9. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ
Η ομάδα μπορεί να αποτελείται από 12 παίχτες, με το μέγιστο 2 λίμπερο.
Για όλες τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι πιο κάτω κανονισμοί, οι οποίοι
αποτελούν μέρος των ισχυόντων “Κανονισμών του Παιχνιδιού” της
FIVB, θα πρέπει να εφαρμόζονται.
Κανονισμοί της FIVB προσαρμοσμένοι στο CEV Cup
4.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
4.1.1 Η ομάδα για κάθε αγώνα μπορεί να αποτελείται από μέχρι
και 12 παίχτες, έναν προπονητή, μέχρι και 2 βοηθούς προπονητές, έναν
ιατρό και έναν φυσιοθεραπευτή. Μόνο στην περίπτωση που στην τελική
λίστα της ομάδας (EC-09bis), καταγράφονται 12 παίχτες, ο προπονητής
έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μέχρι και 2 Λίμπερο (0, 1 ή 2) από
αυτή την λίστα:
 12 κανονικούς παίχτες + 0 Λίμπερο
 11 κανονικούς παίχτες + 1 Λίμπερο
 10 κανονικούς παίχτες + 2 Λίμπερο
Όπου θα χρησιμοποιούνται 2 Λίμπερο, ο Ενεργός Λίμπερο θα
καταγράφεται στο φύλλο αγώνα στο επάνω κουτάκι και ο
Αντικαταστάτης Λίμπερο στο κάτω κουτάκι που καταγράφονται οι
Λίμπερο.
Στην περίπτωση που μια ομάδα αποτελείται από λιγότερους από 12
παίχτες, ο προπονητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μόνο μέχρι 1
Λίμπερο (0 ή 1).
15. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Οι κανονικές διακοπές του αγώνα είναι τα ΤΑΙΜ-ΑΟΥΤΣ και οι
ΑΛΛΑΓΕΣ.
Διακοπή είναι ο χρόνος ανάμεσα σε 2 ολοκληρωμένες φάσεις. Οι
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΠΕΡΟ μπορούν να γίνουν κατά τη
διάρκεια τους χωρίς την επίσημη διακοπή του αγώνα.
15.1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η κάθε ομάδα δικαιούται μέχρι και 2 τάιμ-άουτς και μέχρι και 6 αλλαγές
παιχτών ανά σετ.
Θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη φάση ανάμεσα σε 2 διαδοχικά
αιτήματα για αλλαγή παίχτη.

19 Ο ΠΑΙΧΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.1.1 Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει από τη λίστα των
παιχτών της στο φύλλο αγώνα μέχρι και δύο (2) ειδικευμένους αμυντικά
παίχτες: τους Λίμπερο.
19.1.2 Όλοι οι Λίμπερο θα πρέπει να καταγράφονται στο ηλεκτρονικό
φύλλο αγώνα πριν από την έναρξη του αγώνα στα ειδικά κουτάκια που
προβλέπονται γι αυτούς.
19.1.3 Ο ένας Λίμπερο που θα προσδιορίζεται από τον προπονητή πριν
από την έναρξη του αγώνα θα είναι ο ενεργός Λίμπερο. Εάν υπάρχει
δεύτερος Λίμπερο αυτός θα ενεργεί σαν ο δεύτερος Λίμπερο.
19.1.4 Μόνο ένας Λίμπερο μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο ανά πάσα
στιγμή.
19.1.5 Ο Λίμπερο δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγός ομάδας ή αρχηγός
αγώνα την ίδια στιγμή που θα είναι ορισμένος σαν Λίμπερο.
19.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Οι παίχτες Λίμπερο θα πρέπει να φορούν στολή (ή τζάκετ για τον
επαναπροσδιορισμένο Λίμπερο) των οποίων οι φανέλες θα πρέπει να
έχουν τουλάχιστον ένα χρώμα που έρχεται σε αντίθεση με τα χρώματα
της υπόλοιπης ομάδας. Η στολή του Λίμπερο μπορεί να έχει διαφορετικό
σχεδιασμό, αλλά η αρίθμηση της θα πρέπει να είναι όπως και των
υπόλοιπων παιχτών της ομάδας. Για τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα και οι 2
Λίμπερο θα πρέπει να φορούν τον ίδιο σχέδιο φανέλας και να διατηρούν
τους αριθμούς τους.
19.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.3.1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
19.3.1.1 Ο Λίμπερο επιτρέπεται αν αντικαταστήσει οποιονδήποτε παίχτη
της πίσω ζώνης.
19.3.1.2-3 Εκτελεί τα καθήκοντα του σαν παίχτης της πίσω ζώνης και δεν
επιτρέπεται να ολοκληρώσει επιθετικό κτύπημα από οπουδήποτε
(συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου και της ελεύθερης ζώνης) εάν τη
στιγμή της επαφής, η μπάλα βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου πάνω από την
κορυφή του φιλέ.

19.3.1.4 Δεν επιτρέπεται να σερβίρει, να κάνει μπλοκ ή να κάνει
προσπάθεια για μπλοκ. Παίχτης δεν επιτρέπεται να ολοκληρώσει
επιθετικό κτύπημα όταν η μπάλα βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου πάνω από την
κορυφή του φιλέ εάν η μπάλα έρχεται από πάσα με δάκτυλα με τους
καρπούς προς τα κάτω (overhand finger pass) του Λίμπερο που βρίσκεται
στη μπροστινή ζώνη. Το ολοκληρωμένο επιθετικό κτύπημα επιτρέπεται
εφόσον ο Λίμπερο κάνει αυτή την ενέργεια έξω από τη μπροστινή ζώνη.
19.3.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΧΤΩΝ
Οι αντικαταστάσεις των Λίμπερο δεν μετρούν σαν κανονικές αλλαγές.
19.3.2.1 Είναι απεριόριστες σε αριθμό, αλλά θα πρέπει να μεσολαβεί μια
ολοκληρωμένη φάση ανάμεσα σε 2 αντικαταστάσεις του Λίμπερο (εκτός
και αν υπάρχει αναγκαστική περιστροφή στη θέση 4 λόγω ποινής).
19.3.2.2 Ο Ενεργός Λίμπερο μπορεί να αντικατασταθεί από τον κανονικό
παίχτη, τον οποίο ο ίδιος αρχικά αντικατέστησε ή από τον δεύτερο
Λίμπερο.
19.3.2.3 Οι αντικαταστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν η
μπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς και πριν από το σφύριγμα για σέρβις.
19.3.2.4 Στην έναρξη κάθε σετ ο Λίμπερο δεν επιτρέπεται να εισέλθει
στο γήπεδο προτού ο 2ος διαιτητής ελέγξει την αρχική παράταξη.
19.3.2.5Α Αντικατάσταση που έγινε μετά από το σφύριγμα για σέρβις
αλλά πριν από την εκτέλεση του σέρβις δεν θα απορρίπτεται αλλά ο
αρχηγός του αγώνα θα πρέπει να ενημερώνεται μετά την ολοκλήρωση
της φάσης για το ότι αυτή δεν ήταν η προβλεπόμενη διαδικασία.
19.3.2.6 Επόμενες καθυστερημένες αντικαταστάσεις θα έχουν ως
αποτέλεσμα την άμεση διακοπή του παιχνιδιού και την επιβολή κύρωσης
καθυστέρησης. Η ομάδα που θα σερβίρει στη συνέχεια θα καθοριστεί
ανάλογα με το αποτέλεσμα της κύρωσης καθυστέρησης.
19.3.2.7 Ο Λίμπερο και ο παίχτης που αντικαθίσταται μπορούν να μπουν
ή να βγουν από το γήπεδο διαμέσου της “Ζώνης Αντικατάστασης του
Λίμπερο”.
19.3.2.8 Όλες οι αντικαταστάσεις που αφορούν τους Λίμπερο θα πρέπει
να καταγράφονται στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα.
19.3.2.9 Οι συνέπειες μιας αντικανονικής αντικατάστασης Λίμπερο είναι
οι ίδιες όπως αυτές του σφάλματος των λάθος θέσεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.4.1 ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.4.1.1 Ο προπονητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον ενεργό
Λίμπερο με τον δεύτερο Λίμπερο για οποιοδήποτε λόγο μετά από μια
ολοκληρωμένη φάση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Όταν μια ομάδα χρησιμοποιεί 2 Λίμπερο αλλά ένας από αυτούς καταστεί
αδύνατον να συνεχίσει να αγωνίζεται ή δηλωθεί ανίκανος να συνεχίσει
να αγωνίζεται, η ομάδα έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να αγωνίζεται με
έναν Λίμπερο και ο δεύτερος Λίμπερο γίνεται ο Ενεργός Λίμπερο –
χωρίς να επιτρέπεται επαναπροσδιορισμός, εκτός από την περίπτωση που
και οι 2 Λίμπερο δηλωθούν ανίκανοι να συνεχίσουν να αγωνίζονται.
19.4.2 ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΝΑ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.4.2.1 Όταν μόνο ένας Λίμπερο είναι καταγραμμένος στο φύλλο
αγώνα, και αυτός δηλωθεί ανίκανος να συνεχίσει να αγωνίζεται, ο
προπονητής επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει σαν Λίμπερο για το
υπόλοιπο του αγώνα οποιονδήποτε παίχτη δεν βρίσκεται στο γήπεδο τη
στιγμή του επαναπροσδιορισμού. Ο προπονητής (ή ο αρχηγός του αγώνα,
στην απουσία του προπονητή) θα πρέπει να επικοινωνήσει στον 2ο
διαιτητή το αίτημα για επαναπροσδιορισμό.
19.4.2.2 Στην περίπτωση που ο επαναπροσδιορισθής Λίμπερο δηλωθεί
ανίκανος να συνεχίσει να αγωνίζεται, επιτρέπεται να γίνουν επιπλέον
επαναπροσδιορισμοί αλλά ο(οι) αρχικός(οί) Λίμπερο δεν επιτρέπεται να
επιστρέψουν στον αγώνα.
19.4.2.3 Ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να εγκαταλείψει τα προνόμια του
αρχηγού για να επαναπροσδιοριστεί σαν Λίμπερο, μετά από αίτημα του
προπονητή.
19.4.2.4 Στην περίπτωση επαναπροσδιορισμού Λίμπερο, ο αριθμός του
παίχτη που επαναπροσδιορίζεται σαν Λίμπερο θα πρέπει να
καταγράφεται στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα.
Ο επαναπροσδιορισθής Λίμπερο θα πρέπει να φορά ένα τζάκετ ή bib που
να υποδεικνύει ότι ένας νέος Λίμπερο είναι στο παιχνίδι.
19.5 ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Εάν ο Λίμπερο αποβληθεί ή αποκλειστεί από τον αγώνα, μπορεί να
αντικατασταθεί από τον άλλο Λίμπερο της ομάδας. Εάν η ομάδα διαθέτει
μόνο έναν Λίμπερο, η ομάδα επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει νέο
Λίμπερο.

