνας που αναφέρεται στα αντικανονικά
αιτήματα και ο κανόνας που αναφέρεται στις
καθυστερήσεις, είναι και οι δύο πολύ ξεκάθαροι στο τι
θεωρείται αντικανονικό αίτημα και στο τι θεωρείται
καθυστέρηση. Συνεπώς, ακόμα κι αν μια ομάδα έχει
ήδη δεχτεί τιμωρία καθυστέρησης, μερικές ενέργειες
είναι ΜΟΝΟ αντικανονικά αιτήματα και δεν
συνδυάζονται με την καθυστέρηση που προηγήθηκε.
Καν. 15.5, 16.1

4.29.3
Η ομάδα «Α» κάνει μια αλλαγή παίκτη και η επόμενη
φάση διακόπτεται λόγω τραυματισμού παίκτη της
ομάδας «Α». Ο παίκτης δεν μπορεί να συνεχίσει. Αφού
δεν υπάρχει ολοκληρωμένη φάση μετά την αλλαγή,
γίνεται να αλλαχτεί ο τραυματισμένος παίκτης με
κανονική αλλαγή;

4.29.3 Απάντηση/Εξήγηση:
Ναι γίνεται.
Μολονότι είναι αντικανονικό να ζητηθεί δεύτερη
αλλαγή χωρίς ολοκληρωμένη φάση, όταν υπάρχει
«ανωτέρα βία» όπως αυτή η περίπτωση, επιτρέπεται να
γίνει αλλαγή του τραυματισμένου παίκτη.
Καν. 15.11.1.3

4.36
Μετά από άμυνα στην ελεύθερη ζώνη πίσω από την
τελική γραμμή, η μπάλα χτύπησε στο γερανό της
τηλεοπτικής κάμερας, οποίος βρισκόταν μέσα στο
αγωνιστικό διάστημα. Οι διαιτητές πρέπει να
σταματήσουν τον αγώνα. Ο 1ος διαιτητής θα θεωρήσει
αυτήν την ενέργεια ως «άουτ» ή ως «εξωτερική
παρέμβαση»;

4.36 Απάντηση/Εξήγηση:
Μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες έχουν
προτεραιότητα στη μπάλα. Αν η μπάλα χτυπήσει ένα
εξωτερικό αντικείμενο ή ένα άτομο που εισέρχονται
έξω από τον αγωνιστικό χώρο, π.χ. ο γερανός της
τηλεοπτικής κάμερας ή ένας θεατής πιάνει την μπάλα,
αυτό θεωρείται «εξωτερική παρέμβαση» και η φάση
πρέπει να επαναληφθεί.
Καν. 17.2

7.11
Μετά το τέλος ενός τάιμ-άουτ και οι δύο ομάδες
επιστρέφουν στον κυρίως αγωνιστικό χώρο, εκτός από
έναν παίκτη, ο οποίος έπινε ακόμα νερό κοντά στον
πάγκο. Ο σημειωτής έκανε ήδη το σήμα «έτοιμος» με τα
δύο χέρια για να συνεχιστεί ο αγώνας.
Ο 2ος διαιτητής μπορεί να δώσει το δικό του σήμα
«έτοιμος» προς τον 1ο διαιτητή;

7.11 Απάντηση/Εξήγηση
Όχι.
Πριν την έναρξη ενός σετ ή πριν τη συνέχιση του αγώνα
μετά από ΤΟ ή ΤΤΟ, είναι καθήκον του 2ου διαιτητή να
ελέγξει αν ο σημειωτής έχει τελειώσει με τα δικά του
καθήκοντα και αν οι ομάδες είναι στον κυρίως
αγωνιστικό χώρο έτοιμες να αγωνιστούν. Συνεπώς, αν
κάποιος παίκτης δεν εισήλθε στον κυρίως αγωνιστικό
χώρο μετά την εντολή των διαιτητών για συνέχιση του
αγώνα, ο 2ος διαιτητής δεν πρέπει να δώσει το σήμα ΟΚ
με τα δύο χέρια. Μετά από εύλογο χρόνο, ο 1ος διαιτητής
θα θεωρήσει αυτήν την ενέργεια του παίκτη ως
καθυστέρηση και θα δώσει την κατάλληλη τιμωρία.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο 2ος διαιτητής δεν θα δώσει το
σήμα ΟΚ αν έχει γίνει μια κρυφή αντικατάσταση
Λίμπερο. Το σήμα θα δοθεί μόνο όταν όλα τα καθήκοντα
ολοκληρωθούν.

9.27
Ένας παίκτης της ομάδας «Β» κάνει επιθετικό χτύπημα μετά
το σφύριγμα του 1ου διαιτητή για το τέλος της φάσης. Η
επίθεση ήταν δυνατή και η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι έναν
παίκτη της ομάδας «Α» που πανηγύριζε τον πόντο που
κέρδισαν. Αυτή η ενέργεια προκάλεσε αντίδραση από τους
συμπαίκτες του παίκτη της «Α», οι οποίοι πέρασαν κάτω από
το φιλέ για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον παίκτη Νο 9 της
«Β» που έκανε την επίθεση. Γενικά προκλήθηκε μεγάλη
αναστάτωση. Όταν ηρέμησαν, ο Νο 19 της «Α» αποκλείστηκε
λόγω χτυπήματος σε αντίπαλο (το είδε ο 1ος διαιτητής). Μετά
ο Νο 9 της «Β» τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα για την
ενέργειά του να κάνει επιθετικό χτύπημα μετά το σφύριγμα
του 1ου διαιτητή. Αυτές ήταν οι μόνες τιμωρίες. Πώς μπορεί ο
διαιτητής να ελέγξει μια κατάσταση όπου μια ολόκληρη
ομάδα εμπλέκεται σε προσπάθεια συμπλοκής;

9.27 Απάντηση/Εξήγηση:
Ο 1ος διαιτητής εφάρμοσε σωστά τον κανόνα των
τιμωριών και τη σειρά των τιμωριών όταν εμπλέκονται
δύο αντίπαλοι.
Είναι προφανές ότι ο παίκτης που χτύπησε αντίπαλο
πρέπει να αποκλειστεί. Αλλά και η ενέργεια του
επιθετικού να χτυπήσει την μπάλα προς αντίπαλο μετά
το τέλος της φάσης πρέπει να θεωρηθεί απρεπής
συμπεριφορά.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βαρύτερη τιμωρία δίνεται
πρώτη και μετά η άλλη τιμωρία. Αν οι τιμωρίες είναι
της ίδιας κλίμακας, η ομάδα που σερβίρει τιμωρείται
πρώτη.
Καν. 21.2.1, 21.2.3

