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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι Επίσημοι Κανονισμοί Πετοσφαίρισης (27) αναφέρουν τη θέση των 
εποπτών γραμμών (27.1) και τα καθήκοντά τους (27.2). Επιπλέον ο 

Κανονισμός 28.2 υποδεικνύει τις υποδείξεις των εποπτών με τη σημαία 
όπως φαίνονται στο Διάγραμμα 12. 

 
1. ΘΕΣΗ 
Πριν από τον αγώνα 

Οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να είναι παρόντες στο τραπέζι του 
σημειωτή τουλάχιστον 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.  

Μετά τη λήξη του πρωτοκόλλου, και πριν από την έναρξη του αγώνα, κάθε 
επόπτης γραμμών θα πρέπει να λάβει τη θέση του στις 4 γωνίες του 

γηπέδου, όπως σημειώνεται με L1, L2, L3 & L4 στο πιο κάτω Διάγραμμα: 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα 

Οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να στέκονται 1-3μ από κάθε γωνιά του 
γηπέδου στη νοητή προέκταση της γραμμής που ελέγχουν: 

Ο L1 στα δεξιά του 1ου Διαιτητή (R1) είναι υπεύθυνος για την πλάγια 
γραμμή. 
Ο L2 στα αριστερά του 2ου Διαιτητή (R2) είναι υπεύθυνος για την τελική 

γραμμή και τους σέρβερ. 
Ο L3 στα δεξιά του 2ου Διαιτητή είναι υπεύθυνος για την πλάγια γραμμή. 

Ο L4 στα αριστερά του 1ου Διαιτητή είναι υπεύθυνος για την τελική 
γραμμή και τους σέρβερ. 

Οι επόπτες γραμμών ελέγχουν την ίδια γραμμή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
αγώνα. 
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Μετά τη λήξη του αγώνα 

Οι επόπτες γραμμών δεν στέκονται μαζί με τους διαιτητές. Πηγαίνουν 
κατευθείαν στο τραπέζι του σημειωτή. 

 
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Οι επόπτες γραμμών συνεργάζονται με τον 1ο Διαιτητή, στον οποίο δίνουν 
πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους 
(Κανονισμός 27.2). 

Ο 1ος Διαιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα πάρει 
από τους επόπτες γραμμών για να λάβει μια απόφαση που αφορά κάποιο 

σφάλμα. 
Οι επίσημες υποδείξεις με τη σημαία θα πρέπει να είναι σταθερές και 

ξεκάθαρες. Οι επόπτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο 1ος Διαιτητής είδε 
την υπόδειξή τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο 1ος Διαιτητής μπορεί να 

ζητήσει την επανάληψη της υπόδειξης από τον επόπτη γραμμών.  
Εάν ο 1ος Διαιτητής δεν συμφωνεί με την υπόδειξη του επόπτη γραμμών, 

ο επόπτης γραμμών δεν θα πρέπει να επιμένει, αλλά ήρεμα να κατεβάσει 
τη σημαία του χωρίς να εκφράσει οποιαδήποτε διαφωνία. 

Όταν οι επόπτες γραμμών δώσουν διαφορετικές υποδείξεις, ο 1ος 
Διαιτητής έχει το δικαίωμα να πάρει την τελική απόφαση. 
Οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να έχουν ομοιόμορφες σημαίες μεγέθους 

40Χ40εκ. Το χρώμα των σημαιών θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με το 
χρώμα του γηπέδου. Οι υποδείξεις των εποπτών γραμμών με τη σημαία 

έχουν ως ακολούθως: 
Α. ΜΠΑΛΑ ΜΕΣΑ 

Όταν η μπάλα ακουμπήσει το δάπεδο του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένων 
και των γραμμών που ορίζουν το γήπεδο. 

Η υπόδειξη αυτή θα πρέπει να γίνεται από τον επόπτη γραμμών που 
ελέγχει τη γραμμή η οποία είναι πιο κοντά στο σημείο που η μπάλα 

ακούμπησε το δάπεδο. Εάν η μπάλα ακουμπήσει ακριβώς στη γωνιά της 
πλάγιας και της τελικής γραμμής, η υπόδειξη θα πρέπει να γίνει από τον 

επόπτη που βρίσκεται πιο κοντά στη γωνιά. 
1 ΜΠΑΛΑ “ ΜΕΣΑ” 
 

Σχετικοί Κανονισμοί: 8.3, 27.2.1.1 
Δείξτε κάτω με τη σημαία 
 
 

 
 
 

 
 

 

E 
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Β. ΜΠΑΛΑ ΕΞΩ 

Όταν η μπάλα ακουμπήσει το δάπεδο ολοκληρωτικά έξω, αλλά κοντά στις 
γραμμές που οριοθετούν το γήπεδο, ή ακουμπήσει την αντένα (εξαίρεση: 

βλέπε Δ). 
Αυτή η υπόδειξη θα πρέπει να γίνεται από τον επόπτη γραμμών που 

ελέγχει τη γραμμή πιο κοντά στην οποία βρίσκεται το σημείο που η μπάλα 
ακούμπησε το δάπεδο. 

2 ΜΠΑΛΑ “ ΕΞΩ” 

 
Σχετικοί Κανονισμοί: 8.4.1, 27.2.1.1 
Υψώστε τη σημαία κάθετα  

 
 
 
 

 
 
 

 

Γ. ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 
Όταν η μπάλα έρθει σε επαφή με κάποιον/ους μπλοκέρ ή με παίχτη της 

ομάδας που έχει υποδοχή ή της αμυνόμενης ομάδας και ακολούθως 
ακουμπήσει το δάπεδο έξω από τις γραμμές στην ίδια πλευρά. 

Η υπόδειξη θα πρέπει να γίνεται από τον επόπτη γραμμών που ελέγχει τη 
γραμμή πιο κοντά στην οποία βρίσκεται το σημείο που η μπάλα 

ακούμπησε το δάπεδο. 
Εάν η μπάλα ακουμπήσει κάποιον μπλοκέρ και μετά ακουμπήσει το 

δάπεδο έξω από τις γραμμές στην ίδια πλευρά, η υπόδειξη θα πρέπει να 
γίνει από τους επόπτες γραμμών που είδαν το άγγιγμα της μπάλας με τον 

μπλοκέρ. 
3 ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ 
 

Σχετικός Κανονισμός: 27.2.1.2 
Υψώστε τη σημαία και ακουμπήστε το πάνω μέρος της  
με  την παλάμη του ελεύθερου χεριού 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

E 

E 
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Δ. ΜΠΑΛΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Όταν η μπάλα διασχίζει το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ έξω από το 
οριοθετημένο διάστημα προς το αντίπαλο γήπεδο ή ακουμπήσει την 

αντένα, τα σχοινιά, τον στυλοβάτη ή το φιλέ έξω από την πλάγια ταινία.  
Όταν, αφού η μπάλα διασχίσει το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ προς την 

ελεύθερη ζώνη των αντίπαλων ολικά ή μερικώς έξω από το οριοθετημένο 
διάστημα, ακουμπήσει το έδαφος ή παιχτεί από την ίδια ομάδα όχι ολικά 
ή μερικώς έξω από το οριοθετημένο διάστημα στην ίδια πλευρά του 

γηπέδου. 
Αυτή η υπόδειξη θα πρέπει να γίνεται από τον επόπτη γραμμών που 

ελέγχει την πλάγια γραμμή που γίνεται η συγκεκριμένη φάση. 
4 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, 

   Η ΜΠΑΛΑ ΑΚΟΥΜΠΑ ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
   ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΙΧΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ 
 
Σχετικοί Κανονισμοί: 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.3, 

27.2.14, 27.2.1.6, 27.2.1.7 
Κουνήστε τη σημαία πάνω από το κεφάλι και  
υποδείξτε την αντένα ή τη σχετική γραμμή 

 
 
 
 

 

 
Ε. ΣΕΡΒΙΣ 

Όταν ο σέρβερ τη στιγμή του κτυπήματος της μπάλας ή της απογείωσης 
του για jump-service, ακουμπήσει το γήπεδο συμπεριλαμβανομένου και 

της τελικής γραμμής ή ακουμπήσει το δάπεδο έξω από τις γραμμές που 
οριοθετούν τη ζώνη του σέρβις. 

Αυτή η υπόδειξη θα πρέπει να γίνεται από τον επόπτη γραμμών που 
ελέγχει τη συγκεκριμένη τελική γραμμή. 

4 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, 
   Η ΜΠΑΛΑ ΑΚΟΥΜΠΑ ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
   ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΙΧΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ 
 

Σχετικοί Κανονισμοί: 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.3, 
27.2.14, 27.2.1.6, 27.2.1.7 
Κουνήστε τη σημαία πάνω από το κεφάλι και  

υποδείξτε την αντένα ή τη σχετική γραμμή 
 
 
 

 
 

 

 

E 

E 
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ΣΤ. ΠΑΙΧΤΗΣ ΠΟΥ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΑ 

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ 
Όταν κάποιος παίχτης (εκτός από τον σέρβερ) στέκεται έξω από το δικό 

του γήπεδο τη στιγμή της εκτέλεσης του σέρβις. 
Αυτή η υπόδειξη θα πρέπει να γίνεται από τον επόπτη γραμμών που 

ελέγχει την αντίστοιχη πλάγια γραμμή. Ο επόπτης θα πρέπει επίσης να 
υποδείξει τη συγκεκριμένη γραμμή. 
Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι θεωρείται σφάλμα ακόμη 

και αν ένα μέρος του ποδιού ακουμπά έξω από το γήπεδο, πέραν των 
γραμμών που οριοθετούν το γήπεδο. 

4 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, 
   Η ΜΠΑΛΑ ΑΚΟΥΜΠΑ ΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ή ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
   ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΙΧΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ 

 
Σχετικοί Κανονισμοί: 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.3, 
27.2.14, 27.2.1.6, 27.2.1.7 

Κουνήστε τη σημαία πάνω από το κεφάλι και  
υποδείξτε την αντένα ή τη σχετική γραμμή 
 
 

 
 
 

 

Ζ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ  
Στην περίπτωση που ο επόπτης γραμμών αδυνατεί να αξιολογήσει ένα 

σφάλμα που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του. 
Αυτή η υπόδειξη θα πρέπει να γίνεται χωρίς καθυστέρηση, ακριβώς τη 

στιγμή που γίνεται αντιληπτό από τον επόπτη γραμμών ότι δεν μπορεί να 
πάρει απόφαση για ένα σφάλμα που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του.  

5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΥΝΑΤΗ 
 
Υψώστε και σταυρώστε τους δύο βραχίονες 

και τα χέρια μπροστά από το στήθος  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

E 

E 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ 

Όπως και οι διαιτητές, έτσι και οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να 
προετοιμάζονται πριν από τον αγώνα ούτως ώστε να διατηρούν ψηλό 

βαθμό συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η CEV απαιτεί πλέον 
από τους επόπτες γραμμών να ανταποκρίνονται στα κριτήρια υγείας που 

θέτει για τους Διεθνείς Διαιτητές σε όλες της διοργανώσεις. 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να στέκονται 
σε μια θέση, η οποία θα τους επιτρέπει να αξιολογούν όσο πιο σωστά 

γίνεται τις ενέργειες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Εάν είναι 
αναγκαίο, οι επόπτες γραμμών μπορούν να κινούνται. 

Θα πρέπει να κρατούν τη σημαία με το δεξί τους χέρι (πιο κοντά στον 1ο 
Διαιτητή) και το αριστερό τους πόδι θα πρέπει να βρίσκεται πιο μπροστά 

από το δεξί τους πόδι κατά τη διάρκεια όλων των ενεργειών (ανοίγοντας 
με αυτόν τον τρόπο το σώμα των εποπτών γραμμών προς το γήπεδο).  

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του σέρβις ή μιας φάσης ο επόπτης 
γραμμών παρεμβαίνει στην κίνηση του παίχτη, θα πρέπει γρήγορα να 

μετακινηθεί για να αποφευχθεί η παρέμβαση του στο παιχνίδι, ακόμη και 
αν αυτό προκαλέσει προσωρινά την απόσπαση της προσοχής του επόπτη 

γραμμών από τη συγκεκριμένη φάση.  
 
Θέσεις (στάσεις) του σώματος 

Ένας αγώνας πετοσφαίρισης μπορεί να χωριστεί σε 3 μέρη. Αυτά είναι: 
α) οι φάσεις (πόντοι), 

β) οι διακοπές & 
γ) τα διαστήματα ανάμεσα στα σετς, 

Κατά τη διάρκειά τους ο επόπτης γραμμών μπορεί να υιοθετεί 
διαφορετικές θέσεις (στάσεις) του σώματός του. 

α) Φάσεις (πόντοι) 
Αυτές είναι οι πιο σημαντικές σε ότι αφορά τον ρόλο του επόπτη γραμμών, 

καθώς χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση σε ότι αφορά στην 
ποιότητα της κρίσης του. Είναι πολύ σημαντικό να έχει την ικανότητα να 

μπορεί να συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα σημεία ή περιοχές του 
γηπέδου και να παίρνει την καλύτερη θέση (στάση) για να παρακολουθεί 

όλες τις ενέργειες. Οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να κινούνται.  
Πριν από το σφύριγμα του 1ου Διαιτητή που εξουσιοδοτεί την εκτέλεση 
του σέρβις, ο επόπτης γραμμών θα πρέπει να πάρει τη «rest/wait position». 

Η σημαία θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο πόδι του και τα πόδια του να 
είναι λίγο χωριστά. 

Όταν ο 1ος Διαιτητής σφυρίξει για την εκτέλεση του σέρβις, κάθε επόπτης 
γραμμών θα πρέπει να πάρει μια στάση σώματος που θα του επιτρέπει να 

έχει πλήρη συγκέντρωση στην ενέργεια που πρωτίστως έχει σχέση με τα 
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δικά του καθήκοντα, αλλά και σαν μέλος του «σώματος της ομάδας των 

διαιτητών». [Οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να κρατούν τη σημαία με το 
δεξί τους χέρι (πιο κοντά στον 1ο Διαιτητή) και το αριστερό τους πόδι θα 

πρέπει να βρίσκεται πιο μπροστά από το δεξί τους πόδι κατά τη διάρκεια 
όλων των ενεργειών (ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το σώμα των 

εποπτών γραμμών προς το γήπεδο). Στην τελική τους υπόδειξη τα πόδια 
τους πρέπει να είναι μαζί. 
Ο επόπτης γραμμών που έχει την ευθύνη της τελικής γραμμής της ομάδας 

που σερβίρει, θα πρέπει να ελέγχει τη σωστή εκτέλεση του σέρβις σε ότι 
αφορά στη θέση των ποδιών του σέρβερ στο δάπεδο τη στιγμή της επαφής 

του με τη μπάλα ή του άλματός του για την εκτέλεση του σέρβις. 
Οι άλλοι επόπτες γραμμών ελέγχουν πιθανές άλλες παραβάσεις που 

μπορεί να συμβούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους.  
Για να είναι σε θέση να αξιολογούν σωστά τις ενέργειες, οι επόπτες 

γραμμών θα πρέπει να ακολουθούν με το βλέμμα τους την πορεία της 
μπάλας, να προσπαθούν να υπολογίζουν την περιοχή που η μπάλα θα 

προσγειωθεί και ακολούθως να δώσουν την απόφασή τους (μέσα/έξω, έξω 
από το οριοθετημένο διάστημα, η μπάλα ακούμπησε την αντένα κτλ). 

Κατά τη διάρκεια της φάσης κάθε επόπτης γραμμών θα πρέπει να διατηρεί 
τη σωστή θέση (στάση) του σώματός του, όπως αυτή περιγράφεται πιο 
πάνω στη διαδικασία του σέρβις. Παρόλ’ αυτά, εάν είναι απαραίτητο, θα 

πρέπει να αλλάζουν μερικώς τη θέση (στάση) τους για να βελτιώσουν το 
οπτικό τους πεδίο, και ειδικότερα για να μπορέσουν να δουν την επαφή 

του παίχτη με τη μπάλα στο μπλοκ. 
Λόγω των γρήγορων ενεργειών και των μεγάλων ταχυτήτων της μπάλας 

στο μοντέρνο βόλεϊ κατά τη διάρκεια των φάσεων, οι επόπτες γραμμών θα 
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και σε ποιο σημείο του γηπέδου 

διεξάγεται η κάθε φάση. 
Πέραν από τη σωματική και ψυχολογική προετοιμασία, για να ενισχύσουν 

τη συγκέντρωσή τους, οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να παρατηρούν: 
i) Όταν η φάση παίζεται στο αντίπαλο γήπεδο, οι επόπτες γραμμών 

που ελέγχουν την τελική γραμμή, θα πρέπει να κοιτάζουν την 
τελική γραμμή και παράλληλα να μετακινούν το βλέμμα τους 2-

3 φορές από την τελική γραμμή προς τη μπάλα. Αυτό θα τους 
βοηθήσει να εκτιμήσουν την απόσταση από την τελική γραμμή 
μέχρι το σημείο που γίνεται η ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο, όταν 

εκτελεστεί η επίθεση, τα μάτια τους θα έχουν εστιάσει στην 
τελική γραμμή προτού η μπάλα φτάσει σε αυτήν, αφού πρώτα 

έχουν εξακριβώσει κατά πόσον υπήρξε επαφή ή όχι στο μπλοκ. 
Αυτό θα πρέπει να γίνεται αυτόματα από όλους του επόπτες 

γραμμών. 
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ii) Η εστίαση του βλέμματος στο σωστό σημείο αποτελεί ένα 

μεγάλο πρόβλημα για τους επόπτες γραμμών. Αυτό συμβαίνει 
γιατί συχνά το κεφάλι και τα μάτια τους κινούνται μεταφέροντας 

το σημείο συγκέντρωσης ανάμεσα στην τελική γραμμή και το 
σημείο του αγώνα που γίνεται η ενέργεια. 

iii) Η ίδια αυτόματη τεχνική για υπολογισμό της απόστασης θα 
πρέπει να εφαρμόζεται και από τους επόπτες γραμμών που 
ελέγχουν τις πλάγιες γραμμές. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο 

υπολογισμός της απόστασης σε σχέση με τη δεξιά ή την 
αριστερή πλάγια γραμμή είναι πιο εύκολος, καθώς το σημείο 

επαφής είναι μπροστά από τον επόπτη γραμμών και δεν 
χρειάζονται τόσο μεγάλες κινήσεις του κεφαλιού ή των ματιών. 

iv) Για τους επόπτες γραμμών που ελέγχουν τις πλάγιες γραμμές , η 
κυριότερη δυσκολία είναι να αξιολογήσουν κατά πόσον η μπάλα 

ακούμπησε στα χέρια του/των μπλοκέρ ή/και κατά πόσον 
διέσχισε το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ έξω από το 

οριοθετημένο διάστημα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν η 
μπάλα περνά πάνω (μερικά ή ολικά) από τη νοητή προέκταση 

της αντένας. 
 
β) Διακοπές 

Με το τέλος της φάσης, ο επόπτης γραμμών κάνει την υπόδειξή του και τη 
διατηρεί για όσο χρόνο χρειάζεται αυτή να γίνει αντιληπτή από τον 1ο 

Διαιτητή. Θα πρέπει να κοιτάζει προς τον 1ο Διαιτητή. Ακολούθως, 
επιστρέφει στην «rest/wait position» και ετοιμάζεται για την επόμενη 

φάση. 
Οι άλλοι επόπτες γραμμών που δεν εμπλέκονται στην απόφαση σε σχέση 

με την προηγούμενη φάση, θα πρέπει να πάρουν την «rest/wait position». 
Και αυτοί θα πρέπει να ετοιμάζονται για την επόμενη φάση. 

Όταν κάποια ομάδα ζητήσει τάιμ-άουτ, οι επόπτες γραμμών θα πρέπει να 
μετακινηθούν προς τα πίσω, στα όρια του αγωνιστικού χώρου που 

βρίσκονται πιο κοντά στη γραμμή τους, ούτως ώστε να μην παρεμβαίνουν 
στο έργο των ατόμων που σκουπίζουν το γήπεδο , αλλά και στην 

προθέρμανση των παιχτών. Με τη λήξη του τάιμ-άουτ θα πρέπει να 
επιστρέψουν στη «rest/wait position» στις αρχικές τους θέσεις. 
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γ) Διαστήματα ανάμεσα στα σετς 

Κατά τη διάρκεια των διαστημάτων ανάμεσα στα σετς , οι επόπτες 
γραμμών θα πρέπει να μετακινηθούν προς το πίσω μέρος της ελεύθερης 

ζώνης. Θα πρέπει να στέκονται σε ζευγάρια στο κέντρο του πίσω μέρους 
της ελεύθερης ζώνης, ούτως ώστε να μην παρεμβαίνουν στην 

προθέρμανση των παιχτών. 
Στην περίπτωση που ο αγώνας διακοπεί προσωρινά, οι επόπτες γραμμών 
θα πρέπει να μετακινηθούν όπως και στα διαστήματα ανάμεσα στα σετς. 

Εάν οι διαιτητές αποφασίσουν να αποσυρθούν στα αποδυτήρια τους, οι 
επόπτες γραμμών θα πρέπει επίσης να αποσυρθούν στα αποδυτήρια τους 

εφόσον λάβουν τέτοια οδηγία. 
 

 
 


