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Πάσα με δάκτυλα  



Περίλψη 

Το παίξιμο της μπάλας είναι ζωτικής 
σημασίας για το Μπιτς Βόλεϊ. Έχουν γίνει 
σημαντικές αλλαγές από το 2010 και μετά, 
καθώς η Επιτροπή FIVB Beach Volleyball 
έχει καταλήξει στα ακόλουθα κριτήρια για 
την αξιολόγηση της πάσας με τα δάχτυλα:  
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"Κατά τη διάρκεια της ενέργειας των 
παικτών να παίξουν την μπάλα με τα 
δάχτυλα, η μπάλα πρέπει να παιχθεί με μια 
γρήγορη κίνηση. Δεν πρέπει να υπάρχει 
οποιαδήποτε σημαντική μετακίνηση της 
μπάλας προς τα κάτω, ενώ η μπάλα δεν 
μπορεί εμφανώς να κρατηθεί στα χέρια του 
παίκτη" 



Κριτήρια 

Το 2017 οι διαιτητές πρέπει να εστιάσουν 
ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο ακρίβειας 
και συνέπειας κατά την αξιολόγηση της 
πάσας με τα δάχτυλα, με έμφαση κυρίως: 
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Στην εξάλειψη των εκτενών επαφών με 
τα δάκτυλα 

 

Στη μη καταλόγιση διπλής μπαλιάς 
βασιζόμενοι μόνο στις στροφές της 
μπάλας   

 

Όλοι στο γήπεδο να μπορούν να 
καταλάβουν το σφάλμα που έδωσε ο 
διαιτητής 

 



Κριτήρια 

Σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις πάσας με τα 
δάκτυλα, η μπάλα μπορεί να κρατηθεί 
ελαφρά και να κινηθεί λίγο προς τα 
κάτω κατά την διάρκεια της επαφής με 

τα χέρια του παίκτη.  
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Η ταχύτητα αυτής της ενέργειας είναι 

που θα καθορίζει εάν η«κίνηση προς τα κάτω» 

ή η «διάρκεια της επαφής" είναι 

σημαντική και συνεπώς σφάλμα.  
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Κριτήρια 
 Ο Διατητής πρέπει να καταλάβει την φύση των 

διαφόρων τύπων επαφών πάσας με τα δάκτυλα 

 Δίνοντας έμφαση στη διάρκεια (πιαστή) 
 Η εμφαση στην πιαστή μπαλιά είναι κυρίως στην διάρκεια 

της επαφής της μπάλας με τα χέρια του παίκτη 

 

 Και κατά πόσο τεχνικά σωστή και καθαρή ήταν η 
επαφή (διπλή)  
 Η διπλή μπαλιά δεν καθορίζεται από τις στροφές της 

μπαλας αλλά από το γεγονός ότι έχουμε ξεκάθαρα 
σφάλμα λόγω της χρονικής διαφοράς που η μπάλα έχεται 
σε επαφή με καθένα από τα δύο χέρια του παίκτη.  
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Κριτήρια 
 Για να εφαρμόσουμε αυτό το κριτήριο στη πάσα με δάκτυλα 

πρέπει να: 

• Επιτρέψουμε τις διάφορες τεχνικές για πάσα με δάχτυλα 
σφυρίζοντας μόνο ό, τι δεν είναι νόμιμο. 

• Καθορίσουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο για το τουρνουά και 
για τον αγώνα από την αρχή του, καταλογίζοντας ξεκάθαρα 
σφάλματα όπου ο παίκτης παίρνει την μπάλα από κάτω και την 
φέρνει επάνω, έχει παρατεταμένη κατοχή της μπάλας , η την 
σταματά και την πασάρει.  

• Να αποφύγουμε τον καταλογισμό σφάλματος με κριτήριο μόνο 
την θέση του σώματος του παίκτη.  
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Κριτήρια 
 Να καταλογίζουμε ισότιμα τα σφάλματα που γίνονται από τους 

κορυφαίους παίκτες σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες από το 
πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. 

 Να καταλογίζουμε ισότιμα τα σφάλματα ανεξάρτητα από το 
φύλο του παίκτη. 

 Η εφαρμογή των νέων κριτηρίων στην πάσα με τα δάκτυλα μπορεί 
να οδηγήσει σε ένταση μεταξύ διαίτητων και παικτών 

  Ο διαιτητής δεν πρέπει να επηρεάζεται από την 
αντίδραση ή τον αντίλογο των παικτών, καθώς το 
καθήκον μας σαν διαιτητές είναι να παίρνουμε 
αποφάσεις όταν και εφόσον απαιτείται και όχι για να 
γινόμαστε αρεστοί στους παίκτες. 
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Κριτήρια 
 Να καταλογίζουμε όλες τις ξεκάθαρες διπλές μπαλιές, αλλά να 

αποφεύγουμε να σφυρίζουμε βασιζόμενοι μόνο στις στροφές της 
μπάλας.  

  Εαν ένα σφύριγμα για διπλή μπαλιά, οδηγήσει σε αντιπαράθεση μεταξύ 
των διαιτητών, παικτών, προπονητών ,κ.α, – αυτό θα μπορούσε να είναι 
ένδειξη ότι το σφύριγμα σας ήταν αυστηρό.  

 Πολλοί διαιτητές καταλογίζουν διπλή μπαλιά μόνο από τις στροφές της 
μπάλας, ενώ άλλοι δεν σφυρίζουν ούτε τις ξεκάθαρες διπλές μπαλιές. 

 Οι διαιτητές πρέπει να μπορούν να ξεχωρίσουν την διπλή μπαλιά από την 
πιαστή μπαλιά διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση 
στούς παίκτες και τους θεατές . 
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Κριτήρια 
 Οι διαιτητές θα πρέπει να αναπτύξουν τεχνικές οι οποίες θα τους 

βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις κατά την 
διάρκεια του αγώνα:  
 Να υπενθυμίζουν στους παίκτες στην κλήρωση σχετικά με την 

εφαρμογή των κριτηριών για την πάσα. 
• Να παίρνουν την καλύτερη θέση για να κρίνουν τις επαφές. 

•  Να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ  1ου και 2ου διαιτητή ώστε 
να καλυφθούν περιπτώσεις που δεν μπορεί να δει ο 1ος 
διαιτητής. 

• Ταχύτητα επικοινωνίας αναμέσα στους διαιτητές. 
•  Στρατηγικές για την σωστότερη διαχείριση των παικτών 
• Στρατηγικές ώστε να αντιμετωπίζονται καταστάσεις 

αυξανόμενης πίεσης κ.α.  
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Ομοιόμορφη εφαρμογή 
 Οι διαιτητές πρέπει να διατηρούν ομοιόμορφα κριτήρια στην 

κρίση της πάσας με δάκτυλα 
 
 Συνέπεια σφυριγμάτων μεταξύ διαφορετικών τεχνικών 
 Συνέπεια σφυριγμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα 

 
 Μην αφήσετε τον εαυτό σας να επηρεαστεί από την 

υπερβολικό άγχος πριν από ένα δύσκολο αγώνα, καθώς αυτό 
μπορεί να σας οδηγήσει στο να υπερβάλλετε.  

 «Να είστε συντηρητικός/η“, εάν δεν είστε βέβαιος/α, μην το 
σφυρίξετε! ΑΛΛΑ σίγουρα σφυρίξτε τα ξεκάθαρα σφάλματα  

 
 

 Καθολική συνέπεια σε όλα τα τουρνουά και τις επίσημες 
διοργανώσεις  FIVB  
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Ευχαριστούμε! 


