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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΕΡΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ ΕΠΙΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ
ΙΧΤΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16
ΕΛΑΣΙΚΑ ΤΜΠΙΕΗ
ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΟ Δ.. FIVB (Μάιος 2015):
Ελαζηικά ζσμπίεζης επιηρέπονηαι, αλλά πρέπει να είναι ηοσ ίδιοσ τρώμαηος με ηη ζηολή. Τα ελαζηικά
ζσμπίεζης ζηον πήτη ηοσ τεριού (ζημ. ζηο μέρος από ηον αγκώνα ως ηον καρπό), δεν επιηρέπεηαι να είναι
«φουσκωμένα», αθού ασηό δίνει πλεονέκηημα ζηην απόδοζη ηων παικηών. Οσδέηερα τρώμαηα, όπως
μαύρο ή λευκό, επιηρέπονηαι. Τα ελαζηικά ζσμπίεζης ποσ τρηζιμοποιούνηαι απ’ όλοσς ηοσς παίκηες μιας
ομάδας, πρέπει να είναι ομοιόμορθα ζηο τρώμα και ηο ζτέδιο.
Σηελ πξάμε:
 Διαζηηθά ζπκπίεζεο γεληθά επηηξέπνληαη. Καηά πξνηίκεζε λα είλαη ίδην ρξώκα κε ην αληίζηνηρν
κέξνο ηεο ζηνιήο, αιιηώο είηε καύξν είηε ιεπθό (θεωρούνηαι οσδέηερα)
 Δηδηθά γηα ηα ειαζηηθά ζπκπίεζεο ζηνλ πήτη ηνπ ρεξηνύ (από ηνλ αγθώλα έωο ηνλ θαξπό) ΔΕΝ
επηηξέπεηαη λα είλαη «θνπζθωκέλα» (“padded”) γηαηί δίλνπλ πιενλέθηεκα.
 Αλ θνξνύλ ειαζηηθά ζπκπίεζεο 2 ή πεξηζζόηεξνη παίθηεο κηαο νκάδαο, απηά πξέπεη λα είλαη
ομοιόμορθα κεηαμύ ηνπο ζην ρξώκα (ην καύξν θαη ην άζπξν ρξώκα είλαη οσδέηερα θαη
επηηξέπνληαη)
 Ιζνζεξκηθά επηηξέπνληαη κε ηηο ρξωκαηηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλω (δειαδή
όζνη ηα θνξνύλ, λα είλαη ηνπ ιδίοσ ρξώκαηνο).
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Δπίζεο ζηα Δζληθά Πξωηαζιήκαηα, νη θάιηζεο ηωλ παηθηώλ πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθεο ζε
ρξώκα θαη κήθνο.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟ ΦΙΛΕ
Η επαθή ελόο παίθηε κε ην θηιέ αλάκεζα ζηηο αληέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελέξγεηαο γηα παίμηκν ηεο
κπάιαο, είναι ζθάλμα.
Η ελέξγεηα γηα παίμηκν ηεο κπάιαο πεξηιακβάλεη (κεηαμύ άιιωλ) ην άικα, ην ρηύπεκα (ή ηελ πξνζπάζεηα)
θαη ηελ πξνζγείωζε.
Οη παίθηεο επηηξέπεηαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ζηπινβάηε, ηα ζρνηληά ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν
έμω από ηηο αληέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θηιέ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηή ε ελέξγεηα δελ απνηειεί
παξέκβαζε ζην παηρλίδη.
Όηαλ ε κπάια πεγαίλεη ζην θηιέ θαη απηό πξνθαιεί επαθή ηνπ θηιέ κε θάπνηνλ αληίπαιν, ηόηε δελ
δηαπξάηηεηαη ζθάικα.
Σθάικα είλαη όηαλ έλαο παίθηεο:
–

αθνπκπά ην θηιέ αλάκεζα ζηηο αληέλεο ή ηελ ίδηα ηελ αληέλα θαηά ηελ ελέξγεηά ηνπ λα παίμεη ηελ κπάια,

–

ρξεζηκνπνηεί ην θηιέ αλάκεζα ζηηο αληέλεο ζαλ βνήζεκα γηα λα ζηεξηρηεί ή λα ζηαζεξνπνηεζεί,

–

δεκηνπξγεί θάπνην αζέκηην πιενλέθηεκα ζε βάξνο ηνπ αληηπάινπ αθνπκπώληαο ην θηιέ,

–

θάλεη ελέξγεηεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ επηηξεπόκελε πξνζπάζεηα ηωλ αληηπάιωλ λα παίμνπλ ηελ
κπάια,

–

πηάλεη / θξαηηέηαη από ην θηιέ.

Παίθηεο πνπ βξίζθνληαη κονηά ζηελ κπάια όζν απηή παίδεηαη, ή πνπ πξνζπαζνύλ λα παίμνπλ ηελ κπάια,
ζεωξείηαη όηη βξίζθνληαη ζηελ ελέξγεηα γηα παίμηκν ηεο κπάιαο, αθόκα θη αλ δελ έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ
κπάια, αιιά έιζνπλ ζε επαθή κε ην θηιέ ΕΙΝΑΙ ΦΑΛΜΑ.
Ωζηόζν, ε επαθή κε ην θηιέ έμω από ηηο αληέλεο δελ ζεωξείηαη ζθάικα (εθηόο εάλ ζεωξεζεί
σποβοηθούμενο ρηύπεκα).
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ΤΝΘΕΗ ΟΜΑΔΑ
Οδεγία ΚΔΓ/ΔΟΠΔ:
Γηα λα έρεη δηθαίωκα λα δειώζεη κηα νκάδα 2 Λίκπεξν πξέπεη λα έρεη 12 παίθηεο/παίθηξηεο
παξόληεο/παξνύζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο πξνζέξκαλζεο ζην θηιέ, δειαδή ακέζωο κεηά ηελ
θιήξωζε. Σε άιιε πεξίπηωζε (δει. 11, 10 θ.ν.θ. παίθηεο/παίθηξηεο), ζα κπνξεί λα δειώζεη έλαλ/κία
Λίκπεξν. Σπλνπηηθά γηα 12άδα:
12 παίθηεο + 0 Λίκπεξν
ή 11 παίθηεο + 1 Λίκπεξν
ή 10 παίθηεο + 2 Λίκπεξν
Δπηηξέπεηαη κία νκάδα λα δειώζεη ζηε ζύλζεζή ηεο 14 παίθηεο/παίθηξηεο. Αλ ε νκάδα παξνπζηαζηεί κε 13
ή 14 παίθηεο/παίθηξηεο, ε δήιωζε 2 Λίκπεξν ζηε ζύλζεζε είλαη ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ. Σπλνπηηθά γηα 14άδα ή
13άδα:
14άδα

12 παίθηεο + 2 Λίκπεξν σποτρεωηικά

13άδα

11 παίθηεο + 2 Λίκπεξν σποτρεωηικά

Αλ κηα νκάδα έρεη δύν Λίκπεξν, ηόηε πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα εκθάληζε κεηαμύ ηνπο ζε ρξώκα
θαη ζρέδην.

Γηα ηελ ΚΔΓ/ΔΟΠΔ
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