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Τύπος αλλαγής

4.1.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ

4.1.1

Μια ομάδα μπορεί να αποτελείται το πολύ από 12 παίκτες,
έναν
προπονητή,
έναν
βοηθό
προπονητή,
έναν
φυσιοθεραπευτή και έναν γιατρό (εκτός αν αυτό τροποποιείται
από τους Ειδικούς Κανονισμούς της ∆ιοργάνωσης).

Σε έναν αγώνα, μια ομάδα μπορεί να αποτελείται το πολύ
από 12 παίκτες και επιπλέον:
- Προπονητικό προσωπικό: έναν προπονητή και μέχρι δύο
βοηθούς προπονητές,
- Ιατρικό προσωπικό: έναν φυσιοθεραπευτή και έναν
γιατρό. Μόνο όσοι είναι καταγεγραμμένοι στο φύλλο
αγώνα επιτρέπεται να εισέλθουν κανονικά στην Περιοχή
Ελέγχου Αγώνα και να συμμετάσχουν στην επίσημη
προθέρμανση και στον αγώνα.

αλλαγή κανονισμού

4.3.3

Οι φανέλες των παικτών πρέπει να είναι αριθμημένες από το 1
έως το 18. Για τις παγκόσμιες και επίσημες διοργανώσεις της
FIVB οι φανέλες των παικτών πρέπει να είναι αριθμημένες
από το 1 μέχρι το 20.
Αν ο προπονητής είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει την
ομάδα του, για οποιονδήποτε λόγο ακόμη και λόγω τιμωρίας, ο
βοηθός προπονητή δύναται να αναλάβει τα καθήκοντα του
προπονητή κατόπιν αιτήματος του αρχηγού του αγώνα και με
την έγκριση του πρώτου διαιτητή, κατά τη διάρκεια της
απουσίας του προπονητή.

Οι φανέλες των παικτών πρέπει να είναι αριθμημένες από το
1 έως το 20.

αλλαγή
κανονισμού και
αφαίρεση

Aν ο προπονητής υποχρεωθεί να εγκαταλείψει την ομάδα
του, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και λόγω τιμωρίας, όχι
όμως στην περίπτωση που ο προπονητής μπει στον αγώνα
ως παίκτης, ο βοηθός προπονητή δύναται να αναλάβει τα
καθήκοντα του προπονητή κατά τη διάρκεια της απουσίας
του, με την έγκριση του διαιτητή μετά από αίτημα του
αρχηγού του αγώνα.

συμπλήρωση

5.3.2

7.3.5.4

Αν βρεθεί στο γήπεδο αγωνιζόμενος ένας παίκτης, ο οποίος δεν είναι καταγεγραμμένος στο φύλλο αγώνα στον κατάλογο
των παικτών, οι πόντοι των αντιπάλων παραμένουν σε ισχύ, και επιπλέον κερδίζουν έναν πόντο και το σερβίς. Η ομάδα που
διέπραξε το σφάλμα θα χάσει όλους τους πόντους και/ή τα σετ (με 0-25, αν αυτό είναι αναγκαίο) που κέρδισε από τη στιγμή
που ο μη καταγεγραμμένος παίκτης εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να υποβάλει διορθωμένο φύλλο αρχικής
παράταξης και να στείλει έναν νέο καταγεγραμμένο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του μη καταγεγραμμένου
παίκτη.

νέο

12.5
12.5.1

ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ
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 ή τη διαδρομή της
μπάλας στον αέρα.

12.5.2

Ένας παίκτης ή ομάδα παικτών της ομάδας που σερβίρει
πραγματοποιούν προπέτασμα με το να κουνάνε τα χέρια, να
πηδούν ή να κινούνται πλάγια, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
σερβίς ή να στέκονται μπροστά στον παίκτη που σερβίρει, με
σκοπό να κρύψουν τη διαδρομή της μπάλας στον αέρα.

19.3.2.9

19.2

αλλαγή κανονισμού

Ένας ή περισσότεροι παίκτες της ομάδας που σερβίρει αλλαγή κανονισμού
πραγματοποιούν προπέτασμα κουνώντας χέρια, πηδώντας ή
κινούμενοι πλάγια, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του σερβίς
ή με το να στέκονται μαζί μπροστά στον παίκτη που σερβίρει,
με σκοπό να κρύψουν τον παίκτη που σερβίρει και τη
διαδρομή της μπάλας στον αέρα.
Αντικανονική αντικατάσταση Λίμπερο θεωρείται (μεταξύ άλλων): Αντικανονική αντικατάσταση Λίμπερο θεωρείται (μεταξύ άλλων): αλλαγή κανονισμού
- αντικατάσταση Λίμπερο χωρίς να μεσολαβήσει - αντικατάσταση Λίμπερο χωρίς να μεσολαβήσει ολοκληρωολοκληρωμένη φάση
μένη φάση
ο Λίμπερο να αντικατασταθεί από άλλον παίκτη και όχι - ο Λίμπερο να αντικατασταθεί από άλλον παίκτη και όχι από
τον δεύτερο Λίμπερο ή τον κανονικό παίκτη που αυτός
από τον κανονικό παίκτη που αυτός αντικατέστησε
αντικατέστησε
Οι συνέπειες μιας αντικανονικής αντικατάστασης Λίμπερο Μια αντικανονική αντικατάσταση Λίμπερο πρέπει να έχει τις
είναι ίδιες με αυτές για ένα σφάλμα περιστροφής.
ίδιες συνέπειες με μια αντικανονική αλλαγή:
- αν η αντικανονική αντικατάσταση Λίμπερο γίνει αντιληπτή,
πριν από την έναρξη της επόμενης φάσης, τότε πρέπει να
διορθωθεί από τους διαιτητές, και η ομάδα να τιμωρηθεί για
καθυστέρηση,
- αν η αντικανονική αντικατάσταση Λίμπερο γίνει αντιληπτή,
μετά από το χτύπημα του σερβίς, οι συνέπειες είναι οι ίδιες με
μια αντικανονική αλλαγή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (ή μπλούζα/γιλέκο για τον
επαναπροσδιοριζόμενο Λίμπερο), της οποίας τουλάχιστον οι
φανέλες πρέπει να είναι αντιθέτου χρώματος από τις στολές
της υπόλοιπης ομάδας. Η στολή των Λίμπερο μπορεί να είναι
διαφορετικού σχεδίου, αλλά η αρίθμησή της πρέπει να είναι
ίδια με την υπόλοιπη ομάδα.

19.4.
19.4.1

Οι παίκτες της ομάδας που σερβίρει δεν πρέπει να
εμποδίζουν τους αντιπάλους τους, με ατομικό ή ομαδικό
προπέτασμα, να βλέπουν τον παίκτη που σερβίρει και τη
διαδρομή της μπάλας στον αέρα.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ

Ο (οι) Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (ή ΜΠΛΟΥΖΑ / ΓΙΛΕΚΟ
για τον ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ Λίμπερο), η οποία να έχει
διαφορετικό κύριο χρώμα από οποιαδήποτε χρώμα της
υπόλοιπης ομάδας. Η στολή των Λίμπερο πρέπει να διαφέρει
ξεκάθαρα από την υπόλοιπη ομάδα.
Οι στολές των Λίμπερο πρέπει να ακολουθούν την ίδια
αρίθμηση με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Λίμπερο καθίσταται ανίκανος να αγωνιστεί,
τραυματιστεί, ασθενήσει, αποβληθεί ή αποκλειστεί.

αν

Ο Λίμπερο μπορεί να δηλωθεί ανίκανος να αγωνιστεί για
οποιονδήποτε λόγο από τον προπονητή ή, κατά την
απουσία προπονητή, από τον αρχηγό του αγώνα.

διευκρίνηση

διευκρίνηση

19.4.3.1

19.5

21.1

21.6

παλαιό 19.4.1.1. Όταν μια ομάδα χρησιμοποιεί δύο Λίμπερο,
αλλά για τον έναν προκύψει αδυναμία να αγωνιστεί
(αποβληθεί, αρρωστήσει, τραυματιστεί κτλ), η ομάδα έχει το
δικαίωμα να παίξει μόνο με έναν Λίμπερο και ο δεύτερος
Λίμπερο γίνεται ο Ενεργός Λίμπερο. Κανένας επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται, εκτός εάν ο Ενεργός Λίμπερο δεν
μπορεί να συνεχίσει για όλο τον αγώνα και για τον άλλο
Λίμπερο δηλώνεται επίσης αδυναμία να συνεχίσει.
ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ

Αν ο Λίμπερο αποβληθεί ή αποκλειστεί, μπορεί να
αντικατασταθεί αμέσως από τον άλλο Λίμπερο της ομάδας. Αν
η ομάδα έχει μόνο έναν Λίμπερο, τότε θα αγωνιστεί χωρίς
Λίμπερο για όσο διαρκεί η τιμωρία.

Αν ο Λίμπερο αποβληθεί ή αποκλειστεί, επιτρέπεται να
αντικατασταθεί αμέσως από τον δεύτερο Λίμπερο της
ομάδας. Αν η ομάδα έχει μόνο έναν Λίμπερο, τότε έχει το
δικαίωμα να κάνει επαναπροσδιορισμό.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Οι ελάχιστου επιπέδου κακές συμπεριφορές δεν υπόκεινται σε
τιμωρία. Είναι καθήκον του 1ου διαιτητή να αποτρέψει τις
ομάδες να φτάσουν στο επίπεδο των τιμωριών, απευθύνοντας
προειδοποίηση προφορικά ή με χειροσήμανση σε ένα μέλος
της ομάδας ή στην ομάδα μέσω του αρχηγού του αγώνα.
Αυτή η προειδοποίηση δεν είναι τιμωρία και δεν έχει καμία
άμεση συνέπεια. ∆εν πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο
αγώνα.

ΚΑΡΤΕΣ ΤΙΜΩΡΙΩΝ

Προειδοποίηση: προφορικά ή χειροσήμανση, χωρίς κάρτα
Ποινή: κίτρινη κάρτα
Αποβολή: κόκκινη κάρτα
Αποκλεισμός: κίτρινη και κόκκινη κάρτα (μαζί)

25.2.2.6

καταγράφει οποιεσδήποτε τιμωρίες και αντικανονικά αιτήματα

Όταν μια ομάδα έχει καταγράψει στο φύλλο αγώνα δύο
Λίμπερο, αλλά ο ένας καθίσταται ανίκανος να αγωνιστεί, η
ομάδα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί μόνο με έναν Λίμπερο.
Δεν θα επιτραπεί επαναπροσδιορισμός, όμως, εκτός αν ο
Λίμπερο που απέμεινε είναι ανίκανος να συνεχίσει να
παίζει στον αγώνα.

διευκρίνηση

αλλαγή κανονισμού

Οι ελάχιστου επιπέδου κακές συμπεριφορές δεν υπόκεινται
σε τιμωρία. Είναι καθήκον του 1ου διαιτητή να αποτρέψει τις
ομάδες να φτάσουν στο επίπεδο των τιμωριών.
Αυτό γίνεται σε δύο στάδια:
Στάδιο 1: απευθύνοντας προφορική προειδοποίηση μέσω
του αρχηγού του αγώνα,
Στάδιο 2: δείχνοντας ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στο (στα) μέλος (μέλη)
της ομάδας που το (τα) αφορά. Αυτή η επίσημη
προειδοποίηση δεν είναι καθεαυτή μια τιμωρία, αλλά
συμβολίζει ότι το μέλος της ομάδας (και κατ’ επέκταση η
ομάδα) έχει φτάσει στο επίπεδο της τιμωριών για τον
αγώνα. Καταγράφεται στο φύλλο αγώνα, αλλά δεν έχει
άμεσες συνέπειες.

αλλαγή κανονισμού

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
Προειδοποίηση: χωρίς τιμωρία
– Στάδιο 1: Προφορική παρατήρηση
– Στάδιο 2: Κίτρινη κάρτα
Ποινή: τιμωρία – Κόκκινη κάρτα
Αποβολή: τιμωρία – Κόκκινη + Κίτρινη κάρτα μαζί
Αποκλεισμός: τιμωρία – Κόκκινη + Κίτρινη κάρτα χωριστά

αλλαγή κανονισμού

καταγράφει τις προειδοποιήσεις για κακή συμπεριφορά, τις
τιμωρίες και τα αντικανονικά αιτήματα

αλλαγή κανονισμού

