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ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΗΙΑ
Διζαγωγή
Σν Snow volley είλαη έλα λέν θαη αλεξρφκελν άζιεκα. Αλακέλεηαη λα αλαπηχζζεηαη
ζηαζεξά θαη ζπλερψο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί ηειηθά λα ην
νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο Υεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο αγψλεο, αθνινπζψληαο
δξφκν παξφκνην κε απηφλ πνπ ράξαμε ην Beach Volley ζηε δεθαεηία ηνπ 1990.
Υαπακηηπιζηικά ηος παισνιδιού
Σν Snow volley είλαη έλα άζιεκα ην νπνίν παίδεηαη απφ δχν νκάδεο ζε έλα γήπεδν απφ
ρηφλη, ην νπνίν ρσξίδεηαη κε έλα θηιέ.
Ζ νκάδα έρεη ηξία ρηππήκαηα γηα λα επηζηξέςεη ηελ κπάια (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
κπινθ).
ην Snow volley ε νκάδα πνπ θεξδίδεη ηε θάζε, θεξδίδεη έλα πφλην (χζηεκα πλερνχο
Καηαγξαθήο πφλησλ. Όηαλ ε νκάδα πνπ ππνδέρεηαη, θεξδίδεη ηε θάζε, θεξδίδεη έλαλ
πφλην θαη ην δηθαίσκα λα ζεξβίξεη. Ο παίθηεο πνπ ζεξβίξεη πξέπεη λα αιιάδεη θάζε θνξά
πνπ απηφ ζπκβαίλεη.
Ο ΓΙΑΙΣΗΣΗ ΜΔΑ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ
Ζ νπζία ελφο θαινχ δηαηηεηή έγθεηηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο:

Να είλαη δίθαηνο κε θάζε ζπκκεηέρνληα


Να θαίλεηαη δίθαηνο ζηνπο ζεαηέο

Απηφ απαηηεί ην ηεξάζηην ζηνηρείν ηεο εκπηζηνζχλεο- πξέπεη λα εκπηζηεχνληαη ηνλ δηαηηεηή
λα επηηξέπεη ζηνπο αζιεηέο λα ςπραγσγήζνπλ:

Με ην λα είλαη αθξηβήο ζηηο απνθάζεηο ηνπ/ηεο


Με ην λα θαηαλνεί γηαηί έρεη γξαθηεί ν θαλνληζκφο



Με ην λα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο δηνξγαλσηήο


Με ην λα επηηξέπεη λα θπιάεη ν αγψλαο θαη λα ηνλ δηεπζχλεη πξνο έλα
απνηέιεζκα

Με ην λα είλαη παηδαγσγφο- ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλνληζκνχο γηα λα
ηηκσξήζεη ην άδηθν θαη λα επηπιήμεη ηελ αγέλεηα.

Με ην λα πξνσζεί ην άζιεκα- πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη, λα επηηξέπεη ηα
ζεακαηηθά ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ λα ιάκπνπλ θαη νη θαιχηεξνη αζιεηέο λα θάλνπλ
απηφ πνπ μέξνπλ θαιχηεξα: λα ςπραγσγνχλ ην θνηλφ.

Σέινο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έλαο θαιφο δηαηηεηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο
θαλνληζκνχο γηα λα θάλεη ηνλ αγψλα κία ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία γηα φινπο.
Γηα φζνπο έρνπλ δηαβάζεη κέρξη εδψ, δείηε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνινπζνχλ ζαλ ηελ
ηξέρνπζα εμειηθηηθή θαηάζηαζε ελφο απίζαλνπ αζιήκαηνο αιιά θξαηήζηε ζηνλ λνπ ζαο
γηαηί νη ιίγεο παξάγξαθνη πνπ αθνινπζνχλ κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο γηα εζάο ζην
δηθφ ζαο πφζην κέζα ζην άζιεκα.
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ΣΜΗΜΑ 1: ΣΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
1 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ
Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πεξηιακβάλεη ην γήπεδν θαη ηελ ειεχζεξε δψλε. Πξέπεη λα είλαη
νξζνγψληνο θαη ζπκκεηξηθφο.
1.1 ΓΗΑΣΑΔΗ
Σν γήπεδν είλαη έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν κε δηαζηάζεηο16x8κ., θαη
πεξηβάιιεηαη απφ ειεχζεξε δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2κ. πξνο φιεο ηηο πιεπξέο.
1.2 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
1.2.1 Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ νκνηφκνξθν απισκέλν ρηφλη, φζν
πην επίπεδν γίλεηαη, ρσξίο πέηξεο, θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ ζα εγθπκνλνχζε θηλδχλνπο
γηα θνςίκαηα θαη ηξαπκαηηζκνχο ησλ παηθηψλ.
1.3 ΓΡΑΜΜΔ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ
1.3.1 Όιεο νη γξακκέο έρνπλ πιάηνο 5 εθ. Οη γξακκέο πξέπεη λα έρνπλ ρξψκα ην
νπνίν λα έξρεηαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ην ρξψκα ηνπ ρηνληνχ.
1.3.2 Γχν πιάγηεο γξακκέο θαη δχν ηειηθέο γξακκέο νξηνζεηνχλ ην γήπεδν. Γελ ππάξρεη
θεληξηθή γξακκή. Σφζν νη πιάγηεο φζν θαη νη ηειηθέο γξακκέο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηηο
δηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ. Οη γξακκέο ηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη θνξδέιεο
θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ πιηθφ θαη νπνηαδήπνηε εθηεζεηκέλα ζηεξίγκαηα ζα
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ καιαθφ θαη εχθακπην πιηθφ.
1.4 ΕΧΝΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΔ
Τπάξρεη κφλν ην γήπεδν, ε δψλε ηνπ ζεξβίο, θαη ε ειεχζεξε δψλε πνπ πεξηβάιιεη ην
γήπεδν.
1.4.1 Ζ δψλε ηνπ ζεξβίο είλαη κία πεξηνρή πιάηνπο 8κ. πίζσ απφ θάζε ηειηθή γξακκή θαη
εθηείλεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο ειεχζεξεο δψλεο.
1.5 ΚΑΗΡΟ
Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαλέλα θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ζηνπο
παίθηεο.
2 ΦΗΛΔ ΚΑΗ ΣΤΛΟΒΑΣΔ
2.1 ΤΦΟ ΣΟΤ ΦΗΛΔ
2.1.1 Σνπνζεηεκέλν θάζεηα πάλσ ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ, βξίζθεηαη έλα θηιέ ηνπ νπνίνπ
ην πάλσ κέξνο βξίζθεηαη ζε χςνο 2,43κ. γηα ηνπο άλδξεο θαη 2,24κ. γηα ηηο γπλαίθεο.
εκείσζε: Σν χςνο ηνπ θηιέ κπνξεί λα δηαθέξεη γηα ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο σο
αθνινχζσο :
Ζιηθίεο
Γπλαίθεο
Άλδξεο
16 ρξνλψλ θαη θάησ 2.24 κ .
2.24 κ.
14 ρξνλψλ θαη θάησ 2.12 κ.
2.12 κ.
12 ρξνλψλ θαη θάησ 2.00 κ.
2.00 κ.
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2.1.2 Σν χςνο ηνπ κεηξηέηαη ζην θέληξν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ κε κηα ξάβδν κέηξεζεο.
Σν χςνο ηνπ θηιέ (πάλσ απφ ηηο δχν πιάγηεο γξακκέο) πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ην ίδην
θαη λα κελ ππεξβαίλεη ην επίζεκν χςνο πεξηζζφηεξν απφ 2εθ.
2.2 ΚΑΣΑΚΔΤΖ.
Σν θηιέ έρεη κήθνο 8,5κ. θαη 1κ (+/- 3εθ.) πιάηνο, φηαλ είλαη ηελησκέλν, ηνπνζεηεκέλν
θάζεηα πάλσ απφ ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ γεπέδνπ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
ηεηξάγσλν πιέγκα ησλ 10εθ. ηελ θνξπθή θαη ζηε βάζε ηνπ ππάξρνπλ δχν νξηδφληηεο
ηαηλίεο πιάηνπο 7-10εθ. θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλαδηπινχκελν θακβά, θαηά πξνηίκεζε
ζθνχξνπ κπιε ή αλνηθηνχ ρξψκαηνο, ξακκέλεο ζε φιν ην κήθνο ηνπο.
Μέζα ζηηο ηαηλίεο ππάξρεη έλα εχθακπην θαιψδην ζηελ πάλσ ηαηλία θαη έλα θνξδφλη ζηελ
θάησ ηαηλία γηα λα ζηεξεψλεηαη ην θηιέ ζηνπο ζηπινβάηεο θαη λα δηαηεξεί ην επάλσ θαη ην
θάησ κέξνο ηνπ ηελησκέλν.
2.3 ΠΛΑΓΗΔ ΣΑΗΝΗΔ
Γχν ρξσκαηηζηέο ηαηλίεο, πιάηνπο 5-8εθ. (ίδην πιάηνο κε ηηο γξακκέο ηνπ γεπέδνπ) θαη
κήθνπο 1κ., είλαη ζηεξεσκέλεο θάζεηα ζην θηιέ θαη ηνπνζεηεκέλεο πάλσ απφ θάζε
πιάγηα γξακκή. Θεσξνχληαη κέξνο ηνπ θηιέ.
2.4 ΑΝΣΔΝΔ
Ζ αληέλα είλαη κία εχθακπηε ξάβδνο, κήθνπο 1,80 κ. θαη δηακέηξνπ 10ρηι.,
θαηαζθεπαζκέλε απφ fiberglass ή παξφκνην πιηθφ.
Ζ αληέλα ζηεξεψλεηαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο θάζε πιάγηαο ηαηλίαο. Οη αληέλεο
ηνπνζεηνχληαη ζηηο αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ θηιέ. Σα 80 πάλσ εθαηνζηά θάζε αληέλαο
πξνεμέρνπλ πάλσ απφ ην θηιέ θαη είλαη ζεκεησκέλα κε ισξίδεο ησλ 10 εθ. κε ρξψκαηα
πνπ δεκηνπξγνχλ αληίζεζε, θαηά πξνηίκεζε θφθθηλν θαη ιεπθφ.
Οη αληέλεο ζεσξνχληαη κέξνο ηνπ θηιέ θαη πιεπξηθά θαζνξίδνπλ ην νξηνζεηεκέλν
δηάζηεκα.
2.5 ΣΤΛΟΒΑΣΔ
2.5.1 Οη ζηπινβάηεο πνπ ζηεξίδνπλ ην θηιέ ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο
θαη είλαη θαηά πξνηίκεζε ξπζκηδφκελνη.
2.5.2 Οη ζηπινβάηεο είλαη θπιηλδξηθνί θαη ιείνη, ζηαζεξνπνηεκέλνη ζην έδαθνο ρσξίο
ζχξκαηα. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία θαηαζθεπή πνπ λα είλαη επηθίλδπλε ή λα
παξεκπνδίδεη. Οη ζηπινβάηεο πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνη κε καιαθφ πιηθφ.
3 ΜΠΑΛΔ
3.1 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Ζ κπάια πξέπεη λα είλαη ζθαηξηθή, θηηαγκέλε απφ εχθακπην πιηθφ (δέξκα ή ζπλζεηηθφ
δέξκα ή παξφκνην), ην νπνίν λα κελ απνξξνθά πγξαζία.
Υξψκα: θσηεηλά ρξψκαηα ή ζπλδπαζκφο ρξσκάησλ.
Πεξηθέξεηα: 66 έσο 68εθ.
Βάξνο: 260 έσο 280γξ.
Δζσηεξηθή πίεζε: 0,175 κέρξη 0,225Kg/cm2 (171 έσο 221 mbar ή hPa).
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3.2 ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΗΑ ΣΗ ΜΠΑΛΔ
Όιεο νη κπάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλαλ αγψλα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα πξφηππα
θαη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο CEV.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ
4 ΟΜΑΓΔ
4.1 ΤΝΘΔΖ ΟΜΑΓΑ
4.1.1 Μηα νκάδα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ δχν παίθηεο-ηξηεο.
4.1.2 Μφλν νη δχν παίθηεο-ηξηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην θχιιν αγψλα επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ αγψλα.
4.1.3Έλαο απφ ηνπο παίθηεο είλαη ν αξρεγφο ηεο νκάδαο, ν νπνίνο πξέπεη λα δειψλεηαη
ζην θχιιν αγψλα.
4.1.4 Οη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ιακβάλνπλ εμσηεξηθή βνήζεηα ή θαζνδήγεζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.
4.2 ΘΔΖ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
Οη πεξηνρέο ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 1,5κ. απφ θάζε πιάγηα
ή ηειηθή γξακκή.
4.3 ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Ο εμνπιηζκφο ελφο παίθηε απνηειείηαη απφ παπνχηζηα κε θαιή πξφζθπζε ζην ρηφλη, ηα
νπνία δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ πγεία ησλ παηθηψλ, θνληά t-shirts κε καθξηά ή θνληά
καλίθηα θαη καθξχ ζθηρηφ παληειφλη. Οη παίθηεο ησλ αλδξψλ πξέπεη θνξάλε ζνξηο πάλσ
απφ ηα καθξηά παληειφληα. Μία θαλέια ή "tank top" είλαη πξναηξεηηθή εθηφο εάλ νξίδεηαη
απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ ηνπξλνπά. Οη παίθηεο κπνξνχλ λα θνξνχλ γάληηα θαη θαπέιν /
θάιπκκα θεθαιήο.
4.3.1Οη παίθηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα θνξνχλ ζηνιέο ίδηνπ ρξψκαηνο θαη ζηπι.
4.3.2 Οη παίθηεο πξέπεη λα παίδνπλ κε ηα παπνχηζηα εθηφο εάλ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί
απφ ηνλ δηαηηεηή.
4.3.3 Σα θαλειάθηα ησλ παηθηψλ πξέπεη λα έρνπλ αξίζκεζε 1 θαη 2.
4.3.3.1Ο αξηζκφο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην ζηήζνο.
4.3.3.2.Οη αξηζκνί πξέπεη λα έρνπλ ρξψκα πνπ λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαλέιεο θαη
λα έρνπλ χςνο ην ιηγφηεξν 10εθ. Οη γξακκέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνπο αξηζκνχο πξέπεη λα
έρνπλ πιάηνο ην ιηγφηεξν 1,5εθ.
4.4 ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΝ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Δάλ θαη νη δχν νκάδεο εκθαληζηνχλ ζην γήπεδν θνξψληαο θαλέιεο ηνπ ηδίνπ
oρξψκαηνο, ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί θιήξσζε γηα λα απνθαζηζηεί πνηα νκάδα ζα
αιιάμεη.
Ο πξψηνο δηαηηεηήο κπνξεί λα επηηξέςεη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο:
λα παίμνπλ ρσξίο παπνχηζηα,
λα παίμνπλ κε κπνπθάλ ή αδηάβξνρν,
λα αιιάμνπλ βξεγκέλεο θαλέιεο αλάκεζα ζηα ζεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη
θαηλνχξηεο ζα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηεο CEV.
4
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4.5 ΑΠΑΓΟΡΔΤΜΔΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ
4.5.14Απαγνξεχεηαη νη παίθηεο λα θνξνχλ αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ ή λα δεκηνπξγήζνπλ πιενλέθηεκα
4.5.2 Οη παίθηεο κπνξνχλ λα θνξνχλ γπαιηά ή θαθνχο επαθήο κε δηθή ηνπο επζχλε.
4.5.3 Οη παίθηεο κπνξνχλ θνξνχλ Compression pads γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ή ζηήξημεο.
5 ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ ΟΜΑΓΑ
Ο αξρεγφο ηεο νκάδαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πεηζαξρία ησλ κειψλ
ηεο νκάδαο ηνπ.
5.1 ΑΡΥΖΓΟ
5.1.1ΠΡΗΝ ΣΟΝ ΑΓΧΝΑ, ν αξρεγφο ηεο νκάδαο:
1. Τπνγξάθεη ην θχιιν αγψλα.
2. Δθπξνζσπεί ηελ νκάδα ηνπ/ηεο ζηελ θιήξσζε.
5.1.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, κφλν ν αξρεγφο κπνξεί λα κηιήζεη ζηνπο δηαηηεηέο φηαλ
ε κπάια είλαη εθηφο παηδηάο ζηηο ηξεηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
5.1.2.1 λα δεηήζεη επεμήγεζε ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ή ηελ εξκελεία ησλ Καλνληζκψλ.
5.1.2.2 λα δεηήζεη εμνπζηνδφηεζε γηα:
1. αιιαγή ζηνιψλ ή εμνπιηζκνχ,
2. επηβεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη,
3. λα ειεγρζεί ην θηιέ, ε κπάια, ε αγσληζηηθή επηθάλεηα θιπ,
4. επζπγξάκκηζε κηαο γξακκήο ηνπ γεπέδνπ.
5.1.2.3 λα δεηήζεη ηάηκ-άνπη.
εκείσζε: νη παίθηεο πξέπεη λα έρνπλ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο
δηαηηεηέο γηα λα θχγνπλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
5.1.3 ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ:
5.1.3.1Καη νη δχν παίθηεο επραξηζηνχλ ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο αληίπαινπο. Ο
Αξρεγφο ππνγξάθεη ην θχιιν αγψλα γηα λα επαιεζεχζεη ην
απνηέιεζκα.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΡΦΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ
6. ΚΑΣΑΚΣΖΖ ΠΟΝΣΟΤ, ΝΗΚΖΣΖ ΔΣ ΚΑΗ ΝΗΚΖΣΖ ΑΓΧΝΑ
6.1Πφληνο
Μία νκάδα θεξδίδεη πφλην:
6.1.1.1κε επηηπρεκέλν ρηχπεκα ηεο κπάιαο ζην γήπεδν ησλ αληηπάισλ,
6.1.1.2 φηαλ ε αληίπαιε νκάδα δηαπξάμεη ζθάικα,
6.1.1.3 φηαλ ε αληίπαιε νκάδα ηηκσξεζεί κε πνηλή.
6.1.2 θάικα
Μία νκάδα δηαπξάηηεη ζθάικα, φηαλ θάλεη κηα ελέξγεηα αληίζεηε κε ηνπο θαλνληζκνχο
(ή φηαλ ηνπο παξαβηάδεη κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν). Οη δηαηηεηέο θξίλνπλ ηα ζθάικαηα θαη
θαζνξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο:
6.1.2.1 αλ δηαπξαρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξα ζθάικαηα δηαδνρηθά, ηφηε θαηαινγίδεηαη κφλν
ην πξψην,
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6.1.2.2 αλ δηαπξαρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξα ζθάικαηα απφ αληηπάινπο ηαπηφρξνλα,δίλεηαη ΓΗΠΛΟ ΦΑΛΜΑ θαη ε θάζε επαλαιακβάλεηαη.
6.1.3 Φάζε θαη νινθιεξσκέλε θάζε
Μηα θάζε είλαη ε αθνινπζία ησλ αγσληζηηθψλ ελεξγεηψλ απφ ηε ζηηγκή ηνπ ρηχπεκα
ηνο ηνπ ζέξβηο, κέρξηο φηνπ ε κπάια ηεζεί εθηφο παηδηάο. Μηα νινθιεξσκέλε θάζε είλαη ε
αθνινπζία ησλ αγσληζηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνλνκή ελφο πφληνπ.
Απηφ πεξηιακβάλεη:
 ηνλ πφλην πνπ πξνέξρεηαη απφ πνηλή,
ηνλ πφλην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κε εθηέιεζε ηνπ ζέξβηο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ.
6.1.3.1Αλ ε νκάδα πνπ ζεξβίξεη θεξδίζεη κηα θάζε, θεξδίδεη έλαλ πφλην θαη
ζπλερίδεη λα ζεξβίξεη,
6.1.3.2 Αλ ε νκάδα πνπ ππνδέρεηαη θεξδίζεη κηα θάζε, θεξδίδεη έλαλ πφλην θαη
πξέπεη λα ζεξβίξεη ζηε ζπλέρεηα.
6.2 ΝΗΚΖΣΖ ΔΝΟ ΔΣ
Έλα ζεη θεξδίδεηαη απφ ηελ νκάδα πνπ ζα ζθνξάξεη πξψηε 11 πφληνπο κε ειάρηζην πξνβάδηζκα δχν πφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 10-10, ν αγψλαο ζπλερίδεηαη έσο
φηνπ επηηεπρζεί δηαθνξά δχν πφλησλ (12-10, 13-11, θηι).
6.3 ΝΗΚΖΣΖ ΑΓΧΝΑ
6.3.1 Ο αγψλαο θεξδίδεηαη απφ ηελ νκάδα πνπ θεξδίδεη δχν ζεη (ζε αγψλα 3 ζεη) ή ηξία
ζεη (ζε αγψλα 5 ζεη).
6.3.2 ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο , ην απνθαζηζηηθφ ζεη παίδεηαη ζηνπο 11 πφληνπο κε ειάρηζηε δηαθνξά 2 πφλησλ.
6.4 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΛΗΠΖ ΟΜΑΓΑ
6.4.1 Δάλ κηα νκάδα αξλεζεί λα παίμεη ελψ έρεη θιεζεί λα ην θάλεη, δειψλεηαη
απνχζα θαη ράλεη ηνλ αγψλα κε ζθνξ 0-2 γηα ηνλ αγψλα θαη 0-11, 0-11
γηα θάζε ζεη.
6.4.2 Ζ νκάδα πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζηελ ψξα ηεο, δειψλεηαη απνχζα.
6.4.3 Ζ νκάδα πνπ δειψλεηαη ΔΛΛΗΠΖ γηα ην ζεη ή γηα ηνλ αγψλα ράλεη ην ζεη ή ηνλ αγψ-λα. Ζ αληίπαιε νκάδα παίξλεη ηνπο πφληνπο ή ηνπο πφληνπο θαη ηα ζεη πνπ ρξεηάδεηαη
γηα
λα θεξδίζεη ην ζεη ή ηνλ αγψλα. Ζ ειιηπήο νκάδα δηαηεξεί ηνπο πφληνπο θαη ηα ζεη ηεο.
7. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
7.1 Ζ ΚΛΖΡΧΖ
Πξηλ απφ ηελ επίζεκε πξνζέξκαλζε, ν δηαηηεηήο θάλεη ηελ θιήξσζε γηα λα απνθαζηζηεί
πνηα νκάδα ζα ζεξβίξεη πξψηε θαη πνηα πιεπξά ηνπ γεπέδνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ θάζε
νκάδα ζην1ν ζεη.
7.1.1 Ζ θιήξσζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ δχν αξρεγψλ ησλ νκάδσλ, φπνπ απαηηείηαη.
7.1.2 Ο ληθεηήο ηεο θιήξσζεο επηιέγεη:
ΔΗΣΔ
7.1.2.1 ην δηθαίσκα λα ζεξβίξεη ή λα ππνδερζεί ην ζεξβίο
Ή
7.1.2.2 ηελ πιεπξά ηνπ γεπέδνπ.
Ο ρακέλνο ηεο θιήξσζεο παίξλεη ηελ επηινγή πνπ απνκέλεη.
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7.1.2.3 ην δεχηεξν ζεη ν ρακέλνο ηεο θιήξσζεο ηνπ πξψηνπ ζεη ζα έρεη ηε επηινγή
7.1.2.1 ή 7.1.2.2.
Νέα θιήξσζε γίλεηαη ζην απνθαζηζηηθφ ζεη.
7.2 ΔΠΗΖΜΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΖ
Πξηλ ηνλ αγψλα, αλ νη νκάδεο έρνπλ 3 ιεπηά επίζεκε πεξίνδν πξνζέξκαλζεο ζην
θηιέ.
7.3 ΑΡΥΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ ΟΜΑΓΑ
Καη νη δχν παίθηεο θάζε νκάδαο πξέπεη πάληνηε λα αγσλίδνληαη.
7.4 ΘΔΔΗ
Σε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν παίθηεο πνπ ζεξβίξεη ρηππά ηε κπάια, θάζε νκάδα ζα
πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζην δηθφ ηεο γήπεδν (εθηφο απφ ηνλ παίθηε πνπ ζεξβίξεη).
7.5 ΛΑΘΟ ΘΔΔΗ
Γελ ππάξρνπλ ιάζνο ζέζεηο.
7.6 ΔΗΡΑ ΣΟ ΔΡΒΗ
7.6.1Ζ ζεηξά ζην ζεξβίο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ακέζσο κεηά ηελ θιήξσζε.
7.6.2 Όηαλ ε νκάδα πνπ έρεη ηελ ππνδνρή θεξδίζεη ην δηθαίσκα λα ζεξβίξεη,νη παίθηεο ηεο
"πεξηζηξέθνληαη" θαηά κία ζέζε.
7.7 ΛΑΘΟ ΔΗΡΑ ΣΟ ΔΡΒΗ
7.7.1 Λάζνο ζηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην ζεξβίο δελ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο. Ζ νκάδα ηηκσξείηαη κε έλαλ πφλην θαη ζεξβίο ζηελ αληίπαιε
νκάδα.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ
8. ΦΑΔΗ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
8.1 ΜΠΑΛΑ ΔΝΣΟ ΠΑΗΓΗΑ
Ζ κπάια είλαη εληφο παηδηάο απφ ηε ζηηγκή πνπ εθηειείηαη ην ζεξβίο κε ηελ έγθξηζε ηνπ
δηαηηεηή.
8.2 ΜΠΑΛΑ ΔΚΣΟ ΠΑΗΓΗΑ
Ζ κπάια είλαη εθηφο παηδηάο απφ ηε ζηηγκή ηνπ ζθάικαηνο πνπ ζθπξίδεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή. ηελ απνπζία ζθάικαηνο,ηε ζηηγκή ηνπ ζθπξίγκαηνο.
8.3 ΜΠΑΛΑ "ΜΔΑ"
Ζ κπάια είλαη "κέζα" φηαλ αθνπκπήζεη ην έδαθνο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξακκψλ πνπ νξηνζεηνχλ ην γήπεδν.
8.4 ΜΠΑΛΑ "ΔΞΧ"
Ζ κπάια είλαη "έμσ" φηαλ:
8.4.1 πέθηεη ζην έδαθνο εληειψο έμσ απφ ηηο γξακκέο πνπ νξηνζεηνχλ ην γήπεδν (ρσξίο
λα ηηο αγγίμεη),
8.4.2 αθνπκπά θάπνην αληηθείκελν εθηφο γεπέδνπ ή θάπνην άηνκν εθηφο αγψλα,
8.4.3 αθνπκπά ηηο αληέλεο, ηα ζρνηληά, ηνπο ζηπινβάηεο ή ην ίδην ην θηιέ έμσ απφ ηηο πιάγηεο ηαηλίεο,
8.4.4 δηαζρίζεη ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηνπ θηιέ νιηθά ή κεξηθά έμσ απφ ην νξηνζεηεκέλν
δηάζηεκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ρηππήκαηνο ηεο
νκάδαο (εμαίξεζε: Καλνληζκφο 10.1.2).
8.4.5 δηαζρίζεη εληειψο ην επίπεδν θάησ απφ ην θηιέ.
9. ΣΟ ΠΑΗΞΗΜΟ ΣΖ ΜΠΑΛΑ
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Κάζε νκάδα πξέπεη λα παίδεη ηελ κπάια κέζα ζηνλ δηθφ ηεο αγσληζηηθφ ρψξν θαη δηάζηεκα (κε εμαίξεζε ηνλ Καλνληζκφ 10.1.2).
Χζηφζν ε κπάια επηηξέπεηαη λα επαλαθεξζεί θαη πέξα απφ ηελ ειεχζεξε δψλε.
9.1 ΥΣΤΠΖΜΑΣΑ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
Υηχπεκα είλαη θάζε επαθή κε ηελ κπάια ελφο παίθηε πνπ αγσλίδεηαη.
Ζ νκάδα δηθαηνχηαη λα θάλεη ην πνιχ ηξία ρηππήκαηα γηα λα επηζηξέςεη ηελ κπάια πάλσ
απφ ην θηιέ. Δάλ γίλνπλ πεξηζζφηεξα ρηππήκαηα, ηφηε ε νκάδα δηαπξάηηεη ην ζθάικα ησλ
"ΣΔΑΡΧΝ ΥΣΤΠΖΜΑΣΧΝ".
Απηά ηα ρηππήκαηα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηα εθνχζηα ρηππήκαηα, αιιά θαη ηηο αθνχζηεο
επαθέο κε ηε κπάια.
9.1.1 ΤΝΔΥΟΜΔΝΔ ΔΠΑΦΔ
Έλαο παίθηεο δελ πξέπεη λα ρηππήζεη ηελ κπάια δχν ζπλερφκελεο θνξέο (κε εμαίξεζε
ηνπο Καλνληζκνχο 9.2.3, 14.2 θαη 14.4.2).
9.1.2 ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΔ ΔΠΑΦΔ
Γχν παίθηεο επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζνπλ ηελ κπάια ηελ ίδηα ζηηγκή.
9.1.2.1 Όηαλ δχν ζπκπαίθηεο αθνπκπήζνπλ ηελ κπάια ηαπηφρξνλα, ηφηε ππνινγίδνληαη
σο δχν ρηππήκαηα (κε εμαίξεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ κπινθ).
Δάλ πξνζπαζνχλ λα παίμνπλ ηε κπάια, αιιά κφλν έλαο απφ απηνχο ηελ αθνπκπήζεη, ηφηε
ππνινγίδεηαη σο έλα ρηχπεκα.
Ζ ζχγθξνπζε παηθηψλ δελ ζεσξείηαη ζθάικα.
9.1.2.2 Όηαλ δχν αληίπαινη αθνπκπήζνπλ ηε κπάια ηαπηφρξνλα επάλσ απφ ην θηιέ θαη ε
κπάια ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη εληφο παηδηάο, ε νκάδα πνπ δέρεηαη ηελ κπάια έρεη ην δηθαίσκα ηξηψλ αθφκε ρηππεκάησλ. Δάλ απηή ε κπάια βγεη "έμσ", ηφηε ην ζθάικα είλαη ηεο
νκάδαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αληίπαιε πιεπξά.
9.1.2.3 Αλ ηαπηφρξνλα ρηππήκαηα κεηαμχ δχν αληηπάισλ πάλσ απφ ην θηιέ νδεγήζνπλ ζε
παξαηεηακέλε επαθή κε ηε κπάια, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη.
9.1.3 ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΟ ΥΣΤΠΖΜΑ
Μέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα δέρεηαη βνήζεηα απφ θάπνηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ή θάπνηα θαηαζθεπή/αληηθείκελν γηα λα ρηππήζεη ηελ κπάια.
Όκσο, έλαο παίθηεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνπέζεη ζε ζθάικα (λα αθνπκπήζεη ην θηιέ ή λα
εκπνδίζεη θάπνηνλ αληίπαιν, θιπ.) επηηξέπεηαη λα εκπνδηζηεί ή λα θξαηεζεί απφ ηνλ ζπκπαίθηε ηνπ.
9.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΥΣΤΠΖΜΑΣΟ
9.2.1 Ζ κπάια επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο
9.2.2 Σαπηφρξνλεο επαθέο: Ζ κπάια κπνξεί λα αγγίμεη δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα.
9.2.2.1 Καηά ηελ ππνδνρή ηνπ ζεξβίο, εάλ παίδεηαη κε δάρηπια, ε κπάια ΓΔΝ κπνξεί λα
έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο αγθψλεο / ηα ρέξηα δηαδνρηθά, αθφκε θαη αλ νη επαθέο πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ελέξγεηαο.
9.2.2.2 Γηαδνρηθέο επαθέο: ην πξψην ρηχπεκα ηεο νκάδαο (εθηφο ηεο ππνδνρήο ζεξβίο)
επηηξέπνληαη ζπλερφκελεο επαθέο εθφζνλ νη επαθέο ζα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ελέξγεηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ γίλεηαη κε δάρηπια.
9.2.2.3 Ζ κπάια δελ πξέπεη λα πηαζηεί ή λα κεηαθεξζεί. Μπνξεί λα αλαπεδήζεη
πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε.
9.2.2.4 Δθηεηακέλεο επαθέο:
ε ακπληηθή πξνζπάζεηα hard driven ball, ε επαθή ηεο κπάιαο κπνξεί λα επεθηαζεί ζηηγκηαία, αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ δάρηπια.
9.2.3 Δμαηξέζεηο:
9.2.3.1 ζην κπινθ, ζπλερφκελεο επαθέο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο επηηξέπνληαη,
εθφζνλ γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ελέξγεηαο,
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9.2.3.2 ζην πξψην ρηχπεκα ηεο νκάδαο, εθηφο αλ γίλεη κε ηα δάρηπια πνπ βξίζθνληαη ςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο θαξπνχο (overhand) (κε εμαίξεζε ηνλ Καλνληζκφ 9.2.2.1), ε κπάια κπνξεί λα ρηππήζεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο δηαδνρηθά, εθφζνλ νη επαθέο ζα
γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ελέξγεηαο.
9.2.3.3 ζε ηαπηφρξνλε επαθή κε ηελ κπάια πάλσ απφ ην θηιέ απφ ηνπο δχν αληηπάινπο
νδεγεί ζε εθηεηακέλε επαθή,ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη (ε νκάδα ππνδνρήο έρεη δηθαίσκα γηα
ηξεηο επαθέο).
9.3 ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΟ ΠΑΗΞΗΜΟ ΣΖ ΜΠΑΛΑ
9.3.1 ΣΔΔΡΑ ΥΣΤΠΖΜΑΣΑ::κία νκάδα ρηππά ηελ κπάια ηέζζεξηο θνξέο πξηλ ηελ
επηζηξέςεη.
9.3.2 ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΟ ΥΣΤΠΖΜΑ: έλαο παίθηεο ππνβνεζείηαη απφ θάπνηνλ ζπκπαίθηε ή θάπνηα θαηαζθεπή/αληηθείκελν εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ γηα λα ρηππήζεη ηε
κπάια κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
9.3.3 ΠΗΑΣΟ: ε κπάια θξαηηέηαη θαη /ή κεηαθέξεηαη, δελ αλαπεδά απφ ην ρηχπεκα. (Δμαηξέζεηο θαλνληζκνί 9.2.2.1 θαη 9.2.2.2).
9.3.4 ΓΗΠΛΖ ΔΠΑΦΖ:έλαο παίθηεο ρηππά ηελ κπάια δχν θνξέο δηαδνρηθά ή ε κπάια
έξρεηαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ δηαδνρηθά.
10. ΜΠΑΛΑ ΣΟ ΦΗΛΔ
10.1 ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΓΗΑΥΗΕΔΗ ΣΟ ΦΗΛΔ
10.1.1 Ζ κπάια πνπ ζηέιλεηαη ζην γήπεδν ηνπ αληηπάινπ πξέπεη λα πεξάζεη πάλσ απφ ην
θηιέ εληφο ηνπ νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα. Σν νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα είλαη ην κέξνο ηνπ θάζεηνπ επηπέδνπ ηνπ θηιέ ην νπνίν νξηνζεηείηαη σο εμήο:
10.1.1.1 θάησ, απφ ηελ θνξπθή ηνπ θηιέ,
10.1.1.2 ζηα πιάγηα, απφ ηηο αληέλεο θαη ηε λνεηή πξνέθηαζή ηνπο,
10.1.1.3 επάλσ, απφ ηελ νξνθή ή θάπνηα άιιε θαηαζθεπή (εάλ ππάξρεη).
10.1.2 Ζ κπάια πνπ έρεη πεξάζεη ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηνπ θηιέ πξνο ηελ ειεχζεξε δψλε ηεο αληίπαιεο νκάδαο νιηθά ή κεξηθά έμσ απφ ην νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα, κπνξεί λα
ρηππεζεί πξνο ηα πίζσ κέζα ζηα επηηξεπφκελα ρηππήκαηα ηεο νκάδαο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο φηη:
10.1.2.1 Ζ κπάια φηαλ παίδεηαη πξνο ηα πίζσ, δηαζρίδεη ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηνπ θηιέ,
μαλά νιηθά ή κεξηθά έμσ απφ ην νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα, απφ ηελ ίδηα πιεπξά ηνπ γεπέδνπ.
Ζ αληίπαιε νκάδα δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίζεη απηή ηελ πξνζπάζεηα.
10.1.3 Ζ κπάια είλαη "έμσ" φηαλ δηαζρίζεη εληειψο ην δηάζηεκα θάησ απφ ην θηιέ.
10.1.4.Κάπνηνο παίθηεο, φκσο, επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζην γήπεδν ησλ αληηπάισλ γηα λα
παίμεη ηε κπάια πξνηνχ απηή δηαζρίζεη εληειψο ην δηάζηεκα θάησ απφ ην θηιέ ή πεξάζεη
έμσ απφ ην νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα.
10.2 ΜΠΑΛΑ ΠΟΤ ΑΚΟΤΜΠΑ ΣΟ ΦΗΛΔ
Ζ κπάια δηαζρίδνληαο ην θηιέ, επηηξέπεηαη λα ην αγγίμεη.
10.3 ΜΠΑΛΑ ΣΟ ΦΗΛΔ
10.3.1 Μπάια πνπ ρηππά ζην θηιέ κπνξεί λα επαλαθεξζεί κέζα ζηα φξηα ησλ ηξηψλ ρηππεκάησλ ηεο νκάδαο.
10.3.2 Δάλ ε κπάια ζρίζεη ην πιέγκα ηνπ θηιέ ή αλ ην ξίμεη θάησ, ε θάζε αθπξψλεηαη θαη
επαλαιακβάλεηαη.
11 ΠΑΗΚΣΖ ΣΟ ΦΗΛΔ
11.1 ΔΠΑΦΖ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΦΗΛΔ
Καλνληζκνί Πεηνζθαίξηζεο Υηνληνχ

13

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

11.1.1 ην κπινθ, έλαο παίθηεο επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη ηε κπάια πέξα απφ ην θηιέ,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εκπνδίδεη ην παίμηκν ηνπ αληηπάινπ πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ
επηζεηηθνχ ρηππήκαηνο ηνπ αληηπάινπ.
11.1.2 Μεηά απφ επηζεηηθφ ρηχπεκα, ν παίθηεο επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηα
ρέξηα ηνπ πέξα απφ ην θηιέ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επαθή κε ηελ
κπάια έγηλε ζην δηθφ ηνπ αγσληζηηθφ δηάζηεκα.
11.2 ΠΔΡΑΜΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΚΑΗ / Ή ΣΖΝ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΧΝΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΑΛΧΝ
11.2.1 Δπηηξέπεηαη έλαο παίθηεο λα πεξάζεη ζην αληίπαιν γήπεδν θαη/ή ειεχζεξε δψλε,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εκπνδίδεηαη ην παίμηκν ηνπ αληηπάινπ.
11.3 ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΦΗΛΔ
11.3.1 Ζ επαθή ελφο παίθηε κε ην θηιέ αλάκεζα ζηηο αληέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελέξγεηαο γηα λα παίμεη ηε κπάια, απνηειεί ζθάικα. Ζ ελέξγεηα λα παίμεη ηε κπάια πεξηιακβάλεη
(κεηαμχ άιισλ) ηελ απνγείσζε, ην ρηχπεκα (ή ηελ πξνζπάζεηα γηα ρηχπεκα) θαη ηελ
πξνζγείσζε κε αζθάιεηα, έηνηκνο γηα λέα ελέξγεηα.
11.3.2 Οη παίθηεο επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζνπλ ηνπο ζηπινβάηεο, ηα ζρνηληά ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν έμσ απφ ηηο αληέλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ θηιέ, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηή ε ελέξγεηα δελ απνηειεί παξέκβαζε ζην παηρλίδη.
11.3.3 Όηαλ ε κπάια πεγαίλεη ζην θηιέ θαη απηφ πξνθαιεί επαθή ηνπ θηιέ κε θάπνηνλ αληίπαιν, ηφηε δελ ππάξρεη ζθάικα.
11.4 ΦΑΛΜΑΣΑ ΠΑΗΚΣΧΝ ΣΟ ΦΗΛΔ
11.4.1 Έλαο παίθηεο αθνπκπά ηελ κπάια ή θάπνηνλ αληίπαιν ζην ρψξν ησλ αληηπάισλ
πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επηζεηηθνχ ρηππήκαηνο ησλ αληηπάισλ.
11.4.2 Έλαο παίθηεο παξεκβαίλεη ζην παηρλίδη ηνπ αληηπάινπ φηαλ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν
ησλ αληίπαισλ θάησ απφ ην θηιέ.
11.4.3 Έλαο παίθηεο παξεκβαίλεη ζην παηρλίδη ησλ αληηπάισλ (κεηαμχ άιισλ):
1. φηαλ αθνπκπά ην θηιέ αλάκεζα ζηηο αληέλεο ή ηελ αληέλα θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ
λα παίμεη ηε κπάια,
2. φηαλ ρξεζηκνπνηεί ην θηιέ αλάκεζα ζηηο αληέλεο γηα λα ζηεξηρζεί ή βνεζεζεί ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπ
3. φηαλ δεκηνπξγεί πιενλέθηεκα εηο βάξνο ηνπ αληηπάινπ αθνπκπψληαο ην θηιέ,
4. φηαλ θάλεη ελέξγεηεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ επηηξεπφκελε πξνζπάζεηα ησλ αληηπάισλ λα παίμνπλ ηε κπάια.
5. φηαλ πηάλεη / θξαηά ην θηιέ.
Οη παίθηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε κπάια ελψ απηή παίδεηαη ή πνπ πξνζπαζνχλ λα
παίμνπλ ηε κπάια, ζεσξείηαη φηη θάλνπλ ελέξγεηα γηα λα παίμνπλ ηε κπάια, έζησ θαη αλ
δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε κπάια.
Παξφι’ απηά, ην άγγηγκα ηνπ θηιέ έμσ απφ ηελ αληέλα δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ
ζθάικα (κε εμαίξεζε ηνλ Καλνληζκφ 9.1.3.)
12.ΔΡΒΗ
Το ζερβίς είλαη ε ελέργεηα λα ηεζεί ε κπάια εληός παηδηάς, από ηολ ζωζηό παίθηε, ποσ βρίζθεηαη
ζηε δώλε ηοσ ζερβίς.
12.1ΠΡΧΣΟ ΔΡΒΗ ΣΟ ΔΣ
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12.1.1Σν πξψην ζεξβίο ελφο ζεη εθηειείηαη απφ ηελ νκάδα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θιήξσζε.
12.2 ΔΗΡΑ ΔΡΒΗ
12.2.1Οη παίθηεο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηε ζεηξά ζην ζεξβίο φπσο απηή είλαη θαηεγξακκέλε ζην θχιιν αγψλα.
12.2.2 Μεηά ην πξψην ζεξβίο ζε έλα ζεη, ν παίθηεο πνπ ζα ζεξβίξεη θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
12.2.2.1 φηαλ ε νκάδα πνπ ζεξβίξεη θεξδίδεη ηε θάζε, ν παίθηεο πνπ ζέξβηξε πξνεγνπκέλσο, ζα ζεξβίξεη μαλά,
12.2.2.2 φηαλ ε νκάδα πνπ έρεη ππνδνρή θεξδίδεη ηε θάζε, απνθηά ην δηθαίσκα λα ζεξβίξεη θαη ν παίθηεο πνπ δελ ζέξβηξε ηειεπηαίνο, ηψξα ζα ζεξβίξεη.
12.3 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΔΡΒΗ
Ο δηαηηεηήο εμνπζηνδνηεί ην ζεξβίο, αθνχ έρεη ειέγμεη φηη νη νκάδεο είλαη έηνηκεο λα αγσληζηνχλ θαη φηη ν παίθηεο πνπ ζα ζεξβίξεη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηε κπάια.
12.4 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΒΗ
12.4.1Ζ κπάια πξέπεη λα ρηππεζεί κε κηα παιάκε ή νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ βξαρίνλα
αθνχ έρεη ξηρζεί ή απειεπζεξσζεί απφ ην(α) ρέξη(α).
12.4.2 Μφλν κία θνξά επηηξέπεηαη λα ξηρζεί ή λα απειεπζεξσζεί ε κπάια. Σν παίμηκν ηεο
κε ηα ρέξηα επηηξέπεηαη.
12.4.3 Ο παίθηεο πνπ ζεξβίξεη κπνξεί λα θηλείηαη ειεχζεξα κέζα ζηε δψλε ηνπ ζεξβίο. Σε
ζηηγκή ηνπ ρηππήκαηνο ηνπ ζεξβίο ή ηεο απνγείσζεο γηα έλα ζεξβίο κε άικα, ν παίθηεο
πνπ ζεξβίξεη δελ πξέπεη λα αθνπκπήζεη ην γήπεδν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηειηθήο
γξακκήο) ή ην έδαθνο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ ζεξβίο. Σν πφδη ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα πάεη
θάησ απφ ηελ ηειηθή γξακκή.
Μεηά ην ρηχπεκα, ν παίθηεο επηηξέπεηαη λα παηήζεη, ή λα πξνζγεησζεί έμσ απφ ηε δψλε
ηνπ ζεξβίο, ή κέζα ζην γήπεδν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε γξακκή κεηαθηλεζεί ιφγσ ηνπ ρηνλίνπ πνπ ζπξψρζεθε απφ ηνλ παίθηε πνπ εθηέιεζε ην ζεξβίο, απηφ δελ ζεσξείηαη ζθάικα.
12.4.4 Ο παίθηεο πνπ ζεξβίξεη πξέπεη λα ρηππήζεη ηελ κπάια κέζα ζε 5 δεπηεξφιεπηα
απφ ην ζθχξηγκα ηνπ δηαηηεηή γηα ζεξβίο.
12.4.5 Σν ζεξβίο πνπ εθηειείηαη πξηλ ην ζθχξηγκα ηνπ δηαηηεηή αθπξψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη.
12.4.6 Δάλ ε κπάια, αθνχ έρεη πεηαρηεί ή απειεπζεξσζεί απφ ηνλ παίθηε πνπ ζεξβίξεη,
πέζεη ζην έδαθνο ρσξίο λα ηελ αθνπκπήζεη ή λα ηελ πηάζεη ν παίθηεο πνπ ζεξβίξεη, απηφ
ζεσξείηαη ζαλ ζεξβίο.
12.4.7 Γελ επηηξέπεηαη άιιε πξνζπάζεηα γηα ζεξβίο.
12.5 ΠΡΟΠΔΣΑΜΑ
12.5.1 Παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ ζεξβίξεη δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηνπο αληηπάινπο ηνπ, κε
αηνκηθφ πξνπέηαζκα, απφ ην λα βιέπνπλ ηνλ παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη ηελ ηξνρηά ηεο κπάιαο.
12.5.2 Έλαο παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ ζεξβίξεη πξαγκαηνπνηεί πξνπέηαζκα κε ην λα θνπλά
ηα ρέξηα, λα πεδά ή λα θηλείηαη πιάγηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο γηα λα θξχςεη ηνλ
παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη ηελ ηξνρηά ηεο κπάιαο κέρξη ε κπάια λα θηάζεη ην θαηαθφξπθν
επίπεδν ηνπ θηιέ.
12.6 ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΒΗ
12.6.1 θάικαηα ζην ζεξβίο
Καλνληζκνί Πεηνζθαίξηζεο Υηνληνχ
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Σα αθφινπζα ζθάικαηα νδεγνχλ ζε αιιαγή ηνπ ζεξβίο. Ο παίθηεο πνπ ζεξβίξεη:
12.6.1.1 παξαβηάδεη ηε ζεηξά ηνπ ζεξβίο,
12.6.1.2 δελ εθηειεί ην ζεξβίο ζσζηά,
12.6.2 θάικαηα κεηά ην ρηχπεκα ζην ζεξβίο. Αθνχ ε κπάια έρεη ρηππεζεί ζσζηά, ην
ζεξβίο κεηαηξέπεηαη ζε ζθάικα εάλ ε κπάια:
12.6.2.1 αθνπκπήζεη θάπνηνλ παίθηε ηεο νκάδαο πνπ ζεξβίξεη ή δελ πεξάζεη ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηνπ θηιέ εμ' νινθιήξνπ κέζα απφ ην νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα,
12.6.2.2 θαηαιήμεη "έμσ",
12.6.2.3 πεξάζεη πάλσ απφ πξνπέηαζκα.
13.ΔΠΗΘΔΣΗΚΟ ΥΣΤΠΖΜΑ
13.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΤ ΥΣΤΠΖΜΑΣΟ
13.1.1Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ κπάια πξνο ηνπο αληηπάινπο, εθηφο απφ ην
ζεξβίο θαη ην κπινθ, ζεσξνχληαη επηζεηηθά ρηππήκαηα.
13.1.2 Έλα επηζεηηθφ ρηχπεκα νινθιεξψλεηαη ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια δηαζρίδεη εμ' νινθιήξνπ ην θαηαθφξπθν επίπεδν ηνπ θηιέ ή φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε έλαλ αληίπαιν.
13.1.3 Οπνηνζδήπνηε παίθηεο επηηξέπεηαη λα νινθιεξψζεη έλα επηζεηηθφ ρηχπεκα απφ
νπνηνδήπνηε χςνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επαθή κε ηελ κπάια έγηλε ζην δηθφ ηνπ αγσληζηηθφ δηάζηεκα (κε εμαίξεζε ηνπο Καλνληζκνχο 13.2.4 θαη 13.2.5).
13.2 ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΟ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟ ΥΣΤΠΖΜΑ
13.2.1 Έλαο παίθηεο ρηππά ηελ κπάια κέζα ζην αγσληζηηθφ δηάζηεκα ηεο αληίπαιεο νκάδαο.
13.2.2 Έλαο παίθηεο ρηππά ηελ κπάια "έμσ".
13.2.3 Έλαο παίθηεο νινθιεξψλεη έλα επηζεηηθφ ρηχπεκα ελεξγψληαο κε αλνηθηά δάθηπια
ή ρξεζηκνπνηψληαο ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ ηνπ πνπ δελ είλαη άθακπηεο θαη καδί.
13.2.4 Έλαο παίθηεο νινθιεξψλεη έλα επηζεηηθφ ρηχπεκα ζην ζεξβίο ησλ αληηπάισλ, φηαλ
ε κπάια είλαη νιφθιεξε πάλσ απφ ηελ θνξπθή ηνπ θηιέ.
13.2.5 Έλαο παίθηεο νινθιεξψλεη έλα επηζεηηθφ ρηχπεκα κε πάζα κε ηα δάθηπια λα βξίζθνληαη ςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο θαξπνχο (overhand), ε νπνία δελ έρεη θάζεηε ηξνρηά
πξνο ηε γξακκή ησλ ψκσλ ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε φπνπ ν παίθηεο πξνζπαζεί λα θάλεη πάζα ζηνλ ζπκπαίρηε ηνπ.
14. ΜΠΛΟΚ
14.1 ΜΠΛΟΚ
14.1.1 Μπινθ είλαη ε ελέξγεηα ησλ παηθηψλ θνληά ζην θηιέ λα εκπνδίζνπλ ηε κπάια πνπ
έξρεηαη απφ ηελ αληίπαιε νκάδα εθηείλνληαο ην ζψκα ηνπο ςειφηεξα απφ ηελ θνξπθή ηνπ
θηιέ, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο επαθήο ηεο κπάιαο. Καηά ηε ζηηγκή ηεο επαθήο κε ηελ
κπάια, έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη ςειφηεξα απφ ηελ θνξπθή ηνπ θηιέ.
14.1.2 Πξνζπάζεηα γηα κπινθ
Πξνζπάζεηα γηα κπινθ είλαη ε ελέξγεηα ηνπ κπινθ ρσξίο λα ππάξμεη επαθή κε ηελ κπάια.
14.1.3 Οινθιεξσκέλν κπινθ
Έλα κπινθ νινθιεξψλεηαη φηαλ ε κπάια έξρεηαη ζε επαθή κε έλαλ κπινθέξ.
14.1.4 Οκαδηθφ κπινθ
Έλα νκαδηθφ κπινθ εθηειείηαη απφ δχν παίθηεο ν έλαο θνληά ζηνλ άιιν, θαη νινθιεξψλεηαη φηαλ έλαο απφ απηνχο αθνπκπήζεη ηε κπάια.
14.2 ΔΠΑΦΖ ΣΟ ΜΠΛΟΚ
Γηαδνρηθέο (γξήγνξεο θαη ζπλερείο) επαθέο κε ηελ κπάια επηηξέπεηαη λα γίλνπλ απφ έλαλ
ή πεξηζζφηεξνπο κπινθέξ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επαθέο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κίΚαλνληζκνί Πεηνζθαίξηζεο Υηνληνχ
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αο ελέξγεηαο. Απηέο κεηξνχλ ζαλ έλα ρηχπεκα ηεο νκάδαο. Απηέο νη επαθέο κπνξνχλ λα
γίλνπλ κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο.
14.3 ΜΠΛΟΚ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΣΟΤ ΑΝΣΗΠΑΛΟΤ
ην κπινθ, ν παίθηεο κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηα ρέξηα ηνπ θαη ηνπο βξαρίνλεο ηνπ πέξα
απφ ην θηιέ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε ελέξγεηα δελ παξεκβαίλεη ζην παηρλίδη ηεο αληίπαιεο νκάδαο. Όκσο, δελ επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη ηε κπάια πέξαλ απφ ην θηιέ, κέρξηο φηνπ θάπνηνο αληίπαινο πξαγκαηνπνηήζεη έλα επηζεηηθφ ρηχπεκα.
14.4 ΜΠΛΟΚ ΚΑΗ ΥΣΤΠΖΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ
14.4.1 Ζ επαθή ζην κπινθ κεηξά ζηα ρηππήκαηα ηεο νκάδαο. πλεπψο, κεηά απφ κηα επαθή ζην κπινθ, κηα νκάδα έρεη κφλν αθφκα δχν ρηππήκαηα.
14.4.2 Σν πξψην ρηχπεκα κεηά απφ ην κπινθ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε παίθηε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθείλνπ πνπ αθνχκπεζε ηελ κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κπινθ.
14.5 ΜΠΛΟΚ ΣΟ ΔΡΒΗ
Σν κπινθ ζην ζεξβίο ησλ αληηπάισλ απαγνξεχεηαη.
14.6 ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΟ ΜΠΛΟΚ
14.6.1 Ο κπινθέξ αθνπκπά ηελ κπάια πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ αείηε πξηλ είηε ηαπηφρξνλα κε ην επηζεηηθφ ρηχπεκα ησλ αληηπάισλ.
14.6.2 Σν κπινθ ζην αληίπαιν δηάζηεκα έμσ απφ ηελ αληέλα.
14.6.3 Μπινθ ζην ζεξβίο ησλ αληηπάισλ.
14.6.4 Ζ κπάια απφ ην κπινθ θαηαιήγεη "έμσ".
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΚΟΠΔ, ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΑ
15.ΓΗΑΚΟΠΔ
Γηαθνπή ηνπ αγψλα ζεσξείηαη ν ρξφλνο αλάκεζα ζε κηα νπ νινθιεξσκέλε θάζε θαη ζην
ζθχξηγκα ηνπ 1 δηαηηεηή γηα ην επφκελν ζέξβηο.
Οη κφλεο θαλνληθέο δηαθνπέο ζε έλαλ αγψλα είλαη ηα ΣΑΨΜ-ΑΟΤΣ.
15.1 ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΝΟΝΗΚΧΝ ΓΗΑΚΟΠΧΝ ΑΓΧΝΑ
Κάζε νκάδα δηθαηνχηαη ην κέγηζην έλα ηάηκ-άνπη ζε θάζε ζεη
15.2 ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ ΓΗΑΚΟΠΔ ΑΓΧΝΑ
15.2.1 Αηηήκαηα γηα ηάηκ-άνπη απφ ηηο δχν νκάδεο κπνξνχλ λα δηαδερζνχλ ην έλα ην άιιν,
θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθνπήο.
15.2.2 Γελ ππάξρνπλ αιιαγέο
15.3 ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΔ ΓΗΑΚΟΠΔ ΑΓΧΝΑ
Καλνληθέο δηαθνπέο αγψλα επηηξέπεηαη λα δεηεζνχλ κφλν απφ ηνλ αξρεγφ.
15.4 ΣΑΨΜ-ΑΟΤΣ
15.4.1 Σα αηηήκαηα γηα ηάηκ-άνπη πξέπεη λα γίλνληαη ππνδεηθλχνληαο ην αληίζηνηρν ρεηξνζήκα, φηαλ ε κπάια βξίζθεηαη εθηφο παηδηάο θαη πξηλ ην ζθχξηγκα γηα ζέξβηο. Όια ηα αηηνχκελα ηάηκ-άνπη δηαξθνχλ 30 δεπηεξφιεπηα.
15.4.2 Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ θαλνληθψλ δηαθνπψλ ηνπ αγψλα θαη ζηα δηαζηήκαηα
αλάκεζα ζηα ζεη, νη παίθηεο πξέπεη λα πάλε ζηελ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ηνπο.
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15.5 ΑΝΣΗΚΑΝΟΝΗΚΑ ΑΗΣΖΜΑΣΑ
Μεηαμχ άιισλ, είλαη αληηθαλνληθφ λα δεηεζεί ηάηκ-άνπη:
15.5.1θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θάζεο ή ηε ζηηγκή, ή κεηά ην ζθχξηγκα γηα ζεξβίο,
15.5.2 απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηεο νκάδαο,
15.5.3 αθνχ έρεη εμαληιεζεί ν επηηξεπφκελνο αξηζκφο ησλ ηάηκ-άνπη.
15.5.4 Κάζε αληηθαλνληθφ αίηεκα, ην νπνίν δελ επεξεάδεη ή θαζπζηεξεί ηνλ αγψλα, ζα απνξξίπηεηαη, ρσξίο θάπνηα ηηκσξία, εθηφο θαη αλ επαλαιεθζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ
αγψλα.
15.5.5 Οπνηνδήπνηε άιιν αληηθαλνληθφ αίηεκα ζηνλ αγψλα απφ ηελ ίδηα νκάδα απνηειεί
θαζπζηέξεζε.
16.ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ ΑΓΧΝΑ
16.1 ΣΤΠΟΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ
Μηα αληηθαλνληθή ελέξγεηα νκάδαο ε νπνία εκπνδίδεη ηε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα, ζεσξείηαη
θαζπζηέξεζε θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ:
16.1.1 παξάηαζε ησλ ηάηκ-άνπη, κεηά απφ εληνιή γηα ζπλέρηζε ηνπ αγψλα.
16.1.2 επαλάιεςε αληηθαλνληθνχ αηηήκαηνο
16.1.3 θαζπζηέξεζε ηνπ αγψλα (ν κεγαιχηεξνο ρξφλνο απφ ην ηέινο κηαο θάζεο κέρξη ην
ζθχξηγκα γηα ζεξβίο ζα πξέπεη λα είλαη 12 δεπηεξφιεπηα ππφ θαλνληθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο),
16.1.4 θαζπζηέξεζε ηνπ αγψλα απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο.
16.2 ΣΗΜΧΡΗΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ
16.2.1 Ζ "πξνεηδνπνίεζε θαζπζηέξεζεο" θαη ε "πνηλή θαζπζηέξεζεο" είλαη νκαδηθέο ηηκσξίεο.
16.2.1.1 Οη ηηκσξίεο θαζπζηέξεζεο παξακέλνπλ ζε ηζρχ φιν ηνλ αγψλα.
16.2.1.2 Όιεο νη ηηκσξίεο θαζπζηέξεζεο θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν αγψλα.
16.2.2 Ζ πξψηε θαζπζηέξεζε ζηνλ αγψλα απφ θάπνην κέινο ηεο νκάδαο ηηκσξείηαη κε
"ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖΚΑΘΤΣΔΡΖΖ".
16.2.3 Ζ δεχηεξε θαη νη επφκελεο θαζπζηεξήζεηο θάζε ηχπνπ απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο
ίδηαο νκάδαο ζηνλ ίδην αγψλα, ζπληζηνχλ ζθάικα θαη ηηκσξνχληαη κε κηα "ΠΟΗΝΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ": πφληνο θαη ζεξβίο ζηνπο αληηπάινπο.
16.2.4Σηκσξίεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη πξηλ ή κεηαμχ ησλ ζεη, ηζρχνπλ ζην επφκελν ζεη.
17.ΚΑΣ' ΔΞΑΗΡΔΖ ΓΗΑΚΟΠΔ ΑΓΧΝΑ
17.1 ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟ/ ΑΘΔΝΔΗΑ
17.1.1 ε πεξίπησζε ζνβαξνχ αηπρήκαηνο ελψ ε κπάια βξίζθεηαη εληφο παηδηάο, ν δηαηηεηήο πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηνλ αγψλα ακέζσο θαη λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ηαηξηθήο βνήζεηαο ζην γήπεδν.
Ζ θάζε αθνινχζσο επαλαιακβάλεηαη.
17.1.2 ηνλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε δίλνληαη ην κέγηζηνλ 5 ιεπηά ρξφλνπ αλάξξσζεο, κηα
θνξά ζηνλ αγψλα. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα επηηξέςεη ζην δηαπηζηεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ
λα κπεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν νο γηα λα πεξηζάιςεη ηνλ παίθηε. Μφλν ν δηαηηεηήο κπνξεί
λα επηηξέςεη ζηνλ παίθηε λα θχγεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο πνηλή. Όηαλ ε πεξίζαιςε νινθιεξσζεί ή φηαλ δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί, ν αγψλαο πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Ο
δηαηηεηήο ζα ζθπξίμεη θαη ζα δεηήζεη απφ ηνλ παίθηε λα ζπλερίζεη. ε απηφ ην ζεκείν, κφλν
ν παίθηεο κπνξεί λα θξίλεη θαηά πφζν είλαη ηθαλφο λα ζπλερίζεη λα αγσλίδεηαη.
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17.1.3 Δάλ ν παίθηεο δελ ζπλέιζεη ή δελ επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ αλάξξσζεο, ε νκάδα ηνπ κέλεη ειιηπήο.
17.1.4 ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν γηαηξφο ηεο δηνξγάλσζεο κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηελ
επηζηξνθή ελφο ηξαπκαηηζκέλνπ παίθηε.
17.1.5 εκείσζε: ν ρξφλνο αλάξξσζεο ζα αξρίζεη φηαλ ην(α) δηαπηζηεπκέλν(α) κέινο(ε)
ηεο νκάδαο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο δηνξγάλσζεο θηάζεη(νπλ) ζην γήπεδν γηα λα
πεξηζάιςεη(νπλ) ηνλ παίθηε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαπηζηεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν παίθηεο επηιέμεη λα έρεη πεξίζαιςε απφ ην δηθφ ηνπ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ν ρξφλνο ζα αξρίζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δηαηηεηήο εμνπζηνδνηήζεη ηελ
έλαξμε ηνπ ρξφλνπ αλάξξσζεο.
17.2 ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Αλ ππάξμεη εμσηεξηθή παξέκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ν αγψλαο ζα πξέπεη λα
ζηακαηήζεη θαη ε θάζε λα επαλαιεθζεί.
17.3 ΠΑΡΑΣΔΣΑΜΔΝΔ ΓΗΑΚΟΠΔ
17.3.1 Αλ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα, ν δηαηηεηήο, ν δηνξγαλσηήο
θαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ, αλ ππάξρεη, ζα απνθαζίζνπλ γηα ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ, ψζηε λα επαλέξζνπλ νη θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο.
17.3.2ε πεξίπησζε πνπ ζπκβνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθνπέο, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζε
ζπλνιηθφ ρξφλν ηηο 4 ψξεο, ην παηρλίδη ζα ζπλερηζηεί κε ην πθηζηάκελν ζθνξ, αζρέησο εάλ
ζα ζπλερηζηεί ζην ίδην ή ζε δηαθνξεηηθφ γήπεδν.
17.3.3 Αλ ζπκβνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο δηαθνπέο πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηηο 4 ψξεο,
ηφηε νιφθιεξνο ν αγψλαο ζα επαλαιεθζεί.
18.ΓΗΑΛΔΗΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑΓΔ ΓΖΠΔΓΧΝ
18.1 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑΣΑ
18.1.1 Γηάιεηκκα είλαη ε δηαθνπή κεηαμχ ησλ ζεη. Όια ηα δηαιείκκαηα δηαξθνχλ έλα ιεπηφ.
Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή ησλ γεπέδσλ
(εθφζνλ έρεη δεηεζεί) θαη θαηαγξάθεηαη ε ζεηξά ηνπ ζεξβίο γηα ηηο δχν νκάδεο ζην θχιιν
αγψλα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο πξηλ απφ ην θαζνξηζηηθφ ζεη, νη δηαηηεηέο εθηεινχλ θιήξσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 7.1.
18.2 ΑΛΛΑΓΔ ΓΖΠΔΓΟΤ
18.2.1 Οη νκάδεο αιιάδνπλ γήπεδα θάζε 7 θεξδηζκέλνπο πφληνπο ζε φια ηα ζεη.
18.2.2 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιαγψλ γεπέδσλ νη νκάδεο πξέπεη λα αιιάδνπλ γήπεδα ακέζσο ρσξίο θαζπζηέξεζε.
Αλ ε αιιαγή δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηε ζσζηή ζηηγκή, ηφηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφιηο γίλεη
αληηιεπηφ ην ιάζνο.
Σν ζθνξ θαηά ηε ζηηγκή ηεο αιιαγήο παξακέλεη ην ίδην.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ
19.ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
19.1 ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
19.1.1Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο"Δπίζεκνπο Καλνληζκνχο λφνπ Βφιετ "
θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο.
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19.1.2 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δέρνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ δηαηηεηψλ κε αζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ρσξίο λα ηηο ακθηζβεηνχλ.
ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, δηεπθξίληζε κπνξεί λα δεηεζεί κφλν κέζσ ηνπ αξρεγνχ.
19.1.3 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα απέρνπλ απφ ελέξγεηεο ή ζπκπεξηθνξέο, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ δηαηηεηψλ ή λα θαιχςνπλ ζθάικαηα ηεο
νκάδαο ηνπο.

19.2 ΔΤ ΑΓΧΝΗΕΔΘΑΗ
19.2.1 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη θφζκηα θαη κε ζεβαζκφ πξνο ην
πλεχκα ηνπ επ αγσλίδεζζαη, φρη κφλν πξνο ηνπο δηαηηεηέο, αιιά επίζεο πξνο ηνπο επηζήκνπο, ηνπο αληηπάινπο, ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο θαη ηνπο ζεαηέο.
19.2.2 Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, επηηξέπεηαη.
20. ΚΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΗΜΧΡΗΔ ΣΖ
20.1 ΔΛΑΥΗΣΖ ΑΓΔΝΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
Διάρηζηνπ επηπέδνπ θαθή ζπκπεξηθνξά δελ νδεγεί ζε ηηκσξία. Δίλαη νπ θαζήθνλ ηνπ δηαηηεηή λα απνηξέςεη ηηο νκάδεο λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ησλ ηηκσξηψλ. Απηφ γίλεηαη ζε δχν
ζηάδηα:
ηάδην1: απεπζχλνληαο πξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε κέζσ ηνπ αξρεγνχ,
ηάδην 2: κε ηε ρξήζε ηεο ΚΗΣΡΗΝΖ ΚΑΡΣΑ ζε κέινο ηεο νκάδαο. Απηή ε επίζεκε πξνεηδνπνίεζε δελ απνηειεί ηηκσξία αιιά κηα έλδεημε φηη ην κέινο ηεο νκάδαο (θαη θαηά πξνέθηαζε ε νκάδα) έρεη θηάζεη ζην επίπεδν ηηκσξηψλ γηα ηνλ αγψλα. Καηαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα αιιά δελ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο.
20.2 ΚΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΤΝΔΠΑΓΔΣΑΗ ΣΗΜΧΡΗΑ
Ζ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά απφ έλα κέινο κηαο νκάδαο πξνο κέιε ηνπ ζψκαηνο ηεο δηαηηεζίαο, αληηπάινπο, ζπκπαίθηεο ή ζεαηέο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο.
20.2.1 Αλαηδήο ζπκπεξηθνξά: ελέξγεηα αληίζεηε ηνπο θαινχο ηξφπνπο ή ηηο εζηθέο αξρέο.
20.2.2 Πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά: δπζθεκηζηηθέο ή πβξηζηηθέο ιέμεηο ή ρεηξνλνκίεο ή νπνηνδήπνηε ελέξγεηα έθθξαζεο πεξηθξφλεζεο.
20.2.3 Δπίζεζε: πξαγκαηηθή ζσκαηηθή επίζεζε ή επηζεηηθή ή απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
20.3 ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΗΜΧΡΗΧΝ
χκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ δηαηηεηή θαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο, νη
ηηκσξίεο πνπ επηβάιινληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν αγψλα, είλαη: Ποινή, Αποβολή ή
Αποκλειζμόρ.
20.3.1Ποινή Γηα αλαηδή ζπκπεξηθνξά ή γηα ηελ πξψηε επαλάιεςε αγελνχο ζπκπεξηθνξάο ζην ίδην ζεη απφ ηνλ ίδην παίθηε. ε θάζε κηα απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε νκάδα ηηκσξείηαη κε έλαλ πφλην θαη ζεξβίο ζηνπο αληίπαινπο. Ζ ηξίηε αγελήο ζπκπεξηθνξά απφ παίθηε ζην ίδην ζεη ηηκσξείηαη κε απνβνιή. Σηκσξίεο αγελνχο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ φκσο
λα δνζνχλ ζηνλ ίδην παίθηε ζε κεηαγελέζηεξα ζεη.
20.3.2 Αποβολή Ζ πξψηε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά κέινπο νκάδαο, ηηκσξείηαη κε απνβνιή. Ο παίθηεο πνπ ηηκσξείηαη κε απνβνιή ζα πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηελ αγσληζηηθή
πεξηνρή θαη ε νκάδα ηνπ κέλεη ειιηπήο γηα ην ζεη.
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20.3.3 Αποκλειζμόρ Ζ πξψηε ζσκαηηθή επίζεζε ή ππνλννχκελε ή απεηινχκελε έθθξαζε
επηζεηηθφηεηαο ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ. Ο παίθηεο πνπ ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκφ ζα
πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ηελ αγσληζηηθή πεξηνρή θαη ε νκάδα ηνπ κέλεη ειιηπήο γηα ηνλ αγψλα.
Ζ θαθή ζπκπεξηθνξά ηηκσξείηαη φπσο θαίλεηαη ζηελ θιίκαθα ηηκσξηψλ.
20.4 ΚΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΔΣ
Κάζε θαθή ζπκπεξηθνξά, πνπ ζπκβαίλεη πξηλ ή κεηαμχ ησλ ζεη, ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε
ηελ θιίκαθα ηηκσξηψλ θαη ε ηηκσξία εθαξκφδεηαη ζην επφκελν ζεη.
20.5 ΤΝΟΦΖ ΣΧΝ ΚΑΚΧΝ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΑΡΣΧΝ
Πξνεηδνπνίεζε: θακία ηηκσξία – ηάδην 1: πξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε
ηάδην 2: ππφδεημε Κίηξηλεο θάξηαο
Πνηλή: ηηκσξία – ππφδεημε Κφθθηλεο θάξηαο
Απνβνιή: ηηκσξία – ππφδεημε Κφθθηλεο + Κίηξηλεο θάξηαο καδί
Απνθιεηζκφο: ηηκσξία – ππφδεημε Κφθθηλεο + Κίηξηλεο θάξηαο μερσξηζηά.
ΜΔΡΟ 2 - ΣΜΖΜΑ 2: ΟΗ ΓΗΑΗΣΖΣΔ, ΣΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΖΜΔ ΥΔΗΡΟΖΜΑΝΔΗ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΙΑΙΣΗΣΔ
21.ΧΜΑ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
21.1 ΤΝΘΔΖ
Σν ζψκα ησλ δηαηηεηψλ ελφο αγψλα, απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ:
α) δηαηηεηή,
β)ηνλ ζεκεησηή,
Ζ ζέζε ηνπο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 8.
21.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ
21.2.1Μφλν ν δηαηηεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζθπξίρηξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα:
21.2.1.1 ν δηαηηεηήο δίλεη ην ζήκα γηα ην ζεξβίο πνπ μεθηλά κηα θάζε,
21.2.1.2 ν δηαηηεηήο δίλεη ην ζχλζεκα ηνπ ηέινπο ηεο θάζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη
ζίγνπξνο πσο έρεη ζπκβεί θάπνην ζθάικα θαη έρεη δηαπηζηψζεη ην είδνο ηνπ.
21.2.2 ν δηαηηεηήο κπνξεί λα ζθπξίμεη φηαλ ε κπάια βξίζθεηαη εθηφο παηδηάο γηα λα ππνδείμεη φηη εγθξίλεη ή απνξξίπηεη θάπνην αίηεκα κίαο νκάδαο.
21.2.3 Ακέζσο κεηά ην ζθχξηγκα ηνπ δηαηηεηή γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο θάζεο, ν δηαηηεηήο πξέπεη λα δείμεη κε ηελ επίζεκε ρεηξνζήκαλζε:
21.2.3.1Μεηά ην ζθχξηγκα ηνπ ζθάικαηνο ν δηαηηεηήο ζα δείμεη κε ηε ζεηξά:
1. ηελ νκάδα πνπ ζα ζεξβίξεη,
2. ην είδνο ηνπ ζθάικαηνο,
3. ηνλ(ηνπο) αζιεηή(έο) πνπ ππέπεζε(αλ) ζε ζθάικα (αλ είλαη αλαγθαίν).
21.2.3.2 ε πεξίπησζε δηπινχ ζθάικαηνο θαη ν δηαηηεηήο δείρλεη θαηά ζεηξά:
α.ην είδνο ηνπ ζθάικαηνο,
β.ηνπο παίθηεο πνπ ππέπεζαλ ζε ζθάικα (αλ είλαη αλαγθαίν),
Σελ νκάδα πνπ ζα ζεξβίξεη ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή.

22. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
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22.1 ΘΕΣΗ
Ο δηαηηεηήο εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ/ηεο φξζηνο/α πάλσ ζηε ζθάια ηνπ/ηεο δηαηηεηή πνπ
είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην έλα άθξν ηνπ θηιέ απέλαληη απφ ηνλ ζεκεησηή. Σα κάηηα ηνπ/ηεο
πξέπεη λα βξίζθνληαη πεξίπνπ 50εθ. πάλσ απφ ην θηιέ.
22.2 ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
22.2.1 Ο δηαηηεηήο δηεπζχλεη ηνλ αγψλα απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ. Έρεη ηελ εμνπζία
πάλσ ζε φια ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο ησλ δηαηηεηψλ θαη ζηα κέιε ησλ νκάδσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα νη απνθάζεηο ηνπ/ηεο είλαη νξηζηηθέο. Έρεη ηελ εμνπζία λα απνξξίπηεη ηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο ησλ δηαηηεηψλ, αλ αληηιεθζεί φηη
έρνπλ θάλεη ιάζνο.
Μπνξεί αθφκε θαη λα αληηθαηαζηήζεη έλα άιιν κέινο ηνπ ζψκαηνο ησλ δηαηηεηψλ, ην νπνίν
δελ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ/ηεο ζσζηά.
22.2.2 Διέγρεη επίζεο ηελ εξγαζία ησλ επαλαθνξέσλ ηεο κπάιαο.
22.2.3 Έρεη ηελ εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηνλ αγψλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο.
22.2.4 Γελ επηηξέπεη θακηά ζπδήηεζε γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ/ηεο.
Όκσο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ αξρεγνχ, ν δηαηηεηήο ζα δψζεη επεμήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή
θαη εξκελεία ησλ θαλνληζκψλ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε απφθαζή ηνπ/ηεο
22.2.5 Ο δηαηηεηήο είλαη ππεχζπλνο γηα λα απνθαζίζεη πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα αλ ν αγσληζηηθφο ρψξνο θαη νη ζπλζήθεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αγψλα.
22.2.6 Γίλεη εμνπζηνδφηεζε γηα ηάηκ-άνπη θαη αιιαγέο γεπέδσλ, ειέγρεη ηε δηάξθεηα ηνπο
θαη απνξξίπηεη αληηθαλνληθά αηηήκαηα.
22.2.7 Διέγρεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηάηκ-άνπη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θάζε ν νκάδα θαη
αλαθέξεη ζηνπο παίθηεο πνπ ηνπο αθνξά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηάηκ-άνπη ηνπο.
22.2.8 ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ αζιεηή ν δηαηηεηήο εμνπζηνδνηεί ηελ έλαξμε θαη βνεζά
ζηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ αλάξξσζεο.
22.2.9 Διέγρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, φηη νη κπάιεο αληαπνθξίλνληαη αθφκε ζηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ θαλνληζκψλ.
22.2.10 Γηεμάγεη ηελ θιήξσζε αλάκεζα ζην 2 θαη ην 3 ζεη εάλ παξαζηεί αλάγθε. Αθνινχζσο ζα πξέπεη λα κεηαβηβάζεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ ζεκεησηή.
22.3 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
22.3.1 Πξηλ απφ ηνλ αγψλα, ν δηαηηεηήο:
22.3.1.1 επηζεσξεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ηηο κπάιεο θαη ηνλ άιινλ εμνπιηζκφ,
22.3.1.2 θάλεη ηελ θιήξσζε κε ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ,
22.3.1.3 ειέγρεη ηελ πξνζέξκαλζε ησλ νκάδσλ,
22.3.2 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, έρεη ηελ εμνπζία:
22.3.2.1 λα πξνεηδνπνηήζεη ηηο νκάδεο,
22.3.2.2 λα ηηκσξήζεη γηα παξαπηψκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο,
22.3.2.3 λα απνθαζίζεη γηα:
1.
ιάζε ηνπ παίθηε πνπ ζεξβίξεη θαη ην πξνπέηαζκα ηεο νκάδαο πνπ ζεξβίξεη,
2.
ηα ιάζε ζην παίμηκν ηεο κπάιαο,
3.
ηα ιάζε πάλσ απφ ην θηιέ θαη ηελ αληηθαλνληθή επαθή παίθηε κε ην θηιέ,
4.
ηελ κπάια πνπ δηαζρίδεη εμ' νινθιήξνπ ην επίπεδν θάησ απφ ην θηιέ,
5.
παξέκβαζε ιφγσ πεξάζκαηνο ζην γήπεδν ησλ αληηπάισλ θαη ζην ρψξν θάησ απφ
ην θηιέ,
6.
ηελ επαθή ηεο κπάιαο κε θάπνην εμσηεξηθφ αληηθείκελν,
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7.
ηελ κπάια πνπ δηαζρίδεη νιηθά ή κεξηθά ην θηιέ έμσ απφ ην νξηνζεηεκέλν δηάζηεκα
πξνο ην γήπεδν ησλ αληηπάισλ ή αγγίδεη ηελ αληέλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζεξβίο,
8.
ηε κπάια πνπ επαλαθέξεηαη εληειψο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αληίπαινπ θάησ απφ ην
θηιέ
22.3.3 ην ηέινο ηνπ αγψλα, ειέγρεη θαη ππνγξάθεη ην θχιιν αγψλα.

23 ΖΜΔΗΧΣΖ
23.1 ΘΔΖ
Ο ζεκεησηήο εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ/ηεο, θαζηζκέλνο ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο ζηελ
αληίζεηε πιεπξά ηνπ γεπέδνπ θαη κε πξφζσπν ν ζηνλ δηαηηεηή.
23.2 ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
πκπιεξψλεη ην θχιιν αγψλα ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο, ζε ν ζπλεξγαζία κε ηνλ
δηαηηεηή.
Δπηθνηλσλεί κε ζήκαηα κε ηνλ δηαηηεηή ζηε βάζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ/ηεο.
23.2.1 Πξηλ ηνλ αγψλα θαη ηα ζεη, ν ζεκεησηήο:
23.2.1.1 θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηνπ αγψλα θαη ησλ νκάδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ ηζρχνπλ θαη ιακβάλεη ηηο ππνγξαθέο ησλ αξρεγψλ,
23.2.2 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ν ζεκεησηήο:
23.2.2.1 θαηαγξάθεη ηνπο πφληνπο πνπ θεξδίδνληαη, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεη θαη ηελ
δηάξθεηα θάζε ζεη.
23.2.2.2 ρεηξίδεηαη ην πίλαθα ηνπ ζθνξ ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο,
23.2.2.3 ζεκεηψλεη ηα ηάηκ-άνπη, ειέγρεη ηνλ αξηζκφ ηνπο,
23.2.2.4 ελεκεξψλεη ηνλ δηαηηεηή γηα αίηεκα ηάηκ-άνπη πνπ είλαη αληηθαλνληθφ,
23.2.2.5 αλαθνηλψλεη ζηνλ δηαηηεηή ηηο αιιαγέο ησλ γεπέδσλ θαη ην ηέινο ησλ ζεη,
23.2.2.6 θαηαγξάθεη θάζε άιιν γεγνλφο, π.ρ. ρξφλν αλάξξσζεο, παξαηάζεηο δηαθνπψλ,
εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο θηι.,
23.2.2.7 ειέγρεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζεη,
23.2.3 ην ηέινο ηνπ αγψλα, ν ζεκεησηήο:
23.2.3.1 θαηαγξάθεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα,
23.2.3.2 ππνγξάθεη ν/ε ίδηνο/α ην θχιιν αγψλα, πξνηνχ ιάβεη ηηο ππνγξαθέο ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ θαη αθνινχζσο ηνπ δηαηηεηή.
24. ΔΠΗΖΜΔ ΥΔΗΡΟΖΜΑΝΔΗ
24.1 ΥΔΗΡΟΖΜΑΝΔΗ ΓΗΑΗΣΖΣΧΝ
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ κε ηελ επίζεκε ρεηξνζήκαλζε ηνλ ιφγν ηνπ ζθπξίγκαηνο (ην είδνο ηνπ ζθάικαηνο πνπ ζθπξίρηεθε ή ηελ αηηία ηεο δηαθνπήο πνπ εγθξίζεθε).
Ζ ρεηξνζήκαλζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη γηα κηα ζηηγκή, θαη, αλ ππνδεηθλχεηαη κε έλα ρέξη, ην
ρέξη αληηζηνηρεί ζηελ πιεπξά ηεο νκάδαο πνπ έρεη θάλεη ην ζθάικα ή ην αίηεκα.
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