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Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι να παρέχει στους διαιτητές μία 
τυποποιημένη και γρήγορη μέθοδο για να διεκπεραιώσουν το  ΠΑΜ  
αφού ξεκινήσει η διαδικασία.  

Από την φύση του το ΠΑΜ είναι μια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς 
μεταξύ των διαιτητών και των παικτών για το αν η μπάλα ήταν μέσα ή 
έξω.  

Οι διαιτητές πρέπει να προσέξουν έτσι ώστε η διαδικασία να γίνει με 
διαφάνεια , να μην υπάρξει καθυστέρηση και το αποτέλεσμα να δοθεί 
έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν την απόφαση για να μπορέσει το παιχνίδι 
να συνεχιστεί όσο πιο σύντομα γίνεται. 



Το πρωτόκολλο αποτυπώματος της μπάλας, όπως πραγματοποιείται 
κατά την διάρκεια του  παιχνιδιού συνίσταται από συγκεκριμένα 
βήματα που πρέπει να γίνουν από τους διαιτητές, και ειδικά από τον 
1ον διαιτητή,  
 
με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα για να μπορέσει να ξαναρχίσει το 
παιχνίδι όσο το δυνατό πιο γρήγορα.  



Τα κύρια στοιχεία του  Πρωτόκολλου  Διερεύνησης Αποτυπώματος Μπάλας  
είναι : 

 
Αν ο 1ος διαιτητής έχει σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με το αν η μπάλα 
ήταν μέσα ή έξω μπορεί να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας του 
ΠΑΜ. 
 
Οι Αρχηγοί δεν έχουν το δικαίωμα να επιμείνουν στην έναρξη της 
διαδικασίας του ΠΑΜ. 



Οι διαιτητές και οι επόπτες πρέπει να αποθαρρύνουν  τις όποιες 
ενέργειες από τους παίκτες για να καλύψουν ή να αλλάξουν το 
σημάδι. Ο 1ος διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει αν χρειαστεί. 
 
Οι Αρχηγοί μπορεί να αναγνωρίσουν ότι η αρχική απόφαση για την 
έναρξη της διαδικασίας ήταν λανθασμένη και έτσι δεν ξεκινά η 
διαδικασία  ή αν ξεκίνησε, αμέσως τερματίζεται. 
 
Το ΠΑΜ δίνει την δυνατότητα στον 1ον διαιτητή να ηρεμήσει τους 
παίκτες μετά από μια αμφισβητούμενη απόφαση. Αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι ο 1ος Διαιτητής δεν θα είναι αυστηρός και γρήγορος 
όσο αφορά την διαδικασία. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Α ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

Αρχική και γρήγορη απόφαση από τον 1ο Διαιτητή κατά πόσο θα αρχίσει το 
ΠΑΜ. 
 
Ο 1ος διαιτητής κατεβαίνει από την σκάλα και υποδεικνύει στον επόπτη/ες 
ότι πρέπει να πάνε στο σημείο που είναι το σημάδι. 
 
Επιπρόσθετα, ο 1ος διαιτητής λέει στους παίκτες της ομάδας στην μεριά της 
οποίας είναι το σημάδι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το επίμαχο 
σημείο.  
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έτσι εξασφαλίζεται η δίκαιη και ίση 
μεταχείριση και των δύο ομάδων κατά την διαδικασία. 



 
Επιβεβαίωση του σημαδιού (μέσα ή έξω) 
 

Όταν στο σημείο που είναι το σημάδι δεν υπάρχουν παίκτες και ο/οι  
επόπτης/ες βρίσκονται εκεί τότε ο 1ος διαιτητής προσεκτικά ξεκινά τις 
ερωτήσεις προς τους επόπτες αν χρειάζεται. 
 
Αρχικά θα πρέπει να καθορίσει κατά πόσο η μπάλα ακούμπησε την 
γραμμή. Αυτό περιλαμβάνει και την περίπτωση που η γραμμή ήταν 
ανασηκωμένη και η μπάλα την ακούμπησε. 
 



 
Είναι σημαντικό να δοθεί η ευκαιρία στον επόπτη να :               
                                                       

 Δείξει το σημάδι χωρίς να το ακουμπήσει. 
 
 Εξηγήσει προφορικά το τι ακριβώς είδε συμπεριλαμβανομένης της 

στιγμής που ακούμπησε η μπάλα στην άμμο καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια/πληροφορία. 

 
Ο 1ος διαιτητής πρέπει να είναι σίγουρος για το τι του είπε ο 
επόπτης. 
 
Όταν ο 1ος διαιτητής συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζεται για να πάρει  την απόφαση,  



  

 Πηγαίνει γρήγορα προς την σκάλα, αφού ανεβεί στην σκάλα κάνει την 
χειροσήμανση σχετικά με την απόφαση του και τιμωρεί αν χρειάζεται 
όποιο παίκτη πέρασε κάτω από το φιλέ. 

 Δεν επιτρέπεται καμία άλλη καθυστέρηση και οι παίκτες πρέπει να 
πιεστούν να ξεκινήσει το παιχνίδι αμέσως. 

Ο 1ος διαιτητής δίνει το σήμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι  

 

 

 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ B ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

Αρχικά ο 2ος διαιτητής παίρνει θέση κοντά στο φιλέ για να αποτρέψει 
είτε με το κορμί του είτε λεκτικά την ομάδα από το να περάσει κάτω από 
το φιλέ. 
 
Μια καλή πρακτική είναι η υπενθύμιση στην ομάδα ότι απαγορεύεται 
να περάσει κάτω από το φιλέ ή την προέκταση αυτού. 
 
Πρέπει να έχει οπτική επαφή με τον 1ο διαιτητή καθόλη την διάρκεια 
της διαδικασίας. 
 
Στο τέλος μπορεί ο 2ος να χρειαστεί να βοηθήσει τον 1ο για την τελική 
απόφαση. 

 



Ο 2ος διαιτητής βεβαιώνεται ότι η γραμματεία σημείωσε σωστά το 
αποτέλεσμα του Πρωτόκολλου Διερεύνησης Αποτυπώματος 
Μπάλας. Το παιχνίδι δεν ξαναρχίζει μέχρι η γραμματεία να 
υποδείξει ότι είναι έτοιμη. 

 
 
Πολλά προβλήματα μπορούν να αποτραπούν  άμεσα στο ΠΑΜ αν 
υπάρχει γρήγορη και ακριβής επικοινωνία/συνεργασία πριν, κατά την 
διάρκεια και μετά το τέλος της διαδικασίας. 
 
Ο 1ος διαιτητής και οι επόπτες πρέπει όλη την ώρα να έχουν τα μάτια 
τους στραμμένα στο σημείο που είναι το σημάδι ώστε να αποτραπεί η 
όποια προσπάθεια από τους παίκτες να καλύψουν ή να αλλάξουν 
κ.λ.π. το σημάδι. 



 
 
Ο 2ος διαιτητής πρέπει να ενεργεί με την χρήση της σφυρίχτρας, με 
τα χέρια ή και λεκτικά υποδεικνύοντας στους παίκτες ότι δεν πρέπει 
να περάσουν κάτω από το φιλέ ή την προέκτασή του. 
 
Ο 1ος διαιτητής μπορεί να χρειαστεί την παρουσία του 2ου διαιτητή 
κατά την εξέταση του σημαδιού είτε για μετάφραση είτε για 
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. 
 



ΕΠΟΠΤΕΣ 

Οι επόπτες πρέπει κατά την διάρκεια του παιχνιδιού να είναι 
ακριβείς στις υποδείξεις τους ειδικά όσο αφορά το μέσα/έξω για 
να αποφεύγεται η έναρξη της διαδικασίας του Πρωτόκολλου 
Διερεύνησης Αποτυπώματος Μπάλας . 
 
Αν αρχίσει η διαδικασία του Πρωτόκολλου Διερεύνησης 
Αποτυπώματος Μπάλας  πρέπει οι επόπτες να είναι σίγουροι ότι 
μπορούν να αναφέρουν/υποδείξουν το ακριβές σημείο καθώς 
και τις συνθήκες τη στιγμή που η μπάλα ακούμπησε την άμμο. 
 
Πληροφορίες που αφορούν την θέση και τις συνθήκες της 
επαφής της μπάλας με την άμμο πρέπει να μεταφέρονται στον 
1ον διαιτητή αν τους ζητηθεί. 



Θεωρείται δεδομένο για έναν επόπτη ότι θα του ζητήσει ο 1ος 
διαιτητής να πάει στο σημείο που είναι το σημάδι. 
 
Ο επόπτης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αλλάξει την επιφάνεια 
(άμμο, γραμμή, κ.λ.π.) στο σημείο που είναι το σημάδι. 
 
Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα για να μην πλησιάσουν οι παίκτες 
στο σημείο που είναι το σημάδι καθώς επίσης σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να δείχνουμε το σημείο με το δάκτυλο ή την σημαία . 



 Στο τέλος του Πρωτοκόλλου, ο 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να ανακοινώσει 
τα αποτελέσματα του Πρωτοκόλλου Αποτυπώματος της Μπάλας σε 
όλα τα μέρη με τη χρήση της κατάλληλης χειροσήμανσης (δείχνει 
ποια ομάδα  έχει τώρα το σέρβις). 
 
Εάν χρειάζεται, ο 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει επίσης να τιμωρήσει κάθε 
παίκτη (ες) που πέρασε κάτω από το φιλέ ή την προέκτασή του. Αυτό 
τιμωρείται ως απρεπής συμπεριφορά (κόκκινη κάρτα). 

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 



Το πέρασμα κάτω από το φιλέ ή την προέκτασή του δεν διακρίνεται 
ανάλογα με την απόσταση από το φιλέ (οι παίκτες που τον 
διασχίζουν 1 μέτρο αντιμετωπίζονται τον ίδιο με αυτούς που τον 
διασχίζουν 3 μέτρα). Είναι ωστόσο πιθανό ότι οι παίκτες μπορούν να 
δεχτούν διαδοχικά κι άλλες κυρώσεις για άλλες ενέργειες, όπως 
καθυστερήσεις, λεκτική προσβολή, κλπ. 
 
Ο 2Ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ καταγράφει 
σωστά το αποτέλεσμα του πρωτοκόλλου. Το παιχνίδι δεν πρέπει να 
ξαναρχίσει έως ότου ο ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ δηλώσει ότι είναι έτοιμος. 




