ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΑΓΩΝΩΝ
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
(ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ CEV)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

• Ανεπίσημη
προθέρμανση των
ομάδων με ή χωρίς
μπάλες

Έως 17

min
πριν την
έναρξη

16
min
πριν την
έναρξη

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Ο πρώτος και ο δεύτερος
διαιτητής ελέγχουν το
ύψος και το τέντωμα του
φιλέ όπως επίσης τις
θέσεις των αντεννών και
των ταινιών στα πλάγια.

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Και οι δυο αρχηγοί των
ομάδων βρίσκονται στη
περιοχή μπροστά από το
• Οι δυο διαιτητές
τραπέζι του σημειωτή.
βρίσκονται στη περιοχή
• Μετά την κλήρωση, οι
μπροστά από το τραπέζι του
αρχηγοί των ομάδων και οι
σημειωτή.
προπονητές υπογράφουν το
15 Κλήρωση για
• Ακολουθεί η κλήρωση με φύλλο αγώνος.
min πριν επιλογή σερβίς και το νόμισμα μετά από την
• Έπειτα τα επίσημα μέλη
την
γηπέδου.
οποία ο πρώτος διαιτητής
των ομάδων πηγαίνουν
έναρξη
επιβεβαιώνει ότι ο σημειωτής
στους πάγκους τους.
έχει πληροφορηθεί το
αποτέλεσμα της κλήρωσης. • Ο προπονητής μεταφέρει
κάθε άλλο εξοπλισμό, τον
οποίο τοποθετεί πίσω από
το πάγκο της ομάδας.

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Ο πρώτος διαιτητής σφυρίζει για
να αναγγείλει την έναρξη της
επίσημης προθέρμανσης στο
φιλέ από τις δυο ομάδες (5 λεπτά
κατ΄ ελάχιστον για κάθε ομάδα ή
10 λεπτά μαζί)
• Κατά την διάρκεια της επίσημης • Και οι δυο ομάδες A
προθέρμανσης, οι διαιτητές
και B αρχίζουν την
ελέγχουν τις μπάλες του αγώνα,
προθέρμανση στο φιλέ
Επίσημη
14
τα ταμπελάκια αλλαγής και όλο
με τους παίκτες να
min πριν προθέρμανση
τον απαραίτητο εξοπλισμό για
φορούν τις επίσημες
στο
φιλέ.
την έναρξη
τον αγώνα (φύλλο αγώνα,
εμφανίσεις τους.
ηχητικά σήματα, φόρμες κλπ)
• Οι διαιτητές δίνουν κάθε αναγκαία
οδηγία στους σημειωτές, τους
κριτές γραμμών, επαναφορείς
της μπάλας, καθαριστές του
πατώματος κλπ. Πρέπει επίσης
να επιθεωρούν και τον
συμπληρωματικό εξοπλισμό.

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαρτάκια
αρχικής
min πριν παράταξης
την έναρξη (θέσεων)

12

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να
βεβαιωθεί ότι ο προπονητής της
• Και οι δυο προπονητές
κάθε ομάδας υποβάλει το χαρτάκι
υποβάλουν το χαρτάκι
αρχικής παράταξης (θέσεων) στον
αρχικής παράταξης
σημειωτή. Ο σημειωτής προχωράει
(θέσεων) στον δεύτερο
στην καταγραφή των αριθμών των
διαιτητή.
έξι αρχικών παικτών κάθε ομάδας
στο φύλλο αγώνος.

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Οι παίκτες επιστρέφουν στους
πάγκους τους στο τέλος της
προθέρμανσης.
• Αν οι παίκτες χρειάζεται να
4
Τέλος της
• Ο πρώτος διαιτητής
αλλάξουν φανέλες, πρέπει να
επίσημης
σφυρίζει για να αναγγείλει
min
εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό
χώρο και να επιστρέψουν το
πριν την προθέρμανσης την λήξη της επίσημης
.
προθέρμανσης των ομάδων. συντομότερο χωρίς
έναρξη
καθυστέρηση. Όλα τα μέλη
των ομάδων πρέπει να φορούν
τις εμφανίσεις τους και να
κάθονται στο πάγκο τους.

ΩΡΑ

3
min
πριν την
έναρξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Οι δυο διαιτητές και οι
κριτές γραμμών πηγαίνουν • Στο σφύριγμα του διαιτητή, οι 12
παίκτες της κάθε ομάδας
στο κέντρο του γηπέδου,
μπαίνουν στο γήπεδο,
κάθετα και κοντά στο φιλέ,
παρατασσόμενοι πλησιέστερα στο
με πρόσωπο το τραπέζι του
κέντρο του γηπέδου, με πρόσωπο
σημειωτή.
το τραπέζι του σημειωτή.
• Ο πρώτος διαιτητής από
την πλευρά της ομάδας Α΄ • Μετά τη χειραψία, οι παίκτες
και ο δεύτερος διαιτητής
επιστρέφουν από τις δυο πλευρές
Αναγγελία του από την πλευρά της ομάδας του φιλέ σους πάγκους τους.
Β΄
αγώνα.
• Ο προπονητής, ο βοηθός
• Ο εκφωνητής αναγγέλλει
προπονητή, ο γιατρός, οι έξι
τον αγώνα.
αρχικοί παίκτες (και ο λίμπερο)
• Μετά την αναγγελία του
του πρώτου σετ πρέπει να
αγώνα, ο πρώτος διαιτητής
κάθονται στον πάγκο για την
σφυρίζει και οι παίκτες των ατομική παρουσίαση.Οι
δύο ομάδων ανταλλάσουν
αναπληρωματικοί παίκτες πρέπει
χειραψία.
να πάνε στην περιοχή
• Οι διαιτητές επιστρέφουν
προθέρμανσης.
στο τραπέζι του σημειωτή.

Η επίσημη παρουσίαση διαιτητών και ομάδων 3 min πριν
την έναρξη του αγώνα

1ος
Δ
ΓΗΠΕΔΟ B

ΓΗΠΕΔΟ A

Κριτές Γραμμών

L

L

L
R

Παίκτες Ομάδας A

1ος

R
2ος

L
Παίκτες Ομάδας B

Διαιτητής Διαιτητής

ΠΑΓΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΗΜΕΙΩΤΗ

ΠΑΓΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

Μετά την αναγγελία του αγώνα και αφού ο πρώτος διαιτητής σφυρίξει
οι παίκτες των δύο ομάδων ανταλλάσσουν χειραψία στο φιλέ

1ος
Δ
ΓΗΠΕΔΟ A

ΠΑΓΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

L

L

R

R

ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΗΜΕΙΩΤΗ

L

L

ΓΗΠΕΔΟ B

ΠΑΓΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

• Μετά από ένα δεύτερο σάλπισμα
• Οι δύο διαιτητές,
τρομπέτας, κάθε αρχικός
συνοδευόμενοι από
σαλπίσματα, βηματίζουν προς παίκτης και ο λίμπερο της
το κέντρο του γηπέδου, κοντά ομάδας που σερβίρει εισέρχεται
στο γήπεδο, κουνώντας τα χέρια
•Σάλπισμα
στο φιλέ, με πρόσωπο στο
του στην ανακοίνωση του
έναρξης.
τραπέζι του σημειωτή και,
αφού έχουν συστηθεί από τον ονόματός του. Ο προπονητής
•Παρουσίαση
στέκεται όρθιος, υψώνοντας τα
εκφωνητή, ο πρώτος
2:30 των διαιτητών. διαιτητής πηγαίνει στη
χέρια του όταν ανακοινώνεται
•Παρουσίαση
min πριν
τα όνομα του.
καρέκλα του διαιτητή και ο
των αρχικών
την
δεύτερος διαιτητής πηγαίνει • Κατόπιν, η ομάδα που
παικτών, του
μπροστά από το τραπέζι του
έναρξη λίμπερο, και
υποδέχεται το σέρβις θα έχει
την ίδια μεταχείριση.
του προπονητή. σημειωτή.
• Ο εκφωνητής ανακοινώνει τα • Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα
ονόματα και τους αριθμούς
παρουσιάζονται κατά τη
όλων των παικτών που θα
διάρκεια του αγώνα, όταν θα
ξεκινήσουν τον αγώνα, του
εισέρχονται στο γήπεδο ως
λίμπερο, και του προπονητή.
αλλαγές.

ΩΡΑ

Αμέσως μετά
την
παρουσίαση
των παικτών
που θα
ξεκινήσουν
τον αγώνα,
του λίμπερο,
του
προπονητή και
του βοηθού
προπονητή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

• Ο δεύτερος διαιτητής διανέμει
δύο μπάλες του παιχνιδιού
στους επαναφορείς της μπάλας
και ελέγχει τις αρχικές θέσεις
των παικτών, συγκρίνοντας τες
με αυτές στο αντίστοιχό τους
χαρτάκι θέσεων. Ρωτάει τον
σημειωτή εάν έχει επίσης
τελειώσει τον έλεγχο και είναι
έτοιμος για την έναρξη του
αγώνα.
• Ύστερα ο δεύτερος διαιτητής θα
δώσει τη μπάλα στον παίκτη
που σερβίρει.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΩΡΑ

0:0
πριν την
έναρξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

• Ο δεύτερος διαιτητής
δείχνει με χειροσήμανση
στον πρώτο διαιτητή ότι οι
ομάδες είναι έτοιμες να
αρχίσουν το παιχνίδι και ο
τελευταίος σφυρίζει την
έγκριση του πρώτου σερβίς
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

1ος
Δ
ΓΗΠΕΔΟ B

ΓΗΠΕΔΟ A

ΠΑΓΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙ
ΣΗΜΕΙΩΤΗ

ΠΑΓΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

volleycy@spidernet.com.cy

