ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2021
Αριθ.πρωτ. 5049

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – Volley League Α1 Γυναικών
Αγωνιστικής Περιόδου 2021 - 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΠΕ, του
Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, του Διεθνούς Κανονισμού
Πετοσφαίρισης, του νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Προκήρυξης
Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης, Αγωνιστικής Περιόδου 2021-2022 με αριθ. πρωτ.
2582/17.6.2021, της Ειδικής Προκήρυξης της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών – Volley League
Α1 Γυναικών (αριθ.πρωτ. 3135/3.8.2021) και της Συμπληρωματικής Ειδικής Προκήρυξης της Α1
Εθνικής κατηγορίας Γυναικών – Volley League Α1 Γυναικών (αριθ.πρωτ. 3135/3.8.2021) με
απόφαση του Δ.Σ./Ε.Ο.ΠΕ. της 30/11/2021 (αριθ.πρακτικού 28), τα άρθρα 5, 10 και 15
συμπληρώνονται όπως παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 5ο:
ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Μέτρα τήρησης Υγειονομικού Πρωτοκόλλου
1. ΕΛΕΓΧΟΣ
1.1. Υπεύθυνο για τον έλεγχο εισόδου και τη σχετική διαδικασία είναι το γηπεδούχο
σωματείο, δια των διαπιστευμένων εκπροσώπων του οι οποίοι θα ελέγχουν την
είσοδο και θα την επιτρέπουν μόνον σε όσους δικαιούνται βάσει του ισχύοντος
υγειονομικού πρωτοκόλλου και υπό τις προϋποθέσεις τήρησής τους.
1.2. Η διαδικασία του ελέγχου εισόδου διατηρείται ΚΑΘ’ ΟΛΗ την διάρκεια του αγώνα.
1.3. Στην διαδικασία ελέγχου εισόδου περιλαμβάνεται και εάν οι εισερχόμενοι φορούν
μάσκα.
1.4. Σε όλους τους αγώνες των Πρωταθλημάτων ευθύνης ΕΟΠΕ και Ενώσεων/Τοπικών
Επιτροπών, απαγορεύεται η μετακίνηση των φιλάθλων και κατά συνέπεια το
φιλοξενούμενο σωματείο δεν δικαιούται εισιτηρίων. Στους αγώνες θα δίνονται στη
φιλοξενούμενη ομάδα μόνο προσκλήσεις για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του σωματείου. Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων αφορά την
απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων σωματείων και όχι την
μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων–φίλων της φιλοξενούμενης ομάδας και άλλων
(πχ γονέων αθλητών/τριών, διαιτητών, προπονητών κλπ).
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Στην περίπτωση που ο παρατηρητής ή οι διαιτητές (σε περίπτωση μη ορισμού
Παρατηρητή) διαπιστώσουν:
α) ότι δεν γίνεται έλεγχος κατά την είσοδο των φιλάθλων
β) ο αριθμός των φιλάθλων είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου
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γ) εισέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι δια της βίας και παρά τις απαγορεύσεις των
υπευθύνων
ο αγώνας δεν ξεκινάει πριν εξέλθουν όσοι δεν έχουν ελεγχθεί ή είναι υπεράριθμοι.
2.1. Σε περίπτωση συμμόρφωσης με τα παραπάνω έως και δεκαπέντε (15’) λεπτά από
την καθορισμένη ώρα έναρξης, ο αγώνας διεξάγεται κανονικά.
2.2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, ζητείται να γίνει εκκένωση του
γηπέδου εντός Σαράντα πέντε (45’) λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης του
αγώνα
2.3. Εάν δεν επιτευχθεί η εκκένωση του γηπέδου, με τη συνδρομή της αστυνομικής
δύναμης, τότε, με κοινή απόφαση του 1ου Διαιτητή και του Παρατηρητή
αποφασίζεται η μη έναρξη του αγώνα
2.4. Οι ποινές που προβλέπονται για τα ανωτέρω παραπτώματα, είναι:
2.4.1. Μη έλεγχος κατά την είσοδο των φιλάθλων:
α) ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και ώρα χωρίς την παρουσία
θεατών και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι
αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του
συγκεκριμένου αγώνα που δεν διεξήχθη
β) Στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως
3.000 € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για
αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ
γ) Το Υπαίτιο Σωματείο αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης
και διαμονής που πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν
διεξήχθη, με την υποβολή των επίσημων παραστατικών
2.4.2. Μεγαλύτερος του προβλεπόμενου αριθμός των φιλάθλων:
α) ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και ώρα χωρίς την παρουσία
θεατών και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι
αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του
συγκεκριμένου αγώνα που δεν διεξήχθη
β) Στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως
3.000 € για αγώνες Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για
αγώνες ευθύνης Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ
γ) Το Υπαίτιο Σωματείο αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης
και διαμονής που πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν
διεξήχθη, με την υποβολή των επίσημων παραστατικών
2.4.3. Είσοδος φιλάθλων στο γήπεδο δια της βίας και παρά τις απαγορεύσεις των
υπευθύνων:
α) Το Υπαίτιο Σωματείο μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα,
β) Επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 2.000 € έως 5.000 € για αγώνες
Εθνικών Πρωταθλημάτων και 500 € έως 1.000 €, για αγώνες ευθύνης
Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών Ε.Ο.ΠΕ.
γ) Επιβάλλεται ποινή τιμωρίας της έδρας του από μία (1) έως τρεις (3)
αγωνιστικές, ανάλογα με τη βαρύτητα των γεγονότων.
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
3.1. Ο Υπεύθυνος covid του γηπεδούχου σωματείου και ο Παρατηρητής του Αγώνα ή οι
διαιτητές εφόσον δεν υπάρχει παρατηρητής, είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν ότι
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3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

τηρούνται στην διάρκεια των αγώνων τα προβλεπόμενα στο Υγειονομικό
Πρωτόκολλο και ότι όλοι οι φίλαθλοι φορούν μάσκα.
Τα γηπεδούχα Σωματεία οφείλουν να υπενθυμίζουν στους φιλάθλους ότι πρέπει να
φορούν μάσκα καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων, παρά τις συστάσεις
που γίνονται, δεν φοράει μάσκα, ο παρατηρητής του αγώνα οφείλει να ζητήσει την
διακοπή του για να γίνει σύσταση ότι υποχρεωτικά άπαντες οι ευρισκόμενοι εντός
γηπέδου πρέπει να φορέσουν μάσκες. Η σύσταση αυτή θεωρείται η 1η επίσημη
σύσταση.
Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί (μετά την κανονική επανέναρξη του αγώνα)
γίνεται η 2η και τελευταία επίσημη σύσταση.
Σε περίπτωση που, μετά και τη δεύτερη (2η) επίσημη σύσταση και την επανέναρξη
του αγώνα, διαπιστωθεί εκ νέου ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων δεν φοράει μάσκα,
τότε με κοινή απόφαση Διαιτητή και Παρατηρητή ο αγώνας διακόπτεται και ζητείται η
εκκένωση του γηπέδου εντός Τριάντα (30’) λεπτών.
Μετά την παρέλευση Τριάντα (30’) λεπτών και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η
εκκένωση του γηπέδου, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά. Τα αποτελέσματα των σετ
που έχουν λήξει κατοχυρώνονται, ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και
ώρα χωρίς την παρουσία θεατών, ξεκινώντας από το σημείο του σετ στο οποίο
σημειώθηκε η διακοπή και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι
αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του συγκεκριμένου αγώνα
που διακόπηκε. Παράλληλα, στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλονται οι ακόλουθες
ποινές:
α) χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 3.000 €
β) αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής που
πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν διεξήχθη, με την
υποβολή των επίσημων παραστατικών
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα αυξηθεί ο αριθμός των φιλάθλων
από το προβλεπόμενο ποσοστό ζητείται να γίνει μερική εκκένωση του γηπέδου, ώστε
να επανέλθει το προβλεπόμενο ποσοστό πληρότητας γηπέδου. Εάν αυτό επιτευχθεί
σε διάστημα 15’, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η μερική εκκένωση του γηπέδου, με κοινή
απόφαση του Διαιτητή και Παρατηρητή, διακόπτεται ο αγώνας και ζητείται η
εκκένωση του γηπέδου εντός Τριάντα (30’) λεπτών
Μετά την παρέλευση Τριάντα (30’) λεπτών και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η
εκκένωση του γηπέδου, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά. Τα αποτελέσματα των σετ
που έχουν λήξει κατοχυρώνονται, ο αγώνας επαναλαμβάνεται σε άλλη ημέρα και
ώρα χωρίς την παρουσία θεατών, ξεκινώντας από το σημείο του σετ στο οποίο
σημειώθηκε η διακοπή και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν έχουν μόνο οι
αθλητές/αθλήτριες που είχαν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνος του συγκεκριμένου αγώνα
που διακόπηκε. Παράλληλα, στο Υπαίτιο Σωματείο επιβάλλονται οι ακόλουθες
ποινές:
α) χρηματικό πρόστιμο από 1.000 € έως 3.000 €
β) αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής που
πραγματοποίησε το άλλο Σωματείο στον αγώνα που δεν διεξήχθη, με την
υποβολή των επίσημων παραστατικών
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3.7. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αγώνα από βίαια είσοδο φιλάθλων και μόνο,
επιβάλλονται στο Υπαίτιο Σωματείο οι ακόλουθες ποινές:
α) μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα,
β) χρηματικό πρόστιμο από 2.000 € έως 5.000 €
γ) ποινή τιμωρίας της έδρας του από μία (1) έως τρεις (3) αγωνιστικές, ανάλογα με
τη βαρύτητα των γεγονότων.
4. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ή μη όλων των ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων
είναι το Μονομελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο (Αθλητικός Δικαστής).
Tα έγγραφα του αγώνα (Φύλλο Αγώνα, έκθεση διαιτητών, Παρατηρητή, αστυνομικής
δύναμης κλπ) διαβιβάζονται για πειθαρχικό έλεγχο στο Μονομελές Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Δικαιοδοτικό Όργανο της Ε.Ο.ΠΕ. το οποίο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει
αναλογικά και σε βάρος των, κατά περίπτωση, υπαιτίων, (πχ μη τήρηση ελέγχου εισόδου
από γηπεδούχο ή παράνομη είσοδος και παραμονή ή άρνηση εκκένωσης εκ μέρους
φιλάθλων ή άλλων προσώπων γηπεδούχου ή φιλοξενούμενου σωματείου, κατά παράβαση
των οριζόμενων στο υγειονομικό πρωτόκολλο και τις παρούσες διατάξεις) τις διατάξεις του
Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 10ο:
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
στ) Σε περίπτωση που αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.
15.4.5. του Αγωνιστικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου Πετοσφαίρισης (κρούσματα covid-19),
η ομάδα που δεν μπορεί να αγωνιστεί χάνει τον αγώνα αυτόν με 0-3 σετ και 0-75 πόντους
(απώλεια αγώνα), με σχετική απόφαση της διοργανώτριας. Εάν αυτό συμβαίνει και στις δύο
διαγωνιζόμενες ομάδες, τότε και οι δύο ομάδες δεν θα πάρουν κανένα βαθμό (0-0 σετ, 0-0
πόντοι). Η απώλεια αυτή αγώνα δεν προσμετράται στα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του
ΓΚOΔΠ.
Σε περίπτωση νέων κρουσμάτων που καθιστούν αδύνατη την διεξαγωγή και του επόμενου
αγώνα ή επόμενων αγώνων, τότε ο αγώνας (ή οι αμέσως επόμενοι αγώνες) αναβάλλονται
και ορίζεται/ορίζονται σε νέα ημερομηνία.
Σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 15.4.6. του Αγωνιστικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου
Πετοσφαίρισης (αναστολή ομαδικών προπονήσεων λόγω κρουσμάτων covid-19) οι αγώνες
της ομάδας αυτής που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατά το χρόνο της αναστολής των
προπονήσεων, αναβάλλονται και ορίζονται σε νέα ημερομηνία.
ΑΡΘΡΟ 15ο:
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Σε αγώνες κατ’ επιλογή της ΕΟΠΕ μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα Ηλεκτρονικής
Επιδιαιτησίας (Video Challenge).
H διαδικασία της εφαρμογής αναφέρεται στον κανονισμό χρήσης επανελέγχου μέσω Video
(Video Challenge). (Παράρτημα)
Σε περίπτωση μη τηλεοπτικής κάλυψης του αγώνα, ή βλάβης στην τεχνική υποστήριξη της, η
διαδικασία δεν θα χρησιμοποιείται. Ο Κομισάριος του Αγώνα, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο
της τεχνικής αυτής δυνατότητας και την ενημέρωση των διαιτητών, σε περίπτωση
προβλημάτων.
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Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. της ΕΟΠΕ και σε επιλεγμένους αγώνες, η ΚΕΔ/ΕΟΠΕ θα
μπορεί να ορίζει 3ο διαιτητή για την χρήση του Video Challenge.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Καραμπέτσος

Ο Γεν. Γραμματέας
Νεκτάριος Χαλβατζής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΣΩ VIDEO (Video Challenge)
VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2021-2022

Η ΕΟΠΕ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία του Video Check (VC) για τη βοήθεια των
διαιτητών στις αποφάσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη μεγαλύτερη αξιοπιστία του Πρωταθλήματος.
Στους αγώνες που έχουν τηλεοπτική κάλυψη από κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας (όχι με live
streaming), χωρίς το σύστημα Video Check (VC), θα γίνεται επανέλεγχος (challenge) μέσω των
καμερών της τηλεοπτικής μετάδοσης (μόνο από κανάλι Πανελλήνιας εμβέλειας).
Για τη χρήση των παραπάνω, οι ομάδες μπορούν:
1. Nα ζητήσουν επανέλεγχο (challenge) ενεργειών που υπάρχει υποψία σφάλματος που δεν
αναγνωρίστηκε και δεν δόθηκε από τους Διαιτητές ή τους Επόπτες του αγώνα.
2. Nα ζητήσουν επανέλεγχο (challenge) όπως παρακάτω:
● Ο προπονητής ή η αρχηγός της ομάδας κάνει αίτημα στον Α΄ διαιτητή για επανέλεγχο
(challenge) της φάσης εφόσον υπάρχει υποψία για παράβαση που δεν έγινε αντιληπτή
από τους διαιτητές.
● Ο προπονητής ή η αρχηγός της ομάδας κάνει αίτημα στον Α΄ διαιτητή για επανέλεγχο
(challenge) της φάσης εφόσον υπάρχει υποψία για λανθασμένη απόφαση διαιτητών σε
φάση.
Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο (challenge) της φάσης, δυο (2) φορές
ανά σετ, ενώ ο Α’ Διαιτητής του αγώνα έχει δικαίωμα χρήσης για επανέλεγχο της φάσης,
μια (1) φορά πριν την συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων και απεριόριστες φορές ανά
σετ και μετά τη συμπλήρωση των 40 συνολικών πόντων για τα τέσσερα πρώτα σετ και των
20 συνολικών πόντων στο πέμπτο σετ.
Οι ομάδες ανανεώνουν το δικαίωμα του επανελέγχου (challenge) εάν ο επανέλεγχος της
φάσης δικαιώσει την ομάδα που το ζήτησε, βάσει των δικαιωμάτων που έχουν στην
συγκεκριμένη στιγμή του σετ και μέχρι δυο (2) φορές ανά σετ. Στις περιπτώσεις που ο
επανέλεγχος δεν δικαιώσει το αίτημα της ομάδας, το αίτημα χάνεται.
Στους τελικούς δύναται να γίνει χρήση tablet στους πάγκους. Σε αυτή τη περίπτωση, το
αίτημα γίνεται απευθείας από το tablet που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, από τον
προπονητή ή τους συνεργάτες του.
3. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση (challenge) της φάσης ΜΟΝΟΝ
(περιοριστικά) για τις παρακάτω περιπτώσεις:
● Αν η μπάλα είναι εντός ή εκτός των ορίων, του κυρίως αγωνιστικού χώρου. (Μετάδοση
TV ή VC)
● Πάτημα της τελικής γραμμής κατά την εκτέλεση του σερβίς. (Μετάδοση TV ή VC)
● Αντικανονικό πάτημα της επιθετικής ζώνης, από αθλήτρια της αμυντικής ζώνης.
(Μετάδοση TV ή VC)
● Αντικανονική επαφή αθλήτριας με το φιλέ. (Μετάδοση TV ή VC)
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Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το σύστημα Video Check και μόνο τότε, οι ομάδες
μπορούν επιπρόσθετα στα παραπάνω να ζητούν τη συμβουλή και για τις παρακάτω
περιπτώσεις:
● Επαφή μπάλας ή αθλήτριας με την αντένα. (μόνο μέσω VC)
● Επαφή αθλήτριας με τη μπάλα στο μπλοκ (π.χ. από μπλοκερ) (μόνο μέσω VC)
● Αντικανονικό (συνολικό) πέρασμα ποδιού αθλήτριας από τη κεντρική γραμμή (μόνο
μέσω VC)
● Τέσσερεις επαφές της μπάλας. (μόνο μέσω VC)
Οι ομάδες μπορούν να ζητήσουν επανέλεγχο της φάσης, μέχρι και 8 δευτερόλεπτα μετά το
τέλος της φάσης.
4. Στις περιπτώσεις που γίνει αίτημα για επανέλεγχο (Challenge) της φάσης για ενέργειες που
δεν μπορεί να ζητηθεί επανέλεγχος, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό και θα μετράει σαν ένα
από τα ανεπιτυχή αιτήματα της ομάδας. Τέτοιου είδους αιτήματα καθώς επίσης και
καθυστερημένα αιτήματα χαρακτηρίζονται ως καθυστέρηση και υπάρχουν οι αντίστοιχες
ποινές.
5. Ο επανέλεγχος προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (π.χ. Time out ή αλλαγή
αθλήτριας), οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από το αποτέλεσμα του επανελέγχου.
6. Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ελέγξει αίτημα που θα γίνει 8 δευτερόλεπτα μετά από την
εισαγωγή του πόντου στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνος. (Για τις περιπτώσεις χρήσης tablet)
7. Όταν γίνεται αίτημα από μια ομάδα για επανέλεγχο, ο 1ος διαιτητής επιβεβαιώνει στον 2ο
διαιτητή (ή στον Αναπληρωματικό διαιτητή υπεύθυνο για τη χρήση του Video Check, όπου
προβλέπεται), το σφάλμα για το οποίο γίνεται το αίτημα. Ο επανέλεγχος πρέπει να γίνεται
χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις αλλά πάντα η ακρίβεια στην απόφαση έχει προτεραιότητα από
την ταχύτητα.
Σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 20212022 και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. προβλέπεται ο ορισμός Αναπληρωματικού
Διαιτητή ο οποίος θα διεξάγει τον επανέλεγχο και θα αποφασίζει για τις φάσεις αυτές.
8. Ο Α’ διαιτητής δείχνει το αποτέλεσμα του επανελέγχου και ο αγώνας συνεχίζεται με το σκορ
να διορθώνεται αν χρειαστεί.
9. Συνέπειες Επιτυχημένου/Ανεπιτυχούς αιτήματος επανελέγχου:
● Μετά το δεύτερο ανεπιτυχές αίτημα, η ομάδα δεν μπορεί να ζητήσει επανέλεγχο για το
υπόλοιπο σετ.
● Ο 2ος διαιτητής ενημερώνει τον προπονητή της ομάδας για το δεύτερο ανεπιτυχές
αίτημα.
10. Μετά τη συμπλήρωση 40 πόντων στα τέσσερα πρώτα σετ ή 20 πόντων στο πέμπτο σετ, ο
1ος διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επανέλεγχο της φάσης για την οποία πιστεύει
ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση. Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει, κάνει τη χειροσήμανση του
επανελέγχου (challenge) υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για δικό του αίτημα. Το δικαίωμα
του διαιτητή για επανέλεγχο δίδεται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αγώνων και τη
δικαιοσύνη στην απόφαση του διαιτητή.
11. Πρέπει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα δίνεται στο πρώτο χρονικά σφάλμα που
παρατηρείται στο βίντεο της φάσης που είναι υπό επανέλεγχο, ακόμα και αν δεν έχει
ζητηθεί επανέλεγχος για το εν λόγω σφάλμα. Το πρώτο χρονικά σφάλμα που παρατηρείται
έχει προτεραιότητα από οποιοδήποτε άλλο ακολουθήσει και η απόφαση του 1ου διαιτητή
διαμορφώνεται ανάλογα, βγάζοντας έτσι μια δίκαιη απόφαση για τον πόντο στη φάση που
έγινε.
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12. Εάν μια ομάδα ζητήσει επανέλεγχο για φάση στην οποία κέρδισε το πόντο, το αίτημα θα
απορρίπτεται αυτόματα (ως περιττό) χωρίς να μετρήσει στις φορές που έχει δικαίωμα να
ζητήσει.
13. Η ομάδα μπορεί να ζητήσει επανέλεγχο μόνο μια φορά στην ίδια διακοπή (π.χ. δεν μπορεί
να κάνει δεύτερο αίτημα στην ίδια διακοπή). Μπορούν όμως και οι δυο ομάδες να κάνουν
ταυτόχρονα αίτημα στην ίδια διακοπή.
14. Εάν και οι δυο ομάδες κάνουν αίτημα για επανέλεγχο στην ίδια διακοπή για ενέργειες που
έγιναν στη φάση, προτεραιότητα στην απόφαση του διαιτητή έχει το πρώτο σφάλμα που θα
παρατηρηθεί στον επανέλεγχο. Αν υπάρχει σφάλμα που χρονικά προηγείται, αλλά στον
έλεγχο της φάσης διαπιστώνεται ότι υπάρχει και η παράβαση για την οποία ζητήθηκε ο
επανέλεγχος, το αίτημα δεν χρεώνεται.
15. Όλες οι αθλήτριες πρέπει να παραμείνουν στο γήπεδο όσο διαρκεί ο επανέλεγχος. Δεν
επιτρέπονται αλλαγές/αντικαταστάσεις αθλητριών/libero ή είσοδος των στελεχών του
πάγκου στο γήπεδο γιατί το αποτέλεσμα του επανελέγχου μπορεί να έχει ως επακόλουθο
την ανάγκη για αντικατάσταση αθλήτριας.
16. Πιθανό σφάλμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από το video, θεωρείται ως μη γενόμενο και
δεν προσμετράται.
17. Στις περιπτώσεις που γίνει χρήση tablet για το video check, εάν αυτό δε λειτουργεί, ο
προπονητής ή ο βοηθός προπονητή, μπορούν να κάνουν χειροσήμανση και προφορικό
αίτημα για επανέλεγχο στους διαιτητές.
18. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος Video Check, ο 2ος διαιτητής θα επικοινωνήσει στις
ομάδες τη βλάβη και ο επανέλεγχος θα γίνεται βάσει των καμερών του Τηλεοπτικού
Δικτύου Πανελλήνιας Εμβέλειας, (εφόσον αυτό πραγματοποιείται-όχι μετάδοση του αγώνα
με live streaming) και των αιτημάτων που προβλέπονται για αυτό. Σε κάθε περίπτωση ο
αγώνας θα συνεχιστεί κανονικά, βάσει των κανονισμών παιδιάς (χωρίς τη χρήση Video
Check). Εάν επαναλειτουργήσει, θα γίνει ενημέρωση στις ομάδες και τα αιτήματα θα
επιτρέπονται από το σημείο αυτό.
19. Το αποτέλεσμα του επανελέγχου, μόλις ανακοινωθεί από τον 1ο διαιτητή είναι τελικό και
δεν επιδέχεται οποιαδήποτε ένσταση.
20. Ο χώρος που θα τοποθετηθεί το σύστημα Video Check πρέπει να είναι οριοθετημένος και ο
χειριστής με τον 2ο διαιτητή ή τον αναπληρωματικό διαιτητή (όπου προβλέπεται) να
μπορούν να λειτουργήσουν το σύστημα χωρίς παρενοχλήσεις. Τα γηπεδούχα σωματεία είναι
υπεύθυνα για την εφαρμογή των παραπάνω και ο Κομισάριος του αγώνα είναι υπεύθυνος
για τον έλεγχο.
Σε περίπτωση παρενόχλησης του χειριστή ή του διαιτητή από οποιονδήποτε (αθλήτριας,
παράγοντας, προπονητής, φίλαθλος), γίνεται αναγραφή στο φύλλο αγώνος και
παραπέμπεται ο υπαίτιος και το σωματείο του στο αρμόδιο αθλητικό όργανο, βάσει των
διατάξεων περί δυσφήμισης του αθλήματος.
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