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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2022-2024 

και οι επιπτώσεις τους 
 

Κανονισμός Κείμενο κανονισμών 2017-20 (επεκτάθηκαν 

για να περιλαμβάνουν και το 2021 λόγω της 

αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων του 

Τόκιο 2020) 

Κείμενο κανονισμών 2022-2024 Είδος αλλαγής 

1.2.2 Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη, οριζόντια 

και ομοιόμορφη. Δεν πρέπει να παρουσιάζει 

κανέναν κίνδυνο τραυματισμού για τους παίχτες. 

Απαγορεύεται να διεξάγεται αγώνας σε 

ανώμαλες ή ολισθηρές επιφάνειες. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, είναι απαραίτητο οι γραμμές να 

είναι λευκού χρώματος. Άλλα χρώματα, 

διαφορετικά μεταξύ τους, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για το γήπεδο και για την 

ελεύθερη ζώνη. 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη, οριζόντια 

και ομοιόμορφη. Δεν πρέπει να παρουσιάζει 

κανέναν κίνδυνο τραυματισμού για τους παίχτες. 

Απαγορεύεται να διεξάγεται αγώνας σε 

ανώμαλες ή ολισθηρές επιφάνειες. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, είναι απαραίτητο οι γραμμές να 

είναι λευκού χρώματος. Άλλα χρώματα, 

διαφορετικά μεταξύ τους, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για το γήπεδο και για την 

ελεύθερη ζώνη. Το γήπεδο μπορεί να έχει 

διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίζουν η 

μπροστινή από την πίσω ζώνη. 

Ολοκλήρωση 

1.4.5 Περιοχή προθέρμανσης  

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, οι περιοχές προθέρμανσης, 

διαστάσεων περίπου 3x3μ., βρίσκονται στις 

δύο γωνίες προς τις πλευρές των πάγκων, έξω 

από την ελεύθερη ζώνη.  

 

Περιοχή προθέρμανσης  

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, οι περιοχές προθέρμανσης, 

διαστάσεων περίπου 3x3μ., βρίσκονται στις 

δύο γωνίες προς τις πλευρές των πάγκων, έξω 

από την ελεύθερη ζώνη, σε σημείο που να μην 

εμποδίζουν το οπτικό πεδίο των θεατών, ή 

εναλλακτικά πίσω από τον πάγκο της ομάδας 

εκεί που ξεκινά το βήμα (tribune) 2.5μ πάνω 

από την αγωνιστική επιφάνεια. 

Ολοκλήρωση 



 

                                                                                                                           2/22 
         Επιτροπή Κανονισμών & Διαιτησίας της FIVB                                                                 Εγκρίθηκαν από το Παγκόσμιο Κογκρέσο της FIVB (Φεβ 2021) 

1.4.6 Περιοχή ποινής  

Μια περιοχή ποινής, διαστάσεων περίπου 1x1μ. 

και εφοδιασμένη με δύο καρέκλες, βρίσκεται 

στην περιοχή ελέγχου, έξω από την προέκταση 

της κάθε τελικής γραμμής. Αυτές οι περιοχές 

μπορεί να οριοθετούνται από μια κόκκινη 

γραμμή πλάτους 5εκ.  

 

1.4.6 – ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Αλλαγή κανονισμού 

(προς αποφυγή 

άδειων καρεκλών 

στον αγωνιστικό 

χώρο) 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

21.3.2.1 – 21.3.3.1 – 

24.2.10 – Ορισμοί: 

Περιοχή Ποινής 

1.6 (δεν υπάρχει κείμενο κανονισμού στην έκδοση 

2017-2020) 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου 

πρέπει να είναι 1000 - 1500 lux και πρέπει να 

μετράται 1μ. πάνω από την επιφάνεια του 

αγωνιστικού χώρου.  

Δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο από 300 lux. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου 

δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 2000 lux 

και πρέπει να μετράται 1μ. πάνω από την 

επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.  

 

Αλλαγή κανονισμού 

(για να δώσει 

οδηγίες σε τοπικές 

διοργανώσεις και να 

αυξήσει τον φωτισμό 

σε διοργανώσεις της 

FIVB σύμφωνα με 

τις ανάγκες της 

τηλεοπτικής 

μετάδοσης) 

2.2 ΔΟΜΗ 

Το φιλέ έχει πλάτος 1μ. και μήκος 9,50 - 10 μ. (με 

25 - 50εκ. σε κάθε πλευρά έξω από της πλάγιες 

ταινίες), και είναι κατασκευασμένο από 

τετράγωνο μαύρο πλέγμα 10εκ. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, και σύμφωνα με τους κανονισμούς 

που διέπουν τις διοργανώσεις, το πλέγμα 

μπορεί να τύχει αλλαγών με σκοπό τη 

διευκόλυνση των διαφημίσεων, σύμφωνα με 

τις εμπορικές συμφωνίες. 

ΔΟΜΗ 

Το φιλέ έχει πλάτος 1μ. (+/- 3εκ.) και μήκος 9,50 

- 10 μ. (με 25 - 50εκ. σε κάθε πλευρά έξω από της 

πλάγιες ταινίες), και είναι κατασκευασμένο από 

τετράγωνο μαύρο πλέγμα 10εκ. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, και σύμφωνα με τους κανονισμούς 

που διέπουν τις διοργανώσεις, το πλέγμα 

μπορεί να τύχει αλλαγών με σκοπό τη 

διευκόλυνση των διαφημίσεων, σύμφωνα με 

τις εμπορικές συμφωνίες. 

Ολοκλήρωση 
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Στην κορυφή του υπάρχει μια οριζόντια ταινία, 

πλάτους 7εκ., κατασκευασμένη από 

αναδιπλούμενο λευκό καναβάτσο και ραμμένη 

σε όλο το μήκος της. Σε κάθε άκρο της ταινίας 

υπάρχει μία τρύπα, μέσα από την οποία περνά ένα 

κορδόνι που στερεώνει την ταινία στους 

στυλοβάτες, διατηρώντας το πάνω μέρος της 

τεντωμένο. 

 

Μέσα από την ταινία ένα εύκαμπτο καλώδιο 

στερεώνει το φιλέ στους στυλοβάτες και διατηρεί 

το πάνω μέρος του τεντωμένο. 

 

Στο κάτω μέρος του φιλέ υπάρχει μια άλλη 

οριζόντια ταινία, πλάτους  5 εκ., όμοια με αυτήν 

στην κορυφή του φιλέ, μέσω της οποίας είναι 

περασμένο ένα σχοινί. Το σχοινί αυτό στερεώνει 

το φιλέ στους στυλοβάτες και διατηρεί το κάτω 

μέρος του τεντωμένο.  

 

Στην κορυφή του υπάρχει μια οριζόντια ταινία, 

πλάτους 7εκ., κατασκευασμένη από 

αναδιπλούμενο λευκό καναβάτσο και ραμμένη σε 

όλο το μήκος της. Σε κάθε άκρο της ταινίας 

υπάρχει μία τρύπα, μέσα από την οποία περνά ένα 

κορδόνι που στερεώνει την ταινία στους 

στυλοβάτες, διατηρώντας το πάνω μέρος της 

τεντωμένο. 

 

Μέσα από την ταινία ένα εύκαμπτο καλώδιο 

στερεώνει το φιλέ στους στυλοβάτες και διατηρεί 

το πάνω μέρος του τεντωμένο. 

 

Στο κάτω μέρος του φιλέ υπάρχει μια άλλη 

οριζόντια ταινία, πλάτους  5 εκ., όμοια με αυτήν 

στην κορυφή του φιλέ, μέσω της οποίας είναι 

περασμένο ένα σχοινί. Το σχοινί αυτό στερεώνει 

το φιλέ στους στυλοβάτες και διατηρεί το κάτω 

μέρος του τεντωμένο.  

4.1.1 Για τον αγώνα, μια ομάδα αποτελείται από 12 

παίκτες, συν 

- Προπονητικό Προσωπικό: ένα προπονητή, 

μέχρι και δύο βοηθούς προπονητές, 

- Ιατρικό Προσωπικό: ένα φυσιοθεραπευτή 

ομάδας και ένα γιατρό. 

 

Μόνο όσοι είναι καταγραμμένοι στο φύλλο 

αγώνα μπορούν κανονικά να εισέλθουν στην 

Περιοχή Ελέγχου της Διοργάνωσης και να 

λάβουν μέρος στην επίσημη προθέρμανση και 

στον αγώνα. 

Για τον αγώνα, μια ομάδα αποτελείται από 12 

παίκτες, συν 

- Προπονητικό Προσωπικό: ένα προπονητή, 

μέχρι και δύο βοηθούς προπονητές, 

- Ιατρικό Προσωπικό: ένα φυσιοθεραπευτή 

ομάδας και ένα γιατρό. 

 

Μόνο όσοι είναι καταγραμμένοι στο φύλλο 

αγώνα μπορούν κανονικά να εισέλθουν στην 

Περιοχή Ελέγχου της Διοργάνωσης και να 

λάβουν μέρος στην επίσημη προθέρμανση και 

στον αγώνα. 

Ολοκλήρωση / 

Διευκρίνηση 
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Για τις Παγκόσμιες, Επίσημες και 

Διοργανώσεις της FIVB για Παλαίμαχους: 

 

Μπορούν να καταγράφονται στο φύλλο αγώνα 

και να αγωνίζονται στο παιχνίδι μέχρι και 14 

παίχτες.  

 

Τα μέλη της ομάδας που θα κάθονται στον 

πάγκο (μέγιστος αριθμός 5 

συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή) θα 

επιλέγονται από τον προπονητή και πρέπει να 

καταγράφονται στο φύλλο αγώνα όπως και 

στη φόρμα 0-2(bis). 

 

Ο Team Manager της ομάδας δεν επιτρέπεται 

να κάθεται στον πάγκο ή πίσω από τον πάγκο 

στην Περιοχή Ελέγχου. 

 

 

Για τις Παγκόσμιες, Επίσημες και 

Διοργανώσεις της FIVB ο γιατρός και ο 

φυσιοθεραπευτής της ομάδας πρέπει να 

αποτελούν μέρος της επίσημης αποστολής της 

ομάδας και να είναι εκ των προτέρων 

διαπιστευμένοι από την FIVB. Παρόλ’ αυτά, 

για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB για Παλαίμαχους, εάν δεν είναι 

γραμμένοι στο φύλλο αγώνα για να κάθονται 

στον πάγκο της ομάδας τους, πρέπει να 

κάθονται κοντά στο όριο αλλά μέσα από την 

Περιοχή Ελέγχου της Διοργάνωσης. Έχουν το 

 

Για τις Παγκόσμιες, Επίσημες και 

Διοργανώσεις της FIVB για Παλαίμαχους: 

 

Μπορούν να καταγράφονται στο φύλλο αγώνα 

και να αγωνίζονται στο παιχνίδι μέχρι και 14 

παίχτες.  

 

Τα μέλη της ομάδας που θα κάθονται στον 

πάγκο (μέγιστος αριθμός 5 

συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή) θα 

επιλέγονται από τον προπονητή και πρέπει να 

καταγράφονται στο φύλλο αγώνα όπως και 

στη φόρμα 0-2(bis). 

 

Ο Team Manager ή/και ο δημοσιογράφος της 

ομάδας δεν επιτρέπεται να κάθονται στον 

πάγκο ή πίσω από τον πάγκο στην Περιοχή 

Ελέγχου. 

 

Για τις Παγκόσμιες, Επίσημες και 

Διοργανώσεις της FIVB ο γιατρός και ο 

φυσιοθεραπευτής της ομάδας πρέπει να 

αποτελούν μέρος της επίσημης αποστολής της 

ομάδας και να είναι εκ των προτέρων 

διαπιστευμένοι από την FIVB. Παρόλ’ αυτά, 

για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB για Παλαίμαχους, εάν δεν είναι 

γραμμένοι στο φύλλο αγώνα για να κάθονται 

στον πάγκο της ομάδας τους, πρέπει να 

κάθονται κοντά στο όριο αλλά μέσα από την 

Περιοχή Ελέγχου της Διοργάνωσης ή να 
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δικαίωμα να παρεμβαίνουν μόνο όταν κληθούν 

από τους διαιτητές για να επιληφθούν κάποιου 

έκτακτου περιστατικού που έχει σχέση με τους 

παίχτες. Ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας 

(ακόμη και αν δεν βρίσκεται στον πάγκο της 

ομάδας) μπορεί να βοηθά στην προθέρμανση 

μέχρι την επίσημη προθέρμανση στο φιλέ. 

 

 

 

 

Οι Επίσημοι Κανονισμοί για κάθε διοργάνωση 

θα βρίσκονται στο Ειδικό Εγχειρίδιο της 

Διοργάνωσης. 

κάθονται σε ειδικό χώρο, ο οποίος θα 

υποδεικνύεται στο Ειδικό Εγχειρίδιο της 

Διοργάνωσης. Έχουν το δικαίωμα να 

παρεμβαίνουν μόνο όταν κληθούν από τους 

διαιτητές για να επιληφθούν κάποιου 

έκτακτου περιστατικού που έχει σχέση με τους 

παίχτες. Ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας 

(ακόμη και αν δεν βρίσκεται στον πάγκο της 

ομάδας) μπορεί να βοηθά στην προθέρμανση 

μέχρι την επίσημη προθέρμανση στο φιλέ. 

 

Οι Επίσημοι Κανονισμοί για κάθε διοργάνωση 

θα βρίσκονται στο Ειδικό Εγχειρίδιο της 

Διοργάνωσης. 

4.1.2 Ένας από τους παίκτες, εκτός από τον Λίμπερο, 

είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος πρέπει να 

δηλώνεται στο φύλλο αγώνα. 

Ένας από τους παίκτες, εκτός από τον Λίμπερο, 

είναι ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος πρέπει να 

δηλώνεται στο φύλλο αγώνα. 

Επηρεάστηκε από 

την αλλαγή στον 

κανονισμό 5 

4.2.2 Μόνο τα μέλη των ομάδων επιτρέπεται να 

κάθονται στον πάγκο κατά τη διάρκεια του 

αγώνα και να συμμετέχουν στην επίσημη 

προθέρμανση. 

Μόνο τα μέλη των ομάδων επιτρέπεται να 

εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να κάθονται 

στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα και να 

συμμετέχουν στην επίσημη προθέρμανση. 

Ολοκλήρωση 

4.2.3.2 κατά τη διάρκεια των τάιμ-άουτς και των 

τεχνικών τάιμ-άουτς: στην ελεύθερη ζώνη πίσω 

από το γήπεδό τους. 

κατά τη διάρκεια των τάιμ-άουτς και των 

τεχνικών τάιμ-άουτς: στην ελεύθερη ζώνη πίσω 

από το γήπεδό τους. 

Επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

προηγούμενου 

κανονισμού 15.4.2 

4.5.3 Οι παίχτες μπορούν φορούν Compression pads 

για σκοπούς προστασίας ή στήριξης. 

 

Για τις Παγκόσμιες, Επίσημες και 

Διοργανώσεις της FIVB για Παλαίμαχους, ο 

εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να είναι το ίδιο 

χρώμα με το αντίστοιχο μέρος της στολής. 

Οι παίχτες μπορούν φορούν Compression pads 

για σκοπούς προστασίας ή στήριξης. 

 

Για τις Παγκόσμιες, Επίσημες και 

Διοργανώσεις της FIVB για Παλαίμαχους, ο 

εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να είναι το ίδιο 

χρώμα με το αντίστοιχο μέρος της στολής. 

Ολοκλήρωση 



 

                                                                                                                           6/22 
         Επιτροπή Κανονισμών & Διαιτησίας της FIVB                                                                 Εγκρίθηκαν από το Παγκόσμιο Κογκρέσο της FIVB (Φεβ 2021) 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

χρώματα όπως το μαύρο, το λευκό και άλλα 

ουδέτερα χρώματα, νοουμένου ότι θα είναι του 

ίδιου χρώματος για όλους τους παίχτες που τον 

χρησιμοποιούν. 

5 Τόσο ο αρχηγός της ομάδας όσο και ο 

προπονητής είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά 

και την πειθαρχία των μελών της ομάδας τους. 

 

Οι Λίμπερο δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγοί της 

ομάδας ή αρχηγοί αγώνα.  

Τόσο ο αρχηγός της ομάδας όσο και ο 

προπονητής είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά 

και την πειθαρχία των μελών της ομάδας τους. 

 

Οι Λίμπερο επιτρέπεται να είναι αρχηγοί της 

ομάδας ή αρχηγοί αγώνα.  

Αλλαγή στον 

κανονισμό 

(Ο Λίμπερο 

επιτρέπεται να είναι 

αρχηγός ομάδας ή 

αρχηγός αγώνα) 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΌΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

4.1.2 – 5.1.2 – 

19.4.2.5 

5.1.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και ενώ 

βρίσκεται στο γήπεδο, ο αρχηγός της ομάδας 

είναι ο αρχηγός του αγώνα. Όταν ο αρχηγός της 

ομάδας δεν βρίσκεται στο γήπεδο, ο προπονητής 

ή ο αρχηγός της ομάδας, πρέπει να ορίσει έναν 

άλλον παίκτη που βρίσκεται στο γήπεδο, εκτός 

από τον Λίμπερο, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο 

του αρχηγού του αγώνα. Αυτός ο αρχηγός του 

αγώνα διατηρεί τις υποχρεώσεις του, έως ότου 

αντικατασταθεί ή επιστρέψει στον αγώνα ο 

αρχηγός της ομάδας ή έως ότου τελειώσει το 

σετ. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ και ενώ 

βρίσκεται στο γήπεδο, ο αρχηγός της ομάδας 

είναι ο αρχηγός του αγώνα. Όταν ο αρχηγός της 

ομάδας δεν βρίσκεται στο γήπεδο, ο προπονητής 

ή ο αρχηγός της ομάδας, πρέπει να ορίσει έναν 

άλλον παίκτη που βρίσκεται στο γήπεδο, εκτός 

από τον Λίμπερο, ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο 

του αρχηγού του αγώνα. Αυτός ο αρχηγός του 

αγώνα διατηρεί τις υποχρεώσεις του, έως ότου 

αντικατασταθεί ή επιστρέψει στον αγώνα ο 

αρχηγός της ομάδας ή έως ότου τελειώσει το 

σετ. 

Επηρεάστηκε από 

την αλλαγή στον 

κανονισμό 5 

5.1.2.3 σε περίπτωση απουσίας του προπονητή να 

ζητήσει τάιμ-άουτς και αλλαγές. 

σε περίπτωση απουσίας του προπονητή, εκτός σε 

περίπτωση που η ομάδα έχει βοηθό προπονητή 

που θα αναλάβει τα καθήκοντα του προπονητή, 

να ζητήσει τάιμ-άουτς και αλλαγές. 

Διευκρίνηση προς 

αποφυγή 

αλληλεπικαλυπτό-

μενων καθηκόντων  
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5.2.3.4 μπορεί, όπως και τα άλλα μέλη της ομάδας, να 

δίνει οδηγίες στους παίκτες που βρίσκονται στο 

γήπεδο. Ο προπονητής επιτρέπεται να δίνει 

αυτές τις οδηγίες όρθιος ή περπατώντας στην 

ελεύθερη ζώνη μπροστά από τον πάγκο της 

ομάδας του/της, από την προέκταση της 

επιθετικής γραμμής μέχρι την περιοχή 

προθέρμανσης, χωρίς να εμποδίζει ή να 

καθυστερεί τον αγώνα. 

μπορεί, όπως και τα άλλα μέλη της ομάδας, να 

δίνει οδηγίες στους παίκτες που βρίσκονται στο 

γήπεδο. Ο προπονητής επιτρέπεται να δίνει 

αυτές τις οδηγίες όρθιος ή περπατώντας στην 

ελεύθερη ζώνη μπροστά από τον πάγκο της 

ομάδας του/της, από την προέκταση της 

επιθετικής γραμμής μέχρι την περιοχή 

προθέρμανσης, εφόσον η περιοχή προθέρμανσης 

βρίσκεται στη γωνιά της Περιοχής Ελέγχου της 

Διοργάνωσης, χωρίς να εμποδίζει ή να 

καθυστερεί τον αγώνα. Στην περίπτωση που η 

περιοχή προθέρμανσης βρίσκεται πίσω από τον 

πάγκο της ομάδας, ο προπονητής επιτρέπεται να 

κινείται από την προέκταση της επιθετικής 

γραμμής μέχρι το τέλος του γηπέδου της ομάδας 

του, χωρίς όμως να εμποδίζει το οπτικό πεδίο 

των εποπτών γραμμών. 

Διευκρίνηση 

Επηρεάστηκε από 

την ολοκλήρωση του 

κανονισμού 1.4.5 

7.2.3 Στην περίπτωση διαδοχικών περιόδων 

προθέρμανσης, η ομάδα που έχει το πρώτο 

σέρβις αρχίζει πρώτη την προθέρμανση στο 

φιλέ. 

Στην περίπτωση διαδοχικών περιόδων 

προθέρμανσης, η ομάδα που έχει το πρώτο 

σέρβις αρχίζει πρώτη την προθέρμανση στο 

φιλέ. 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, όλοι οι παίχτες πρέπει να φορούν 

τη στολή αγώνα κατά τη διάρκεια ολόκληρου 

του Πρωτοκόλλου αγώνα αλλά και της 

προθέρμανσης. 

Διευκρίνηση 

 

7.4.3 Οι θέσεις των παικτών καθορίζονται και 

ελέγχονται βάσει της επαφής των πελμάτων τους 

με το δάπεδο ως εξής: 

Οι θέσεις των παικτών καθορίζονται και 

ελέγχονται βάσει της επαφής των πελμάτων τους 

με το δάπεδο (η τελευταία επαφή με το δάπεδο 

καθορίζει τη θέση του παίχτη) ως εξής: 

Αλλαγή στον 

κανονισμό  

(για σκοπούς 

διευκρίνησης) 
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7.4.3.1 κάθε παίκτης της μπροστινής ζώνης πρέπει να 

έχει τουλάχιστον ένα μέρος του πέλματός του πιο 

κοντά στην κεντρική γραμμή από το πέλμα του 

αντίστοιχου παίκτη της πίσω ζώνης, 

 

κάθε παίκτης της πίσω ζώνης πρέπει είναι στην 

ίδια ευθεία ή να έχει τουλάχιστον ένα μέρος του 

ενός πέλματός του πιο μακριά από την κεντρική 

γραμμή από το πέλμα του αντίστοιχου παίκτη της 

μπροστινής ζώνης, 

Αλλαγή στον 

κανονισμό 

(χρησιμοποιείται το 

«πιο μακριά» αντί 

για το «πιο κοντά» 

για να επιτρέψει 

περισσότερη 

ευελιξία στην 

τοποθέτηση των 

παιχτών τη στιγμή 

της εκτέλεσης του 

σέρβις) 

7.4.3.2 κάθε δεξιός (αριστερός) πλάγιος παίκτης πρέπει 

να έχει τουλάχιστον ένα μέρος του πέλματός του 

πιο κοντά προς τη δεξιά (αριστερή) πλάγια 

γραμμή από το πέλμα του κεντρικού παίκτη της 

σειράς του. 

κάθε δεξιός (αριστερός) πλάγιος παίκτης πρέπει 

να βρίσκεται στην ίδια ευθεία ή να έχει 

τουλάχιστον ένα μέρος του ενός πέλματός του 

πιο κοντά προς τη δεξιά (αριστερή) πλάγια 

γραμμή από το πέλμα που βρίσκεται μακρύτερα 

από τη δεξιά (αριστερή) πλάγια γραμμή των 

άλλων παιχτών της σειράς του. 

9 Κάθε ομάδα πρέπει να παίζει τη μπάλα μέσα στον 

δικό της αγωνιστικό χώρο και διάστημα (με 

εξαίρεση τον Κανονισμό 10.1.2). Η μπάλα όμως 

επιτρέπεται να επαναφερθεί και πέραν από τη 

δική της ελεύθερη ζώνη. 

Κάθε ομάδα πρέπει να παίζει τη μπάλα μέσα στον 

δικό της αγωνιστικό χώρο και διάστημα (με 

εξαίρεση τον Κανονισμό 10.1.2). Η μπάλα όμως 

επιτρέπεται να επαναφερθεί και πέραν από τη 

δική της ελεύθερη ζώνη αλλά και από πάνω από 

το τραπέζι του σημειωτή στην πλήρη του έκταση. 

Αλλαγή στον 

κανονισμό (με 

σκοπό να επιτρέψει 

πιο θεαματικές 

ενέργειες) 

11.2.2.1 η επαφή με το γήπεδο των αντιπάλων με το(τα) 

πέλμα(τα) επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι 

κάποιο μέρος του(των) πέλματος(ων) παραμένει 

είτε σε επαφή, είτε είναι ακριβώς πάνω από την 

κεντρική γραμμή, 

η επαφή με το γήπεδο των αντιπάλων με το(τα) 

πέλμα(τα) επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι 

κάποιο μέρος του(των) πέλματος(ων) παραμένει 

είτε σε επαφή, είτε είναι ακριβώς πάνω από την 

κεντρική γραμμή, και ότι αυτή η ενέργεια δεν 

αποτελεί παρέμβαση στο παιχνίδι των 

αντίπαλων, 

Διευκρίνηση 

 

11.3.2 Οι παίκτες επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με 

τον στυλοβάτη, τα σχοινιά ή οποιοδήποτε άλλο 

αντικείμενο έξω από τις αντένες, 

συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του φιλέ, 

με την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια δεν 

αποτελεί παρέμβαση στο παιχνίδι. 

Οι παίκτες επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με 

τον στυλοβάτη, τα σχοινιά ή οποιοδήποτε άλλο 

αντικείμενο έξω από τις αντένες, 

συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του φιλέ, με 

την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια δεν 

αποτελεί παρέμβαση στο παιχνίδι (με εξαίρεση 

τον κανονισμό 9.1.3). 

Διευκρίνηση 
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12.5.1 

 

 

 

 

 

12.5.2 

Οι παίκτες της ομάδας που σερβίρει δεν πρέπει 

να εμποδίζουν τους αντιπάλους τους, με ατομικό 

ή ομαδικό προπέτασμα, από το να βλέπουν τον 

παίκτη που σερβίρει και την τροχιά της μπάλας. 

 

 

Ένας παίκτης ή ομάδα παικτών της ομάδας που 

σερβίρει πραγματοποιεί(ούν) προπέτασμα με το 

να κουνάνε τα χέρια, να πηδούν ή να κινούνται 

πλάγια κατά την εκτέλεση του σέρβις ή με το να 

στέκονται ομαδικά για να κρύψουν τον παίκτη 

που σερβίρει και την τροχιά της μπάλας μέχρις 

ότου η μπάλα φτάσει στο κατακόρυφο επίπεδο 

του φιλέ. 

Οι παίκτες της ομάδας που σερβίρει δεν πρέπει 

να εμποδίζουν τους αντιπάλους τους, με ατομικό 

ή ομαδικό προπέτασμα, από το να βλέπουν την 

εκτέλεση (το κτύπημα) του σέρβις και την 

τροχιά της μπάλας. 

 

Ένας παίκτης ή ομάδα παικτών της ομάδας που 

σερβίρει πραγματοποιεί(ούν) προπέτασμα με το 

να κουνάνε τα χέρια, να πηδούν ή να κινούνται 

πλάγια κατά την εκτέλεση του σέρβις ή με το να 

στέκονται ομαδικά για να κρύψουν την εκτέλεση 

(το κτύπημα) του σέρβις και την τροχιά της 

μπάλας μέχρις ότου η μπάλα φτάσει στο 

κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ. Εάν κάποιο από 

τα 2 είναι ορατό από την ομάδα που έχει 

υποδοχή, τότε αυτό δεν θεωρείται προπέτασμα. 

Διευκρίνηση 

 

14.3 ΜΠΛΟΚ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 

Στο μπλοκ, ο παίκτης μπορεί να τοποθετήσει τα 

χέρια του και τους βραχίονές του πέρα από το 

φιλέ, με την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια δεν 

παρεμβαίνει στο παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. 

Όμως, δεν επιτρέπεται να ακουμπήσει την μπάλα 

πέραν από το φιλέ, μέχρις ότου κάποιος 

αντίπαλος πραγματοποιήσει ένα επιθετικό 

χτύπημα. 

ΜΠΛΟΚ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ 

Στο μπλοκ, ο παίκτης μπορεί να τοποθετήσει τα 

χέρια του και τους βραχίονές του πέρα από το 

φιλέ, με την προϋπόθεση ότι αυτή η ενέργεια δεν 

παρεμβαίνει στο παιχνίδι της αντίπαλης ομάδας. 

Όμως, δεν επιτρέπεται να ακουμπήσει την μπάλα 

πέραν από το φιλέ, προτού κάποιος αντίπαλος 

πραγματοποιήσει ένα επιθετικό χτύπημα. 

 

Επηρεάστηκε από 

την αλλαγή στον 

κανονισμό 14.6.1 

14.6.1 Ο μπλοκέρ ακουμπά τη μπάλα που βρίσκεται 

στον χώρο των ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ είτε πριν είτε 

ταυτόχρονα με το επιθετικό χτύπημα των 

αντιπάλων. 

Ο μπλοκέρ ακουμπά τη μπάλα που βρίσκεται 

στον χώρο των ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ πριν από το 

επιθετικό χτύπημα των αντιπάλων. 

Αλλαγή στον 

κανονισμό (με 

σκοπό να 

αποφεύγονται 

αχρείαστες διακοπές 

στη ροή του αγώνα) 
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15.2.4  Δεν επιτρέπεται μια ομάδα να κάνει αίτημα για 

οποιαδήποτε κανονική διακοπή του αγώνα αφού 

ένα προηγούμενο αίτημά της απορρίφθηκε και 

τιμωρήθηκε με προειδοποίηση καθυστέρησης 

κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής (δηλ. πριν 

από το τέλος της επόμενης ολοκληρωμένης 

φάσης). 

Νέος κανονισμός 

(για σκοπούς 

διευκρίνησης) 

15.4 

 

15.4.1 

ΤΑΪΜ ΑΟΥΤΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑΪΜ 

ΑΟΥΤΣ 

Τα αιτήματα για τάιμ-άουτς πρέπει να γίνονται 

υποδεικνύοντας την αντίστοιχη χειροσήμανση, 

όταν η μπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς και πριν το 

σφύριγμα για σέρβις. Όλα τα αιτούμενα τάιμ-

άουτς διαρκούν 30 δευτερόλεπτα. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB είναι υποχρεωτικό να 

χρησιμοποιείται η κόρνα και ακολούθως η 

χειροσήμανση για το αίτημα του τάιμ-άουτ. 

 

ΤΑΪΜ ΑΟΥΤΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑΪΜ 

ΑΟΥΤΣ 

Τα αιτήματα για τάιμ-άουτς πρέπει να γίνονται 

υποδεικνύοντας την αντίστοιχη χειροσήμανση, 

όταν η μπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς και πριν το 

σφύριγμα για σέρβις. Όλα τα αιτούμενα τάιμ-

άουτς διαρκούν 30 δευτερόλεπτα. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB η διάρκεια των τάιμ άουτς μπορεί να 

τύχει προσαρμογής εφόσον η FIVB εγκρίνει 

σχετικό αίτημα της διοργανώτριας αρχής. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB είναι υποχρεωτικό να 

χρησιμοποιείται η κόρνα και ακολούθως η 

χειροσήμανση για το αίτημα του τάιμ-άουτ. 

Επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

προηγούμενου 

κανονισμού 15.4.2 

 

 

 

 

Διευκρίνηση 

 

 

15.4.2 Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB στα σετς 1-4 εφαρμόζονται δύο 

επιπλέον “Τεχνικά Τάιμ-Άουτς” διάρκειας 60 

δευτερολέπτων, αυτόματα όταν η ομάδα που 

προηγείται φτάνει στον 8ο και στον 16ο πόντο. 

15.4.2 – ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Αλλαγή στον 

κανονισμό (εφόσον 

είναι αναγκαίο, να 

αναγράφεται μόνο 

στο Ειδικό 

Εγχειρίδιο της 

Διοργάνωσης) 
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ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

4.2.3 – 15.4 – 15.4.3 

– 15.4.4 

15.4.3 Στο αποφασιστικό (5ο) σετ, δεν υπάρχουν 

“Τεχνικά Τάιμ-Άουτς”, αλλά μόνο δύο τάιμ-

άουτς των 30 δευτερολέπτων, στη διάθεση 

κάθε ομάδας. 

15.4.3 – ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Αλλαγή στον 

κανονισμό 

(επηρεάστηκε από 

τη διαγραφή του 

προηγούμενου 

κανονισμού 15.4.2) 

15.4.4 Κατά τη διάρκεια όλων των τάιμ-άουτς 

(συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών 

Τάιμ άουτς), οι παίκτες που αγωνίζονται θα 

πρέπει να πάνε στην ελεύθερη ζώνη κοντά 

στον πάγκο τους. 

Τώρα 15.4.2 

Κατά τη διάρκεια όλων των τάιμ-άουτς 

(συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών 

Τάιμ άουτς), οι παίκτες που αγωνίζονται θα 

πρέπει να πάνε στην ελεύθερη ζώνη κοντά 

στον πάγκο τους. 

Αλλαγή αρίθμησης 

και προσαρμογή 

επηρεαζόμενες από 

τη διαγραφή των 

προηγούμενων 

κανονισμών 15.4.2 

και 15.4.3 

15.7 ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Ένας παίκτης (εκτός από τον Λίμπερο), ο οποίος 

δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα λόγω 

τραυματισμού ή ασθένειας, πρέπει να 

αντικατασταθεί με κανονική αλλαγή. Αν αυτό 

δεν είναι δυνατόν, τότε η ομάδα έχει το δικαίωμα 

να κάνει μία κατ’ εξαίρεση αλλαγή, πέραν των 

περιορισμών του Κανονισμού 15.6. 

 

Μία κατ’ εξαίρεση αλλαγή σημαίνει ότι κάθε 

παίκτης που δεν αγωνίζεται τη στιγμή του 

τραυματισμού/ασθένειας, εκτός από τον 

Λίμπερο, τον δεύτερο Λίμπερο και τον παίκτη 

που αντικαταστάθηκε από τον Λίμπερο, μπορεί 

να γίνει αλλαγή με τον τραυματισμένο/άρρωστο 

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Ένας παίκτης (εκτός από τον Λίμπερο), ο οποίος 

δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα λόγω 

τραυματισμού / ασθένειας ή αποβολής / 

αποκλεισμού, πρέπει να αντικατασταθεί με 

κανονική αλλαγή. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

τότε η ομάδα έχει το δικαίωμα να κάνει μία κατ’ 

εξαίρεση αλλαγή, πέραν των περιορισμών του 

Κανονισμού 15.6. 

 

Μία κατ’ εξαίρεση αλλαγή σημαίνει ότι κάθε 

παίκτης που δεν αγωνίζεται τη στιγμή του 

τραυματισμού / ασθένειας / αποβολής / 

αποκλεισμού, εκτός από τον Λίμπερο, τον 

δεύτερο Λίμπερο και τον παίκτη που 

Επηρεάστηκε από 

την αλλαγή στον 

κανονισμό 15.8 
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παίκτη. Ο τραυματισμένος/άρρωστος παίκτης 

δεν επιτρέπεται να επανέρθει στον αγώνα.  

 

αντικαταστάθηκε από τον Λίμπερο, μπορεί να 

γίνει αλλαγή με τον τραυματισμένο / άρρωστο 

παίχτη / παίχτης που αποβλήθηκε / αποκλείστηκε. 

Ο τραυματισμένος / άρρωστος παίκτης / παίχτης 

που αποβλήθηκε δεν επιτρέπεται να επανέρθει 

στον αγώνα.  

15.8 ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΒΟΛΗΣ Ή 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ένας παίκτης που ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ή 

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον αγώνα πρέπει να 

αντικατασταθεί με κανονική αλλαγή. Αν αυτό 

δεν είναι δυνατό, η ομάδα του καθίσταται 

ΕΛΛΙΠΗΣ. 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΒΟΛΗΣ Ή 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ένας παίκτης που ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ή 

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ από τον αγώνα πρέπει να 

αντικατασταθεί με κανονική αλλαγή. Αν αυτό 

δεν είναι δυνατόν, η ομάδα έχει το δικαίωμα για 

κατ’ εξαίρεση αλλαγή. Αν αυτό δεν είναι 

δυνατό, η ομάδα του καθίσταται ΕΛΛΙΠΗΣ. 

Αλλαγή στον 

κανονισμό 

(για να αποφευχθεί 

το φαινόμενο μια 

ομάδα να χάνει το 

σετ γι’ αυτό τον 

λόγο και, σε ένα 

ακόμη χειρότερο 

πιθανό σενάριο, και 

οι 2 ομάδες να 

καταστούν ελλιπείς 

ταυτόχρονα) 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

15.7 – 15.11.1.3   

15.10.3β Εάν ο παίχτης δεν είναι έτοιμος, η αλλαγή δεν 

εγκρίνεται και η ομάδα τιμωρείται με 

καθυστέρηση. 

Εάν ο παίχτης δεν είναι έτοιμος τη στιγμή του 

αιτήματος, η αλλαγή δεν εγκρίνεται και η ομάδα 

τιμωρείται με καθυστέρηση. 

Ολοκλήρωση 

15.10.3γ Το αίτημα για αλλαγή αναγνωρίζεται και 

ανακοινώνεται από τον σημειωτή ή από τον 2ο 

διαιτητή, με τη χρήση της κόρνας ή της 

σφυρίχτρας, αντίστοιχα. Ο 2ος διαιτητής 

εξουσιοδοτεί την αλλαγή. 

 

Το αίτημα για αλλαγή αναγνωρίζεται και 

ανακοινώνεται από τον σημειωτή ή από τον 2ο 

διαιτητή, με τη χρήση της κόρνας ή της 

σφυρίχτρας, αντίστοιχα. Ο 2ος διαιτητής 

εξουσιοδοτεί την αλλαγή. 

 

Ολοκλήρωση 
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Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB χρησιμοποιούνται αριθμημένες 

πινακίδες για να διευκολύνουν τη διαδικασία 

της αλλαγής (ακόμη και στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές). 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB χρησιμοποιούνται αριθμημένες 

πινακίδες για να διευκολύνουν τη διαδικασία 

της αλλαγής (εκτός στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές για 

τη μεταφορά των δεδομένων στον σημειωτή). 

15.11.1.3 για δεύτερη αλλαγή παίκτη από την ίδια ομάδα 

κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής (π.χ. πριν 

από το τέλος της επόμενης ολοκληρωμένης 

φάσης), εκτός στην περίπτωση 

τραυματισμού/ασθένειας κάποιου παίχτη που 

αγωνίζεται, 

για δεύτερη αλλαγή παίκτη από την ίδια ομάδα 

κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής (π.χ. πριν 

από το τέλος της επόμενης ολοκληρωμένης 

φάσης), εκτός στην περίπτωση 

τραυματισμού/ασθένειας / αποβολής / 

αποκλεισμού κάποιου παίχτη που αγωνίζεται, 

Επηρεάστηκε από 

την αλλαγή στον 

κανονισμό 15.8 

19.2 Εξοπλισμός 

Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (Ή 

JACKET/BIB ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΛΙΜΠΕΡΟ), 

της οποίας το κύριο χρώμα να διαφέρει από 

οποιοδήποτε χρώμα της κανονικής στολής της 

υπόλοιπης ομάδας. Η στολή πρέπει να βρίσκεται 

σε εμφανή αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα. 

Εξοπλισμός 

Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (Ή 

JACKET/BIB ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΛΙΜΠΕΡΟ), 

της οποίας το κύριο χρώμα να διαφέρει από 

οποιοδήποτε χρώμα της κανονικής στολής της 

υπόλοιπης ομάδας. Η στολή πρέπει να βρίσκεται 

σε εμφανή αντίθεση με την υπόλοιπη ομάδα. Οι 

2 Λίμπερο μπορούν να φορούν στολές 

διαφορετικές ο ένας από τον άλλο και από την 

υπόλοιπη ομάδα. 

Διευκρίνηση 

 

19.4.2.5 Σε περίπτωση που ο προπονητής επιθυμεί όπως 

ο αρχηγός της ομάδας επαναπροσδιορισθεί σαν 

ο νέος Λίμπερο, αυτό επιτρέπεται – αλλά ο 

αρχηγός της ομάδας σε αυτή την περίπτωση θα 

αποποιηθεί όλων των δικαιωμάτων του 

αρχηγού. 

Σε περίπτωση που ο προπονητής επιθυμεί όπως 

ο αρχηγός της ομάδας επαναπροσδιορισθεί σαν 

ο νέος Λίμπερο, αυτό επιτρέπεται – αλλά ο 

αρχηγός της ομάδας σε αυτή την περίπτωση 

θα αποποιηθεί όλων των δικαιωμάτων του 

αρχηγού. 

Επηρεάστηκε από 

την αλλαγή στον 

κανονισμό 5 
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21.3.2.1 Ένα μέλος ομάδας που τιμωρείται με αποβολή, 

δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του 

σετ, πρέπει να γίνει αμέσως κανονική αλλαγή εάν 

βρίσκεται στο γήπεδο και πρέπει να παραμείνει 

καθισμένο στην περιοχή ποινής χωρίς άλλες 

συνέπειες. 

 

Ένας αποβληθείς προπονητής χάνει το δικαίωμα 

να παρεμβαίνει στο σετ και πρέπει να παραμείνει 

καθισμένος στην περιοχή ποινής. 

Ένα μέλος ομάδας που τιμωρείται με αποβολή, 

δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο υπόλοιπο του 

σετ, πρέπει να πάει στα αποδυτήρια της ομάδας 

μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος σετ χωρίς 

άλλες συνέπειες. 

 

 

Ένας αποβληθείς προπονητής χάνει το δικαίωμα 

να παρεμβαίνει στο σετ και πρέπει να πάει στα 

αποδυτήρια της ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση 

του τρέχοντος σετ. 

Αλλαγή στον 

κανονισμό 

επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

κανονισμού 1.4.6 

 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Διάγραμμα 9α 

21.3.3.1 Ένα μέλος ομάδας που τιμωρείται με 

αποκλεισμό πρέπει να γίνει αμέσως κανονική 

αλλαγή εάν βρίσκεται στο γήπεδο και πρέπει να 

εγκαταλείψει την Περιοχή Ελέγχου της 

Διοργάνωσης, για το υπόλοιπο του αγώνα χωρίς 

άλλες συνέπειες. 

Ένα μέλος ομάδας που τιμωρείται με 

αποκλεισμό πρέπει να γίνει αμέσως κανονική ή 

κατ’ εξαίρεση αλλαγή εάν βρίσκεται στο γήπεδο 

και πρέπει να να πάει στα αποδυτήρια της 

ομάδας, για το υπόλοιπο του αγώνα χωρίς άλλες 

συνέπειες. 

Αλλαγή στον 

κανονισμό 

επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

κανονισμού 1.4.6 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Διάγραμμα 9α 

22 

 

22.1 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Το σώμα των διαιτητών ενός αγώνα, αποτελείται 

από τους παρακάτω:  

- τον 1ο διαιτητή, 

- τον 2ο διαιτητή, 

- τον σημειωτή, 

- τέσσερις (δύο) επόπτες γραμμών. 

 

 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Το σώμα των διαιτητών ενός αγώνα, αποτελείται 

από τους παρακάτω:  

- τον 1ο διαιτητή, 

- τον 2ο διαιτητή, 

- τον challenge διαιτητή, 

- τον εφεδρικό διαιτητή, 

- τον σημειωτή, 

- τέσσερις (δύο) επόπτες γραμμών. 

 

Ολοκλήρωση και 

αλλαγή του τίτλου 

(με σκοπό να 

συμπεριλάβει τον 

Challenge διαιτητή 

και τον εφεδρικό 

διαιτητή στην ομάδα 

των διαιτητών) 
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Η θέση τους φαίνεται στο Διάγραμμα 10. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός 

βοηθού σημειωτή.  

Η θέση τους φαίνεται στο Διάγραμμα 10. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός 

challenge διαιτητή, (εφόσον χρησιμοποιείται 

το VCS), ενός εφεδρικού διαιτητή και ενός 

βοηθού σημειωτή.  

23.2.2 Ελέγχει επίσης την εργασία των επαναφορέων 

της μπάλας, και των ατόμων που σκουπίζουν το 

δάπεδο. 

Ελέγχει επίσης την εργασία των επαναφορέων 

της μπάλας, και των γρήγορων καθαριστών. 

Διευκρίνηση 

 

23.3.2.3 γ) τα λάθη πάνω από το φιλέ και την 

αντικανονική επαφή παίχτη με το φιλέ, κυρίως 

στην πλευρά των επιτιθέμενων, 

γ) τα λάθη πάνω από το φιλέ και την αντικανονική 

επαφή παίχτη με το φιλέ, κυρίως (αλλά όχι 

αποκλειστικά) στην πλευρά των επιτιθέμενων, 

Ολοκλήρωση 

24.2.10 24.2.10 Ελέγχει τα μέλη των ομάδων στις 

περιοχές ποινών και αναφέρει τυχόν κακή 

συμπεριφορά τους στον 1ο διαιτητή.  

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB τα καθήκοντα που καταγράφονται 

στους Κανονισμούς 24.2.5 και 24.2.10 

εκτελούνται από τον Εφεδρικό Διαιτητή. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB το καθήκον που καταγράφεται στον 

Κανονισμό 24.2.5 και 24.2.10 εκτελείται από 

τον Εφεδρικό Διαιτητή. 

Επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

κανονισμού 1.4.6 

24.3.2.3 αντικανονική επαφή παίχτη με το φιλέ, κυρίως 

στη μεριά του μπλοκέρ και με την αντένα που 

είναι στην πλευρά του/της, 

 

αντικανονική επαφή παίχτη με το φιλέ, κυρίως 

(αλλά όχι αποκλειστικά) στη μεριά του μπλοκέρ 

και με την αντένα που είναι στην πλευρά του/της, 

Ολοκλήρωση 
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25 

 

 

 

 

 

25.1 

 

 

 

 

 

25.2 

25.2.1 

 

 

25.2.2 

 

 

25.2.3 

 

 

25.2.4 

 

 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ CHALLENGE 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, εφόσον χρησιμοποιείται το Video 

Challenge System (VCS), η παρουσία ενός 

Challenge Διαιτητή είναι υποχρεωτική. 

 

ΘΕΣΗ 

Ο Challenge Διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά 

του μέσα στο challenge booth σε ξεχωριστή 

θέση, η οποία καθορίζεται από τον Delegate 

της FIVB. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

- Επιβλέπει τη διαδικασία του challenge και 

μεριμνά όπως αυτή ακολουθείται σύμφωνα με 

τους ισχύοντες challenge κανονισμούς. 

- O Challenge Διαιτητής φορά την επίσημη 

στολή του διαιτητή όταν εκτελεί τα 

καθήκοντά του. 

- Μετά τη διαδικασία challenge συμβουλεύει 

τον 1ο διαιτητή σχετικά με τη φύση του 

σφάλματος. 

- Στο τέλος του αγώνα υπογράφει το φύλλο 

αγώνα.  

Νέος Κανονισμός 

(με σκοπό να 

συμπεριλάβει τον 

Challenge Διαιτητή 

στους Επίσημους 

Κανονισμούς 

Πετοσφαίρισης) 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Αλλαγή στην 

αρίθμηση του 

προηγούμενου 

κανονισμού 25 

«ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ», 

τώρα έγινε 

κανονισμός 27. 
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26 

 

 

 

 

26.1 

 

 

 

 

26.2 

26.2.1 

26.2.2 

 

26.2.3 

 

 

 

 

 

26.2.4 

 

 

26.2.5 

 

 

26.2.6 

 

26.2.7 

 

 

 

 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, η παρουσία ενός Εφεδρικού 

Διαιτητή είναι υποχρεωτική. 

 

ΘΕΣΗ 

Ο Εφεδρικός Διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά 

του σε ξεχωριστή θέση, η οποία καθορίζεται 

από το Court Layout της FIVB. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Ο Εφεδρικός Διαιτητής υποχρεούται όπως: 

- φορά την επίσημη στολή του διαιτητή όταν 

εκτελεί τα καθήκοντά του. 

- αντικαταστήσει τον 2ο διαιτητή σε 

περίπτωση απουσίας του ή σε περίπτωση που 

ο 2ος διαιτητής δεν μπορεί να συνεχίσει να 

εκτελεί τα καθήκοντά του ή σε περίπτωση 

που ο 2ος διαιτητής αναλάβει καθήκοντα 1ου 

διαιτητή. 

- ελέγχει τις πινακίδες αλλαγών (εφόσον 

χρησιμοποιούνται) πριν από τον αγώνα και 

ανάμεσα στα σετς. 

- ελέγχει τη λειτουργία των tablets των 

πάγκων πριν και ανάμεσα στα σετς, εφόσον 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

- βοηθά τον 2ο διαιτητή να διατηρεί καθαρή 

την ελεύθερη ζώνη. 

- βοηθά τον 2ο διαιτητή να δώσει οδηγίες στον 

παίχτη που αποβλήθηκε / αποκλείστηκε να 

πάει στα αποδυτήρια της ομάδας του. 

Νέος Κανονισμός 

(με σκοπό να 

συμπεριλάβει τον 

Εφεδρικό Διαιτητή 

στους Επίσημους 

Κανονισμούς 

Πετοσφαίρισης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

Αλλαγή στην 

αρίθμηση του 

προηγούμενου 

κανονισμού 26 

«ΒΟΗΘΟΣ 

ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ», 

τώρα έγινε 

κανονισμός 28. 
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26.2.8 

 

26.2.9 

 

 

 

 

26.2.10 

 

- ελέγχει τους αναπληρωματικούς παίχτες στη 

ζώνη προθέρμανσης και στον πάγκο. 

- δίνει στον 2ο διαιτητή 4 μπάλες αγώνα, 

αμέσως μετά την παρουσίαση των αρχικών 

παιχτών και δίνει στον 2ο διαιτητή μια μπάλα 

αφού ο 2ος διαιτητής ολοκληρώσει τον έλεγχο 

των θέσεων των παιχτών. 

- βοηθά τον 2ο διαιτητή να καθοδηγήσει το 

έργο των καθαριστών του δαπέδου. 

25 

25.1 

25.2 

25.2.1 

25.2.1.1 

25.2.1.2 

25.2.2 

25.2.2.1 

25.2.2.2 

25.2.2.3 

25.2.2.4 

25.2.2.5 

25.2.2.6 

25.2.2.7 

25.2.2.8 

25.2.3 

25.2.3.1 

25.2.3.2 

25.2.3.3 

ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

ΘΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

27    ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

27.1 ΘΕΣΗ 

27.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

27.2.1 

27.2.1.1 

27.2.1.2 

27.2.2 

27.2.2.1 

27.2.2.2 

27.2.2.3 

27.2.2.4 

27.2.2.5 

27.2.2.6 

27.2.2.7 

27.2.2.8 

27.2.3 

27.2.3.1 

27.2.3.2 

27.2.3.3 

 

 

 

Έγινε αλλαγή στην 

αρίθμηση  

(δεν έγιναν αλλαγές 

στο κείμενο) 
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26 

26.1 

26.2 

26.2.1 

26.2.1.1 

26.2.1.2 

26.2.2 

26.2.2.1 

26.2.2.2 

26.2.2.3 

 

 

26.2.2.4 

26.2.2.5 

26.2.2.6 

26.2.3 

26.2.3.1 

26.2.3.2 

ΒΟΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

ΘΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

 

 

 

 

 

Αρχίζει και λήγει τη χρονομέτρηση για τα 

Τεχνικά τάιμ άουτς 

28    ΒΟΗΘΟΣ ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

28.1 ΘΕΣΗ 

28.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

28.2.1 

28.2.1.1 

28.2.1.2 

28.2.2 

28.2.2.1 

28.2.2.2 

ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ (Επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του προηγούμενου Κανονισμού 

15.4.2) 

28.2.2.3 

28.2.2.4 

28.2.2.5 

28.2.3 

28.2.3.1 

28.2.3.2 

Έγινε αλλαγή στην 

αρίθμηση  

(δεν έγιναν αλλαγές 

στο κείμενο, με την 

εξαίρεση της 

διαγραφής του 

προηγούμενου 

Κανονισμού 

26.2.2.3) 

27 

27.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΟΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΘΕΣΗ 

Αν χρησιμοποιούνται μόνο δύο επόπτες 

γραμμών, στέκονται στις γωνίες του γηπέδου 

προς το δεξί χέρι κάθε διαιτητή, διαγωνίως στα 1 

έως 2μ. από τη γωνία. 

Ο/η κάθε ένας/μία ελέγχει και την τελική γραμμή 

και την πλάγια γραμμή της πλευράς του/της. 

 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB είναι υποχρεωτική η ύπαρξη 

τεσσάρων εποπτών γραμμών. 

 

29    ΕΠΟΠΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 

29.1 ΘΕΣΗ 

Αν χρησιμοποιούνται μόνο δύο επόπτες 

γραμμών, στέκονται στις γωνίες του γηπέδου 

προς το δεξί χέρι κάθε διαιτητή, διαγωνίως στα 1 

έως 2μ. από τη γωνία. 

Ο/η κάθε ένας/μία ελέγχει και την τελική γραμμή 

και την πλάγια γραμμή της πλευράς του/της. 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 

 

Έγινε αλλαγή στην 

αρίθμηση και  

Αλλαγή στον 

Κανονισμό 

(με σκοπό να 

αποφευχθεί ο 

υποχρεωτικός 

ορισμός 4 εποπτών 

γραμμών σε 

διοργανώσεις της 

FIVB)  

 

 

 



 

                                                                                                                           20/22 
         Επιτροπή Κανονισμών & Διαιτησίας της FIVB                                                                 Εγκρίθηκαν από το Παγκόσμιο Κογκρέσο της FIVB (Φεβ 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

27.2 

27.2.1 

27.2.1.1 

27.2.1.2 

27.2.1.3 

27.2.1.4 

27.2.1.5 

27.2.1.6 

27.2.1.7 

27.2.2 

Στέκονται στην ελεύθερη ζώνη 1 έως 3μ. από 

κάθε γωνία του γηπέδου, στη νοητή 

προέκταση της γραμμής που ελέγχουν. 

 

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Για Παγκόσμιες, Επίσημες και Διοργανώσεις 

της FIVB, στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται 4 επόπτες γραμμών, 

στέκονται στην ελεύθερη ζώνη 1 έως 3μ. από 

κάθε γωνία του γηπέδου, στη νοητή 

προέκταση της γραμμής που ελέγχουν. 

 

29.2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

29.2.1 

29.2.1.1 

29.2.1.2 

29.2.1.3 

29.2.1.4 

29.2.1.5 

29.2.1.6 

29.2.1.7 

29.2.2 

 

 

 

 

 

 

Έγινε αλλαγή στην 

αρίθμηση  

(δεν έγιναν αλλαγές 

στο κείμενο) 

 

 

28 

28.1 

28.2 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΧΕΙΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

ΧΕΙΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ 

ΣΗΜΑΙΑ 

30    ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΧΕΙΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

30.1 ΧΕΙΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

30.2 ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ 

ΣΗΜΑΙΑ 

Έγινε αλλαγή στην 

αρίθμηση  

(δεν έγιναν αλλαγές 

στο κείμενο) 

Διάγραμμα 

9 9α 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑΣ 

 

Διαδικασία αγενούς συμπεριφοράς 

δεύτερη: 

Ο παίχτης εγκαταλείπει την αγωνιστική περιοχή 

και μένει στην περιοχή ποινής για το υπόλοιπο 

του σετ. 

 

 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑΣ 

 

Διαδικασία αγενούς συμπεριφοράς 

δεύτερη: 

To μέλος της ομάδας πρέπει να πάει στα 

αποδυτήρια της ομάδας για το υπόλοιπο του σετ. 

 

 

 

 

Επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

Κανονισμού 1.4.6 
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τρίτη: 

Ο παίχτης εγκαταλείπει την Περιοχή Ελέγχου 

της Διοργάνωσης για το υπόλοιπο του αγώνα. 

 

 

Διαδικασία προσβλητικής συμπεριφοράς 

πρώτη: 

Ο παίχτης εγκαταλείπει την αγωνιστική περιοχή 

και μένει στην περιοχή ποινής για το υπόλοιπο 

του σετ. 

 

δεύτερη: 

Ο παίχτης εγκαταλείπει την Περιοχή Ελέγχου 

της Διοργάνωσης για το υπόλοιπο του αγώνα. 

 

 

Διαδικασία επιθετικής συμπεριφοράς 

πρώτη: 

Ο παίχτης εγκαταλείπει την Περιοχή Ελέγχου 

της Διοργάνωσης για το υπόλοιπο του αγώνα. 

τρίτη: 

To μέλος της ομάδας πρέπει να πάει στα 

αποδυτήρια της ομάδας για το υπόλοιπο του 

αγώνα. 

 

Διαδικασία προσβλητικής συμπεριφοράς 

πρώτη: 

To μέλος της ομάδας πρέπει να πάει στα 

αποδυτήρια της ομάδας για το υπόλοιπο του σετ. 

 

 

δεύτερη: 

To μέλος της ομάδας πρέπει να πάει στα 

αποδυτήρια της ομάδας για το υπόλοιπο του 

αγώνα. 

 

Διαδικασία επιθετικής συμπεριφοράς 

πρώτη: 

To μέλος της ομάδας πρέπει να πάει στα 

αποδυτήρια της ομάδας για το υπόλοιπο του 

αγώνα. 

 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΙΝΗΣ 

Σε κάθε μισό του χώρου ελέγχου της 

διοργάνωσης, υπάρχει μια Περιοχή Ποινής που 

βρίσκεται πίσω από την προέκταση της τελικής 

γραμμής, έξω από την ελεύθερη ζώνη και πρέπει 

να τοποθετείται τουλάχιστον 1,5 μέτρο πίσω από 

την πίσω πλευρά του πάγκου της ομάδας. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Επηρεάστηκε από τη 

διαγραφή του 

Κανονισμού 1.4.6 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Επαναφορείς της μπάλας: είναι προσωπικό του 

γηπέδου, των οποίων ο ρόλος είναι να διατηρούν 

τη ροή του παιχνιδιού με το να δίνουν τη μπάλα 

στον παίκτη που σερβίρει ανάμεσα στις φάσεις. 

Καθαριστές του γηπέδου: είναι προσωπικό του 

γηπέδου, των οποίων ο ρόλος είναι να διατηρούν 

το δάπεδο καθαρό και στεγνό. Σκουπίζουν το 

γήπεδο πριν από τον αγώνα, ανάμεσα στα σετς 

και, εάν χρειάζεται, μετά από κάθε φάση. 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ 

ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Επαναφορείς της μπάλας: είναι προσωπικό του 

γηπέδου, των οποίων ο ρόλος είναι να διατηρούν 

τη ροή του παιχνιδιού με το να δίνουν τη μπάλα 

στον παίκτη που σερβίρει ανάμεσα στις φάσεις. 

Γρήγοροι καθαριστές του γηπέδου: είναι 

προσωπικό του γηπέδου, των οποίων ο ρόλος 

είναι να διατηρούν το δάπεδο καθαρό και στεγνό. 

Σκουπίζουν το γήπεδο πριν από τον αγώνα, 

ανάμεσα στα σετς και, εάν χρειάζεται, μετά από 

κάθε φάση χρησιμοποιώντας μικρές πετσέτες. 

Διευκρίνηση 

 

  ΠΡΩΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Υπάρχουν 4 περιπτώσεις όπου η αγωνιστική 

ενέργεια θεωρείται σαν το πρώτο κτύπημα της 

ομάδας: 

- Υποδοχή από σέρβις.  

- Υποδοχή επιθετικού κτυπήματος από την 

αντίπαλη ομάδα 

- Παίξιμο της μπάλας που έρχεται από μπλοκ της 

ίδιας της ομάδας. 

- Παίξιμο της μπάλας που έρχεται από μπλοκ 

αντιπάλου.  

Νέος ορισμός 

(για σκοπούς 

περιγραφής) 

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Η σειρά των συμβάντων πριν από την έναρξη 

του αγώνα, που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα 

την κλήρωση, την προθέρμανση και την 

παρουσίαση των ομάδων και των διαιτητών, 

σύμφωνα με το Ειδικό Εγχειρίδιο της 

Διοργάνωσης. 

Νέος ορισμός 

(για σκοπούς 

περιγραφής) 

 


