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ΘΕΜΑ: Πρωτόκολλο Τραυματισμού 

 

 

 



Πρωτόκολλο τραυματισμού 

 Τι είναι: 

 

 Το Πρωτόκολλο Τραυματισμού είναι μια σειρά 

από δομημένα βήματα που σκοπεύουν να 

επιλύσουν επιτυχώς έναν τραυματισμό/ασθένεια 

με ελάχιστη καθυστέρηση (σύμφωνα με το 

άρθρο 17.1). 

 

 

 

 



 Πότε αρχίζει: 

 

• Το πρωτόκολλο τραυματισμού αρχίζει μόλις ένας παίκτης 

τραυματιστεί. 

 

 Πρώτο βήμα: 

 

•  ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει αμέσως να δραστηριοποιηθεί 

πηγαίνοντας στον παίκτη και να εξακριβώσει τη φύση και την 

έκταση του τραυματισμού. 

 

 



 Δεύτερο βήμα: 

 

• Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να ρωτήσει τον παίκτη: 

 

i. "Είστε σε θέση να συνεχίσετε το παιχνίδι ή χρειάζεστε ιατρική 

περίθαλψη;« 

 

 ii. Σε περίπτωση που απαιτείται ιατρική βοήθεια  "Από το επίσημο 

ιατρικό προσωπικό ή το δικό σας;« 

 

iii. Επιπλέον  "Χρειάζεστε γιατρό ή φυσιοθεραπευτή ή και τα δύο; 

 



• Εάν ο παίκτης χρειάζεται ιατρική περίθαλψη, ο 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

καλεί στο γήπεδο τη σχετική ιατρική βοήθεια και πρέπει αμέσως να 

ενημερώσει μια σειρά ανθρώπων:  

 

• τον ΣΗΜΕΙΩΤΗ, για να καταγράψει το χρόνο σε λεπτά και 

δευτερόλεπτα που ο παίκτης ρωτήθηκε αν χρειάζεται ιατρική 

περίθαλψη,  

 

• τον 1ο ΔΙΑΙΤΗΤΗ, για να κατέβει από τη σκάλα του για να 

επιβλέψει το πρωτόκολλο τραυματισμού και στη συνέχεια να 

επικοινωνήσει με τα ακόλουθα άτομα: 

  

• τον Τεχνικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο Διαιτησίας και τον Ιατρικό 

Υπεύθυνο     

 



 Χρόνος Ανάρρωσης: 

 

• Η χρονική στιγμή της έναρξης του επιτρεπτού χρόνου ανάρρωσης για 

έναν τραυματισμό αρχίζει με την άφιξη του κατάλληλου ιατρικού 

προσωπικού στο γήπεδο 

 

•  ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο διαπιστευμένο ιατρικό 

προσωπικό, ή στις περιπτώσεις που ο παίκτης επιλέγει να κουραριστεί 

από το δικό του ιατρικό προσωπικό, ο χρόνος ξεκινά από τη στιγμή 

που ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ενέκρινε το χρόνο ανάρρωσης.  

 

 Αυτό σημαίνει ότι:  



 1. Δύο σετ χρόνου θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνος αγώνα σε 

περίπτωση που ο παίκτης επιλέγει να κουραριστεί από το δικό του 

ιατρικό προσωπικό ή δεν υπάρχει διαθέσιμο διαπιστευμένο ιατρικό 

προσωπικό: 

• Ο χρόνος που έκανε την ερώτηση ο 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

• Ο χρόνος που ο αγώνας ξαναρχίζει. 

 

 2. Τρία σετ χρόνου θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνος αγώνα σε 

περίπτωση που ο παίκτης επιλέγει να κουραριστεί από το διαθέσιμο 

επίσημο ιατρικό προσωπικό της διοργάνωσης: 

• Ο χρόνος που έκανε την ερώτηση ο 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

• Ο χρόνος που το επίσημο ιατρικό προσωπικό έφτασε στο γήπεδο 

• Ο χρόνος που ο αγώνας ξαναρχίζει. 



• Ο 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ (και/ή ο 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ) στη συνέχεια 

επιβλέπει τις ενέργειες του παίκτη μέχρι να επιστρέψει στο πόστο 

του εντός του απαιτούμενου χρόνου ανάρρωσης. 

• Ο συμπαίκτης του τραυματισμένου παίκτη και οι αντίπαλοι πρέπει 

να παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο ή στην ελεύθερη ζώνη ή να 

πηγαίνουν στο αντίστοιχο χώρο της ομάδας τους. Οι παίκτες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μπάλες κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου.  

• Ο 2ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει κατά τη διάρκεια του χρόνου 

αποθεραπείας να  βεβαιωθεί ότι όλες οι χρονικές λεπτομέρειες 

έχουν καταγραφεί σωστά και με την ολοκλήρωση του 

πρωτοκόλλου τραυματισμού, υποδεικνύει με σαφήνεια στο 

ΣΗΜΕΙΩΤΗ (και επαληθεύει) την καταγραφή αυτών των στοιχείων 

στο φύλλο αγώνα. 



• Οι παίκτες θα πρέπει να ενημερώνονται για την πάροδο του χρόνου 

κατά τη διάρκεια του ιατρικού τάιμ άουτ. 

  

• Είναι σημαντικό όλες οι λεπτομέρειες: Ονόματα παικτών,  

Αριθμός, Χώρα της ομάδας, Σετ, Χρόνος (οι), Σκορ, έχουν όλα 

καταγραφεί στο φύλλο αγώνα. Σημειώστε ότι κάθε παίκτης μπορεί 

να πάρει μόνο ένα ιατρικό τάιμ άουτ σε κάθε αγώνα. 

 

• Όταν η περίθαλψη ολοκληρωθεί, ή αν δεν μπορεί να παρασχεθεί 

περίθαλψη, ο αγώνας πρέπει να ξαναρχίσει αλλιώς η  σχετική ομάδα 

μένει ελλιπής. Στο τέλος του χρόνου αποθεραπείας, ο 2ος  

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να σφυρίξει  και μετά να κάνει σήμα στον 

παίκτη να πάει στη θέση του. Η ομάδα μπορεί να πάρει το τάιμ 

άουτ που δεν έχει πάρει αλλά με την ολοκλήρωσή του πρέπει να 

αρχίσει τον αγώνα. Αν ο παίκτης δεν είναι σε θέση να αρχίσει αυτή 

τη στιγμή το σετ / ο αγώνας ολοκληρώνεται. 

 



 



 Τραυματισμός με αίμα: 

• Εάν η αιμορραγία είναι μικρή και μπορεί να σταματήσει εύκολα, 

έτσι ώστε να προκαλέσει ελάχιστη καθυστέρηση στον αγώνα, αυτό 

δεν θεωρείται ως ιατρικό τάιμ άουτ.  

• Εάν η αιμορραγία είναι πιο σημαντική, πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ιατρική βοήθεια και αυτό θεωρείται ιατρικό τάιμ άουτ. 

 

 Πόσα ιατρικά τάιμ άουτ επιτρέπονται: 

• Επιτρέπονται μέχρι δύο ιατρικά τάιμ-άουτ για 12-μηνη περίοδο ανά 

παίκτη. 

• Ιατρικό τάιμ-άουτ που δίνεται από τον διαιτητή λόγω 

«τραυματισμού με αίμα» που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, δεν 

συνυπολογίζεται στο συνολικό αριθμό ιατρικών τάιμ-άουτ. (όπως 

επίσης και το ιατρικό τάιμ-άουτ που προκύπτει από «τραυματικό 

περιστατικό» (traumatic incident) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 



Χρήση τουαλέτας από τους παίκτες 

• Κατόπιν αιτήματος από έναν παίκτη να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, 

η ομάδα του πρέπει να γνωρίζει ότι ο 1ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ θα ξεκινήσει 

την καταμέτρηση του ιατρικού τάιμ άουτ που θα χρεωθεί στον εν 

λόγω παίκτη, αν η χρήση του χρόνου υπερβαίνει το διαθέσιμο χρόνο 

πριν την έναρξη του αγώνα, ή τη διάρκεια της κανονικής διακοπής 

του παιχνιδιού που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό (Τάιμ Άουτ, 

Τεχνικό Τάιμ Άουτ, διάστημα μεταξύ των σετ, 12’’ ανάμεσα στις 

φάσεις). Σε περίπτωση που δοθεί ιατρικό τάιμ άουτ, επίσημο ιατρικό 

προσωπικό πρέπει να κληθεί στον αγωνιστικό χώρο και να είναι σε 

κατάσταση αναμονής. 

• Ο 2ος  ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ πρέπει να συνοδεύει πάντα τον παίκτη, ενώ ο 1ος  

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ θα επιβλέπει την κατάσταση κοντά στο τραπέζι του 

ΣΗΜΕΙΩΤΗ. 

 



…ΚΑΛΑ 

ΣΦΥΡΙΓΜΑΤΑ!!! 


