
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτόκολλο αγώνων  

για αγώνες κυπριακού πρωταθλήματος  

μόνο για την  

αγωνιστική περίοδο 2020-21  

 

(εναρμονισμένο με το επίσημο πρωτόκολλο CEV) 
 

 

Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2020 

 

 
(Σημείωση: Ασχέτως εάν υπάρχουν ή όχι γήπεδα προθέρμανσης, η επίσημη 
προθέρμανση θα είναι 5 λεπτά ανά ομάδα – 10 λεπτά στην περίπτωση κοινής 
προθέρμανσης). 

 
Επιπλέον, παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει πρόβλεψη στο Πρωτόκολλο 

Αγώνα για 2 περιόδους ψυχαγωγίας και για τους επίσημους φωτογράφους 

των ομάδων στις περιπτώσεις μονών αγώνων και για τον πρώτο αγώνα της 

ομάδας σε ένα τουρνουά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

8.2.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 

Χρόνος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 

45 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 

 
 

Οι ομάδες παραδίδουν 
στην γραμματεία το 
έντυπο στελέχωσης 
ομάδας. 

30 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 

Χρόνος 
ψυχαγωγίας. 

Οι διαιτητές ελέγχουν τις 
μπάλες του αγώνα, το 
ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα 
και τα tablets. Επίσης όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για τον αγώνα (κόρνα, 
τζάκετ για τον Λίμπερο κτλ) 
συμπεριλαμβανομένου και 
του εφεδρικού εξοπλισμού. 
Οι διοργανωτές θα πρέπει 
να απολυμάνουν όλο τον 
εξοπλισμό του αγώνα. 

 

17 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 

 
 

Ανεπίσημη 
προθέρμανση των 
ομάδων με ή χωρίς 
μπάλες. 

16 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 
  

Χρόνος για 
τους επίσημους 
φωτογράφους 
των ομάδων. 

1ος και 2ος διαιτητής 
ελέγχουν το ύψος και το 
τέντωμα του φιλέ, τις θέσεις 
των αντενών και των 
ταινιών στα πλάγια. 

H/Οι ομάδα/ες με τις 
στολές αγώνα 
καλούνται να εισέλθουν 
στο γήπεδο και 
ακολουθούν τις οδηγίες 
του επίσημου 
φωτογράφου. 

15 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 

Κλήρωση για 
επιλογή σέρβις 
ή γηπέδου.  
 
Επίσημη 
προθέρμανση 
στο φιλέ.   

Οι διαιτητές 
παρουσιάζονται στο 
τραπέζι του σημειωτή, με 
πρόσωπο προς τον 
σημειωτή. Ο 1ος διαιτητής 
σφυρίζει και καλεί τους 
αρχηγούς. Διεξάγει την 
κλήρωση και ενημερώνει 
τον ηλεκτρονικό σημειωτή 
για το αποτέλεσμα της 
κλήρωσης. ΚΑΜΙΑ 
ΧΕΙΡΑΨΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ.  
 
Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει για 
να ανακοινώσει την έναρξη 
της επίσημης 
προθέρμανσης στο φιλέ για 
τις ομάδες (5 λεπτά για 

Οι αρχηγοί των ομάδων 
παρουσιάζονται στο 
τραπέζι του σημειωτή – 
χωρίς χειραψίες. 
Μετά την κλήρωση, οι 
αρχηγοί των ομάδων 
υπογράφουν το φύλλο 
αγώνα. Οι ομάδες 
πηγαίνουν στους 
πάγκους τους. Τυχόν 
συμπληρωματικός 
εξοπλισμός θα πρέπει 
να τοποθετηθεί πίσω 
από τους πάγκους των 
ομάδων.  
 
 
 
 



                                                                                

 

κάθε ομάδα ή 10 λεπτά 
μαζί).  
 
Kατά την διάρκεια της 
επίσημης προθέρμανσης, 
οι διαιτητές ελέγχουν τις 
μπάλες του αγώνα, και όλο 
το απαραίτητο εξοπλισμό 
για τον αγώνα (φύλλο 
αγώνα, ηχητικά σήματα, 
φόρμες κλπ). 
 
Οι διαιτητές δίνουν κάθε 
αναγκαία οδηγία στους 
σημειωτές, τους επόπτες 
γραμμών, επαναφορείς της 
μπάλας, καθαριστές του 
πατώματος κλπ. Πρέπει 
επίσης να επιθεωρούν και 
τον συμπληρωματικό 
εξοπλισμό.  

 
 
 
Ο προπονητής 
υπογράφει και 
υποδεικνύει τον αρχικό 
Λίμπερο, αν υπάρχουν 
2 Λίμπερο στη σύνθεση 
της ομάδας.   
Οι ομάδες αρχίζουν την 
προθέρμανση στο φιλέ 
με τους παίκτες να 
φορούν τις επίσημες 
εμφανίσεις τους 
ταυτόχρονα ή η μια 
μετά την άλλη.  
 

Στην περίπτωση του 
κανονισμού 7.2.3 που 
μιλά για διαδοχικές 
προθερμάνσεις, η 
ομάδα που σερβίρει 
πρώτη θα έχει τα 
πρώτα 5 λεπτά στη 
διάθεσή της να 
χρησιμοποιήσει το φιλέ 
και το γήπεδο. 
Η αντίπαλη ομάδα 
μπορεί να χρησιμοποιεί 
την ελεύθερη ζώνη 
γύρω από το γήπεδο 
χωρίς μπάλες.  

12 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 

Φύλλα αρχικής 
παράταξης για 
το 1ο σετ (το 
αργότερο 12 
λεπτά πριν από 
το 1ο σέρβις). 

Ο 2ος διαιτητής διασφαλίζει 
ότι ο προπονητής ή ο 
βοηθός προπονητής κάθε 
ομάδας θα δώσει ένα 
πρωτότυπο και κατά 
προτίμηση τουλάχιστον 2 
αντίγραφα των φύλλων 
αρχικής παράταξης για το 
1ο σετ.  
Ο 2ος διαιτητής δίνει 
αμέσως το 1ο αντίγραφο (2 
αν υπάρχουν περισσότερα 
από 2 αντίγραφα) στον 
παρατηρητή αγώνα και το 
πρωτότυπο στον σημειωτή.  
 

Ο προπονητής ή ο 
βοηθός προπονητής 
κάθε ομάδας δίνει τα 
φύλλα αρχικής 
παράταξης: 
- Σε χαρτί δίνει ένα 
αυθεντικό και 2 
αντίγραφα. 
 
Στην περίπτωση που οι 
ομάδες χρησιμοποιούν 
τα tablets,  
οι ομάδες πρέπει να 
στείλουν ηλεκτρονικά 
την αρχική παράταξή 
τους μέσω του tablet 
στο ηλεκτρονικό φύλλο 
αγώνα (τουλάχιστον 12 



                                                                                

 

Φύλλα αρχικής παράταξης, 
Δίνονται στους χειριστές 
του ηλεκτρονικού φύλλου. 
 
Ο παρατηρητής αγώνα 
είναι ο μόνος που 
επιτρέπεται να διαβιβάσει 
τα αντίγραφα των φύλων 
αρχικής παράταξης στον 
τηλεπαρουσιαστή και στον 
χειριστή του Data volley.   
 

λεπτά πριν από την 
έναρξη του αγώνα). 
  

4 λεπτά πριν το 
1ο σέρβις 

Τέλος της 
επίσημης 
προθέρμανσης. 
 
  

Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει για 
να ανακοινώσει το τέλος 
της επίσημης 
προθέρμανσης και οι 2 
διαιτητές πηγαίνουν στο 
τραπέζι σημειωτή και 
ζητούν την έγκριση του 
παρατηρητή αγώνα για την 
έναρξη του αγώνα.  
NA MHN ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΧΕΙΡΑΨΊΑ ΜΕ ΤΟΝ 
Παρατηρητή. 

Με το σφύριγμα του 1ου 
διαιτητή οι ομάδες θα 
πρέπει να σταματήσουν 
την προθέρμανση τους 
και οι παίχτες 
επιστρέφουν στους 
πάγκους τους. 
 
Στην περίπτωση που οι 
παίχτες χρειαστεί να 
αλλάξουν φανέλες, θα 
πρέπει να 
εγκαταλείψουν την 
αγωνιστική περιοχή, να 
αλλάξουν και να 
επιστρέψουν χωρίς 
καθυστέρηση. Όλα τα 
μέλη της ομάδας θα 
πρέπει να φορούν τις 
στολές τους και να 
κάθονται στους 
πάγκους τους.  

3 λεπτά πριν το 
1ο σέρβις 

Ο εκφωνητής 
ανακοινώνει τα 
ονόματα των 
ομάδων και τον 
αριθμό του 
αγώνα. 

Θέσεις των διαιτητών: 
Αμφότεροι οι διαιτητές 
βρίσκονται στην πλάγια 
γραμμή αριστερά και δεξιά 
του στυλοβάτη από τη 
μεριά που βρίσκεται το 
τραπέζι του σημειωτή.  
Ο 1ος διαιτητής στην 
πλευρά της ομάδας Α και ο 
2ος διαιτητής στην πλευρά 
της ομάδας Β. 
Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει 
αμέσως μετά την 
ανακοίνωση.  

Οι παίχτες μπαίνουν 
στο γήπεδο και 
στέκονται κατά μήκος 
της τελικής γραμμής. 
Αφού σφυρίξει ο 1ος 
διαιτητής οι παίχτες 
μπαίνουν στο γήπεδο 
και κουνούν τα χέρια 
τους πάνω από τα 
κεφάλια τους χωρίς 
χειραψίες με τον 
«αριθμό που βρίσκεται 
απέναντί τους». 



                                                                                

 

2:30 λεπτά 
πριν το 1ο 
σέρβις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμέσως μετά 
την 
παρουσίαση 
των αρχικών 
παιχτών, του 
ενεργού 
Λίμπερο και 
του προπονητή 

Παρουσίαση 
των διαιτητών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρουσίαση 
των αρχικών 
εξάδων, του 
Λίμπερο και 
του 
προπονητή. 

Οι 2 διαιτητές 
κατευθύνονται στο κέντρο 
του γηπέδου, κοντά στο 
φιλέ με πρόσωπο προς το 
τραπέζι της γραμματείας.  
Μετά την παρουσίασή τους 
από τον εκφωνητή, ο 1ος 
διαιτητής πηγαίνει στην 
καρέκλα του και ο 2ος 
διαιτητής πηγαίνει στο 
τραπέζι του σημειωτή 
(χωρίς χειραψίες). 
 
 
 
 
 
 
Ο 2ος διαιτητής μοιράζει 4 
μπάλες αγώνα στους 
επαναφορείς μπάλας 1, 2, 
4 και 5. 
Ελέγχει τις θέσεις των 
παιχτών με βάση τα 
αντίστοιχα φύλλα αρχικής 
παράταξης.  
 
Εξουσιοδοτεί τον αρχικό 
Λίμπερο να μπει στο 
γήπεδο.  
 
Ρωτά τον σημειωτή εάν 
έχει ολοκληρώσει τον 
έλεγχο και εάν είναι έτοιμος 
για την έναρξη του αγώνα.  
 
Δίνει μια μπάλα αγώνα 
στον παίχτη που θα 
σερβίρει. 

Οι 2 ομάδες στέκονται 
κοντά στους πάγκους 
τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι παίχτες της αρχικής 
εξάδας της 
φιλοξενούμενης ομάδας 
και ο Λίμπερο μπαίνουν 
στο γήπεδο κουνώντας 
τα χέρια τους με την 
ανακοίνωση του 
ονόματός τους.Ο 
προπονητής στέκεται 
και σηκώνει τα χέρια 
του όταν ανακοινώνεται 
το όνομά του.  
Ακολούθως γίνεται το 
ίδιο για τη γηπεδούχο 
ομάδα. 
Οι υπόλοιποι παίχτες 
θα παρουσιάζονται 
όταν μπαίνουν στο 
γήπεδο σαν αλλαγές. 
Οι 2 ομάδες βρίσκονται 
στο γήπεδο έτοιμες για 
την έναρξη του αγώνα. 
 
 
 
 
 
  

0.0 λεπτά πριν 
το 1ο σέρβις 

1ο σέρβις Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει για 
να εξουσιοδοτήσει την 
εκτέλεση του 1ου σέρβις 
στην προγραμματισμένη 
ώρα. 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 
1.1 Κατά τη διάρκεια του αγώνα    

 
α. Διαστήματα ανάμεσα στα σετς (Κανονισμός 18): 
Ομάδες: 
 i. Με τη λήξη του κάθε σετ οι παίχτες των ομάδων παρατάσσονται στις τελικές 

γραμμές των γηπέδων τους.  
 ii. Με την εντολή του 1ου διαιτητή οι ομάδες αλλάζουν γήπεδα (Κανονισμός 
18.2.1) η ομάδα Β (δεξιά της γραμματείας) περνά πίσω από τον 1ο διαιτητή 
πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στον πάγκο της ομάδας τους. Η ομάδα Α (αριστερά 
της γραμματείας) περνά μπροστά από το τραπέζι του σημειωτή και πηγαίνει 
κατ ευθείαν στον πάγκο της ομάδας τους. 
  

      Ομάδες, 2:30: 
 i. Κατόπιν εντολής του 2ου διαιτητή, οι 6 παίχτες που αναγράφονται στο φύλλο 
αρχικής παράταξης πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στο γήπεδο.  

 
Διαιτητές, 2:30: 

 i. Ο 2ος διαιτητής θα ελέγξει τις θέσεις των παιχτών και θα τις συγκρίνει με 
αυτές που αναγράφονται στα χαρτάκια θέσεων. 
ii. Ο επαναφορέας μπάλας δίνει την μπάλα στον παίχτη που θα σερβίρει. Στην 
αρχή του 1ου σετ αλλά και του καθοριστικού σετ την μπάλα στον παίχτη που 
θα σερβίρει τη δίνει ο 2ος διαιτητής.  
 

Διαιτητές, 0:00: 
 i. Ο 1ος διαιτητής σφυρίζει εξουσιοδοτώντας την εκτέλεση του σέρβις. 

 
γ. Διάστημα πριν από το καθοριστικό σετ 

Ομάδες: 
 i. Στο τέλος του σετ, πριν από το καθοριστικό σετ, οι 6 παίχτες της κάθε 

ομάδας παρατάσσονται στην τελική γραμμή του γηπέδου τους. Κατόπιν 
εντολής του 1ου διαιτητή, οι ομάδες πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στους πάγκους 
τους.  

 ii. Οι αρχηγοί των ομάδων πηγαίνουν στο τραπέζι του σημειωτή για την 
ΚΛΗΡΩΣΗ. 

 
Διαιτητές: 
 i. Στο τέλος του σετ, πριν από το καθοριστικό σετ, πηγαίνουν στο τραπέζι του 

σημειωτή για να κάνουν την κλήρωση.  

 
1.3.2 Στο τέλος του αγώνα 

Ομάδες: 
i. Με τη λήξη του αγώνα οι ομάδες παρατάσσονται στη γραμμή επίθεσης του 
γηπέδου τους.  
ii. Με την υπόδειξη του 1ου διαιτητή οι παίχτες χειροκροτούν τους αντίπαλους 
τους, έχοντας πρόσωπο προς αυτούς, χωρίς χειραψίες με τον «αριθμό που 
βρίσκεται απέναντί τους» και ευχαριστούν τα άτομα που πρόσφεραν τις 
υπηρεσίες τους στο γήπεδο (επαναφορείς μπαλών και καθαριστές του 
γηπέδου) χειροκροτώντας τους.  Οι επαναφορείς μπαλών και καθαριστές του 
γηπέδου θα πρέπει να είναι παραταγμένοι στο πίσω μέρος του κάθε γηπέδου.  



                                                                                

 

iii. Οι παίχτες αποχωρούν από το γήπεδο και κατευθύνονται προς τους 
πάγκους των ομάδων τους.  

 
Διαιτητές: 
v. Οι 2 διαιτητές στέκονται στην πλάγια γραμμή, κοντά στο φιλέ και κοντά στη 
σκάλα του 1ου διαιτητή. Δεν κάνουν χειραψία με τους παίχτες. Μπορούν να 
χειροκροτήσουν όλους τους παίχτες. Θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το 
τραπέζι του σημειωτή για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους. 

 
vi. Σημείωση: 
- Μετά από αυτά το έργο των διαιτητών δεν έχει ολοκληρωθεί! Πρέπει να 

ελέγξουν τη συμπεριφορά των ομάδων από πλευράς αθλητοπρέπειας 
ακόμα και μετά που θα έχουν σφυρίξει το τέλος του αγώνα! Έως ότου οι 
ομάδες βρίσκονται στην περιοχή ελέγχου, οι διαιτητές πρέπει να ελέγχουν 
κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά μετά το τέλος του αγώνα. 

- Κάθε αντιαθλητική συμπεριφορά μετά το τελικό σφύριγμα θα πρέπει (να την 
αναφέρουν στον Παρατηρητή αγώνα και) να την καταγράφουν στο φύλλο 
αγώνα στον χώρο των «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ». Εάν χρειάζεται, αμφότεροι οι 
διαιτητές θα πρέπει να συντάσσουν μια έκθεση και να την αποστέλλουν με 
ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα γραφεία της ΚΟΠΕ το 
αργότερο 24 ώρες από το συμβάν. 

 
Επαναφορείς μπαλών και καθαριστές του γηπέδου: 
 i. Μετά τη λήξη του αγώνα οι επαναφορείς μπαλών και οι καθαριστές του 

γηπέδου πηγαίνουν στην τελική γραμμή του γηπέδου, του οποίου εκτελούσαν 
τα καθήκοντά τους. 

 ii. Παρατάσσονται με πρόσωπο προς το φιλέ και περιμένουν τους παίχτες που 
θα τους χειροκροτήσουν. 
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(εναρμονισμένο με το επίσημο πρωτόκολλο CEV), Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2020 

 


