
Υποδοχή - Λάθος θέσεις 
1. Το τυπικό µέρος 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, για τις θέσεις των παικτών µέσα στο γήπεδο κατά τη στιγµή του σερβίς ισχύουν τα εξής: 

Έτσι, όλες οι παρακάτω θέσεις είναι σωστές: 

       

Για να έχουµε λάθος θέσεις, πρέπει να υπάρχει παράβαση µεταξύ δυο συγκεκριµένων παικτών, για παράδειγµα, ο 
παίκτης στη θέση 6 να βρίσκεται πιο µπροστά από τον παίκτη στη θέση 3, ή ο παίκτης στη θέση 6 να βρίσκεται πιο 
αριστερά από τον παίκτη στη θέση 5. Η σχετική θέση µεταξύ παικτών που δεν γειτονεύουν οριζόντια ή κάθετα, π.χ. 
µεταξύ των 3 και 5 ή µεταξύ των 2 και 6, δεν έχει καµιά σηµασία. Οι παρακάτω θέσεις είναι λάθος (γιατί;): 

     

Για τον καθορισµό των θέσεων των παικτών, το µόνο που λαµβάνουµε υπόψη είναι η θέση των πελµάτων τη στιγµή που 
ακούµε το χτύπηµα της µπάλας στο σερβίς. Στα παρακάτω παραδείγµατα, ο παίκτης στη θέση 1 είναι λάθος σε σχέση µε 
τον παίκτη στη θέση 2, ενώ ο παίκτης στη θέση 6 είναι σωστά σε σχέση µε τον παίκτη στη θέση 5. 

   

Ο κανονισµός ελέγχει τις θέσεις µε βάση τη µικρότερη απόσταση του κοντινότερου πέλµατος προς την κεντρική ή την 
πλάγια γραµµή. Έτσι, δεν έχει σηµασία η θέση του δεύτερου (πιο µακρινού) πέλµατος των αθλητών. 

Αν κάποιο πόδι ενός παίκτη βρεθεί στον αέρα τη στιγµή του σερβίς, λαµβάνεται υπόψη το τελευταίο του πάτηµα πριν από 
τη στιγµή αυτή. 

 

 

7.4. ΘΕΣΕΙΣ  
Την στιγµή που η µπάλα χτυπιέται από τον αθλητή που σερβίρει, κάθε οµάδα πρέπει να βρίσκεται µέσα στο δικό της γήπεδο και στη σειρά περιστροφής (εκτός του αθλητή που 
σερβίρει). 

7.4.1. Οι θέσεις των αθλητών είναι αριθµηµένες ως εξής:  
7.4.1.1. Οι τρεις αθλητές κατά µήκος του φιλέ είναι οι αθλητές της µπροστινής γραµµής και καταλαµβάνουν τις θέσεις 4 (µπροστά-αριστερά), 3 (µπροστά-κέντρο) και 2 
(µπροστά-δεξιά). 
7.4.1.2. Οι άλλοι τρεις είναι οι αθλητές της πίσω γραµµής καταλαµβάνοντας τις θέσεις 5 (πίσω-αριστερά), 6 (πίσω-κέντρο) και 1 (πίσω-δεξιά). 

7.4.2. Καθορισµός θέσεων µεταξύ αθλητών  
7.4.2.1. κάθε αθλητής της πίσω γραµµής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση από το φιλέ µεγαλύτερη του αντίστοιχου αθλητή της µπροστινής γραµµής 
7.4.2.2. Οι αθλητές της µπροστινής γραµµής και της πίσω γραµµής, αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι πλαγίως σύµφωνα µε τη σειρά που υποδεικνύεται 
στον Κανόνα 7.4.1. 

7.4.3. Οι θέσεις των αθλητών καθορίζονται και ελέγχονται βάσει της επαφής των πελµάτων τους µε το δάπεδο: 
7.4.3.1. κάθε αθλητής της µπροστινής γραµµής πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον µέρος του πέλµατός του/της πιο κοντά προς την κεντρική γραµµή από το πέλµα του 
αντίστοιχου αθλητή της πίσω γραµµής 
7.4.3.2. κάθε δεξιός (αριστερός) πλάγιος αθλητής πρέπει να έχει τουλάχιστον µέρος του πέλµατός του/της πιο κοντά προς τη δεξιά (αριστερή) πλάγια γραµµή από το 
πέλµα του κεντρικού αθλητή της σειράς του. 

7.4.4. Μετά το κτύπηµα του σερβίς, οι αθλητές µπορούν να κινούνται και να καταλαµβάνουν οποιαδήποτε θέση του γηπέδου τους και της ελεύθερης ζώνης. 

 



 

2. Οι συνηθισµένες τοποθετήσεις 

Οι πιο συνηθισµένες τοποθετήσεις των οµάδων ανάλογα µε τη θέση του πασαδόρου είναι οι εξής: 
 

        

        
 
Οι αριθµοί δείχνουν τη θέση στην οποία παίζει κάθε στιγµή ο παίκτης και όχι τον αριθµό της φανέλας.  

Με διαφορετικό χρώµα είναι ο πασαδόρος (πράσινο) και το λίµπερο (πορτοκαλί).  

Οι διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν τα όρια στα οποία µπορούν να µετακινηθούν οι επίµαχοι παίκτες σε κάθε 
τοποθέτηση για να µη γίνουν λάθος θέσεις. 

Τα αρχικά Π, ∆, Α, Κ, Λ, δείχνουν την ειδικότητα των παικτών (πάσα, διαγώνιος, ακραίος, κεντρικός, λίµπερο). 

Οι θέσεις αυτές, καθώς επίσης οι πιο συνηθισµένες παραλλαγές τους και οι συχνότερες λάθος θέσεις, παρουσιάζονται 
στο βίντεο που συνοδεύει αυτή τη θεωρία. 

3. Οι συνηθισµένες λάθος θέσεις 

Κάποιος παίκτης είναι σε άλλη θέση 
από αυτήν που πρέπει (π.χ. αυτός που 
παίζει στη θέση 6 είναι στο 5). 

Κάποιος παίκτης πατάει λάθος σε 
σχέση µε τον γειτονικό του (π.χ. το 1 
είναι πιο µπροστά από το 2). 

Κάποιος παίκτης φεύγει πριν από το 
χτύπηµα της µπάλας στο σερβίς (π.χ. 
ο πασαδόρος από τη θέση 1). 

   

Φυσικά τίποτε δεν εµποδίζει τους παίκτες να µπερδευτούν µεταξύ τους και π.χ. να αλλάξουν περιστροφή χωρίς να 
πρέπει, οπότε, αν και η εικόνα των θέσεων είναι σωστή, η οµάδα είναι τοποθετηµένη µια θέση λάθος, π.χ. µε τον 
πασαδόρο στο 2 ενώ θα έπρεπε να είναι στο 3 (και η υπόλοιπη εξάδα αντίστοιχα). 

Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπουµε τις λάθος θέσεις όπου κάποιος παίκτης πατάει έξω από το γήπεδο, ή το λίµπερο 
δεν βγαίνει και συνεχίζει να παίζει στο 4, ή το λίµπερο βγαίνει και ξαναµπαίνει χωρίς να έχει παιχτεί φάση, ή ο κεντρικός 
που έχει βγει µε αλλαγή ξεχνιέται και επιστρέφει αυτός στη θέση του λίµπερο αντί για τον αναπληρωµατικό (χωρίς να 
κλείσει η αλλαγή), κτλ. 



4. ∆ιαιτητική τακτική 

Οι λάθος θέσεις είναι ένα επικίνδυνο και ιδιόµορφο σφύριγµα, για τους εξής λόγους: 
1. Αν ο διαιτητής έχει κρίνει λάθος, αυτό µπορεί να αποδειχτεί. 
2. Μια οµάδα δεν κάνει εύκολα για δεύτερη φορά τις ίδιες λάθος θέσεις, αν αυτές έχουν σφυριχτεί. 

Έτσι προκύπτουν οι εξής άγραφοι κανόνες για τον Β΄ διαιτητή (ή τον Α΄ αν δεν υπάρχει Β΄): 
1. Αν έχει αµφιβολία για τις λάθος θέσεις που νοµίζει ότι είδε, καλύτερα να συµβουλευτεί το χαρτάκι περιστροφής και 

να µη βιαστεί να σφυρίξει.  
2. Για να σφυρίξει λάθος θέσεις θα πρέπει να έχει ήδη έτοιµη τη σαφή απάντηση (π.χ. «ο παίκτης αριθµός 7 

βρίσκεται στη θέση 6 και ήταν αριστερά από το λίµπερο που βρίσκεται στη θέση 5») που θα δώσει στον αρχηγό 
της οµάδας που υποδέχεται αν αυτός ζητήσει εξηγήσεις. Ο προπονητής της οµάδας που βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση, ακόµη και αν το σφύριγµα είναι σωστό, έχει µόνο κέρδος να διακόψει τον ρυθµό του παιχνιδιού κερδίζοντας 
ένα «δωρεάν» τάιµ-αουτ. 

3. Επειδή σπάνια επαναλαµβάνονται λάθος θέσεις που έχουν σφυριχτεί, είναι καλό το σφύριγµα να γίνει όσο το 
δυνατόν νωρίτερα και όχι π.χ. στο 13-14 του 5

ου
 σετ. Αν ο διαιτητής «αφήσει» ένα σφύριγµα στην αρχή του σετ 

είναι πολύ πιθανό να το ξαναβρεί µπροστά του στην ίδια περιστροφή στο τέλος του σετ.  

Κάτι που µπορεί να φαίνεται αθώο, π.χ. η πάσα φεύγει νωρίς από το 1 ή το 4, µπορεί να είναι σοβαρό θέµα τακτικής, 
καθώς πηγαίνει περπατώντας αντί να τρέχει και εξοικονοµεί δυνάµεις. Επιτρέποντάς το, ιδίως αν η άλλη πάσα δεν το 
κάνει, αδικούµε την αντίπαλη οµάδα. ∆εν πρέπει να υποτιµούµε την τακτική των προπονητών. Η µόνη ορθή στάση µας 
είναι να δείξουµε από νωρίς ότι ξέρουµε από θέσεις. 

Υπάρχει και το θέµα των οµάδων που κάνουν συνεχώς (ή πολύ συχνά) λάθος θέσεις. Είναι το ίδιο πρόβληµα µε το 
πιαστό, το φιλέ, το πολύ ψιλό µπλοκ-άουτ, που γίνονται πολύ συχνά, ιδίως σε ηλικιακά πρωταθλήµατα.  

1. Πρέπει να διακρίνουµε τη λεπτή γραµµή ανάµεσα στο να είµαστε τυπικοί και στο να µην αφήνουµε τις οµάδες να 
παίξουν. ∆εν έχει νόηµα να σφυρίξουµε 30 φορές λάθος θέσεις σε έναν αγώνα. Από την άλλη πλευρά όµως, δεν 
πρέπει να αφήσουµε κάποια οµάδα να αποκτήσει πλεονέκτηµα µε αυτό τον τρόπο (π.χ. δίνοντας όλες τις 
υποδοχές στην καλή παίκτρια – ας το κάνει αλλά µε σωστές θέσεις). Είναι πραγµατικά πολύ λεπτή γραµµή. 

2. Πρέπει τα κριτήριά µας να είναι εξίσου αυστηρά ή χαλαρά και για τις δυο οµάδες. 
3. Πρέπει να µην ξεπεράσουµε το όριο, όπου κάτι που εµείς είδαµε µε βεβαιότητα το έχουν χάσει οι περισσότεροι 

παίκτες/θεατές, και είναι εύκολο να πιστέψουν ότι επινοήσαµε το σφύριγµα, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την 
ψυχολογία τους. 

Οι ακραίες περιπτώσεις, όπως το λίµπερο που ξαναµπαίνει χωρίς να παιχτεί φάση, ή η αλλαγή του κεντρικού που δεν 
κλείνει, κτλ., συµβαίνουν πολύ σπάνια αλλά µπορούν να µας εκθέσουν σε µεγάλο βαθµό αν µας ξεφύγουν. Έτσι, πρέπει 
να είµαστε σε θέση να αναγνωρίζουµε τους παίκτες και όχι µόνο τις θέσεις. Για παράδειγµα πρέπει να έχουµε 
«σταµπάρει» πάσα και διαγώνιο, όπως επίσης τους κεντρικούς που παίζουν διαγώνια µε το λίµπερο, κτλ. Σε αυτό µας 
βοηθά η γνώση των ρόλων των παικτών, και η κατανόηση των βασικών τοποθετήσεων. 

5. Τεχνικές αναγνώρισης των θέσεων 

Ο διαιτητής πρέπει να µπορεί κάθε στιγµή να ελέγξει τις θέσεις και των δυο οµάδων.  

Αν περιοριστεί στην αποµνηµόνευση των αριθµών των παικτών δεν έχει καµία τύχη, ιδιαίτερα αν ο αγώνας είναι 
απαιτητικός, ή αν οι οµάδες δεν είναι τόσο ώριµες και οι παίκτες χάνουν τις θέσεις τους, ή αν οι προπονητές 
πειραµατίζονται αλλάζοντας παίκτες ή/και ρόλους. Έτσι, θα πρέπει να έχει τις βασικές γνώσεις για τις θέσεις των παικτών 
από τεχνική άποψη ώστε να µπορεί µε µια µατιά να επιβεβαιώσει τη σειρά περιστροφής ή να αναγνωρίσει σφάλµατα. 

Οι παίκτες µιας οµάδας βόλεϊ έχουν τους εξής ρόλους/ειδικότητες: Πασαδόρος, ∆ιαγώνιος, Ακραίος, Κεντρικός, Λίµπερο. 
Από την προθέρµανση των οµάδων µπορούµε να έχουµε αναγνωρίσει τους πασαδόρους και φυσικά τα λίµπερο.  

Οι κεντρικοί είναι αυτοί που δεν συµµετέχουν στην υποδοχή, 
συνήθως είναι οι ψηλότεροι, και όταν είναι στην πίσω ζώνη δίνουν 
τη θέση τους στο λίµπερο. Πασαδόρος και διαγώνιος παίζουν σε 
διαγώνιες µεταξύ τους θέσεις (δηλαδή µε 3 θέσεις διαφορά), οι δυο 
ακραίοι παίζουν σε διαγώνιες θέσεις και οι δυο κεντρικοί επίσης. Ο 
διαγώνιος είναι αυτός που όταν παίζει πίσω µπορεί να καρφώσει 
από το 1 ενώ ο ακραίος από το 6.  

Πρέπει να γνωρίζουµε αν ο διαγώνιος συµµετέχει στην υποδοχή, 
γιατί τότε αλλάζουν οι τοποθετήσεις. 

Αριστερά φαίνεται η πιο συνηθισµένη αρχική περιστροφή µιας 
οµάδας στην υποδοχή. Στις θέσεις 1–2–3 έχουµε Π–Α–Κ (πάσα–
ακραίος–κεντρικός).  

Ακόµη και αν ο πασαδόρος ξεκινά από άλλη θέση (π.χ. από το 2 για 
να σερβίρει µετά), αν τον ακολουθεί ακραίος και µετά κεντρικός, 
πρόκειται για την ίδια σειρά.  

Στη διάταξη αυτή, τα σχεδιαγράµµατα της υποδοχής µε την 
προσθήκη λίµπερο είναι πολύ χαρακτηριστικά και είναι αυτά που 
είδαµε στην προηγούµενη σελίδα και συνοπτικά εικονίζονται 
παρακάτω. 



 

  

Το λίµπερο είναι στη θέση ενός από τους κεντρικούς (και διαγώνια µε τον 
άλλο). Αν οι θέσεις είναι Π–Α–Κ, το λίµπερο είναι πάντα µια θέση πριν τον 
πασαδόρο (ή τον διαγώνιο). Στην υποδοχή συµµετέχουν κατά κανόνα το 
λίµπερο και ένας ή δυο ακραίοι. Ο κεντρικός κρύβεται κοντά στο φιλέ ή πίσω 
από κάποιον υποδοχέα.  

Αν ο διαγώνιος συµµετέχει στην υποδοχή, αλλάζουν κυρίως οι θέσεις όταν ο 
πασαδόρος είναι στο 3 και στο 4, όπως φαίνεται στα σχεδιαγράµµατα δεξιά. Αν 
ο διαγώνιος είναι στο 1 βγαίνει πιο µπροστά και είναι πιθανό να περάσει τη 
διακεκοµµένη γραµµή και να κάνει λάθος θέσεις µε τον ακραίο στη θέση 2.  

Στο γήπεδο υπάρχουν πάντοτε γραµµές του παρκέ, του τένις, κτλ., που 
µπορούν να µας βοηθήσουν να ελέγχουµε τις ευθυγραµµίσεις.  

Σε καλές οµάδες είναι πιθανό ο ακραίος (π.χ. στο 4) να ξεκινά πιο πίσω από το 
λίµπερο (στο 5) αλλά µια στιγµή πριν το σερβίς να πατά το πόδι του µπροστά 
και να παίρνει σωστή θέση. Όµοια, ο ακραίος στο 3 µε τον άλλο ακραίο στο 6.  

Αν µια οµάδα ξεκινήσει από διαφορετική διάταξη Π–Κ–Α οι θέσεις γίνονται συµµετρικές: στο 5 η πάσα βγαίνει όπως στο 1 
αλλά από την άλλη πλευρά, κτλ. Αυτό είναι σπάνιο αλλά ως διαιτητές πρέπει να µπορούµε να το αναγνωρίσουµε. Στο 
βίντεο υπάρχουν αυτές οι θέσεις και τα αντίστοιχα σχεδιαγράµµατα. 

Είναι καλό πριν από την έναρξη του αγώνα, ή στις πρώτες 2-3 φάσεις, να έχουµε δει τις ειδικότητες των παικτών, και αν 
είναι δυνατό να τις έχουµε σηµειώσει (τα αρχικά «Π» και «Κ» είναι αρκετά) στο χαρτάκι περιστροφής. Είναι καλό να 
ξέρουµε ποιοι καρφώνουν από πίσω και ποιοι παίρνουν υποδοχή. Ο προπονητής λειτουργεί µε βάση αυτά.  

Αν έχουµε ξαναπαίξει µια οµάδα µπορούµε να θυµόµαστε αυτές τις πληροφορίες. Σε µεγάλες κατηγορίες (π.χ. Α1, Α2) οι 
οµάδες είναι λίγες και οι παίκτες συγκεκριµένοι, οπότε οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές. Πριν παίξουµε έναν αγώνα 
µπορούµε να έχουµε δει τις οµάδες ζωντανά (ή στο YouTube, ή να ρωτήσουµε άλλο διαιτητή) και να ετοιµάσουµε τις 
σηµειώσεις µας, ή να εντοπίσουµε τις παραλλαγές που χρησιµοποιούν. Οι προπονητές βλέπουν τις αντίπαλες οµάδες και 
ενηµερώνονται για τα δικά µας «χούγια» (π.χ. ποιος βγάζει κάρτες, ποιος σφυρίζει πολλά πιαστά, κτλ.). Γιατί όχι και εµείς; 

Μια άλλη χρήσιµη πληροφορία, που µπορεί να µας βγάλει από δύσκολη θέση αν κάποια οµάδα χάσει τις θέσεις της, είναι 
αν οι δυο πασαδόροι ξεκινούν από την ίδια θέση. Για παράδειγµα, στην αρχή του σετ µπορούµε να τσεκάρουµε και να 
θυµόµαστε ότι: «όταν σερβίρει η οµάδα Α οι δυο πασαδόροι είναι στην ίδια θέση». Αυτό σηµαίνει επίσης πως όταν 
σερβίρει η οµάδα Β ο πασαδόρος της Β είναι µια θέση πιο µπροστά (επειδή µόλις έχει πάρει την αλλαγή) από τον 
πασαδόρο της Α. Έτσι, αν σερβίρει η οµάδα Β και ο πασαδόρος της Β είναι στο 4, ο πασαδόρος της Α θα πρέπει να 
βρίσκεται στο 5. Αν είναι κάπου αλλού, έχει πρόβληµα. 

Και µια τελευταία σηµείωση. Όλα τα παραπάνω είναι λογικές σκέψεις, που έχουν εφαρµογή στο 99% των περιπτώσεων, 
αλλά όχι δεσµευτικοί κανόνες για τον προπονητή. Για παράδειγµα, αν µια οµάδα έχει πρόβληµα σε µια υποδοχή, τίποτε 
δεν απαγορεύει στον προπονητή να βάλει το λίµπερο στη θέση του ακραίου (που έχει φάει 3 άσσους) για να δοκιµάσει 
κάτι διαφορετικό. Αν εµείς γνωρίζουµε καλά τη γενική θεωρία, η εξαίρεση αυτή θα τραβήξει την προσοχή µας ώστε να 
κατανοήσουµε τι συµβαίνει και να µην έχουµε πρόβληµα. 



6. Και τι κάνουµε αν δεν υπάρχει σηµειωτής; 

[Επαναλαµβάνω την πάγια θέση µου, ότι πρέπει να επανέλθουν οι Β΄ διαιτητές στους αγώνες όπου έχουν καταργηθεί, να 
καθιερωθούν σηµειωτές στους αγώνες όπου δεν υπάρχουν, και µάλιστα, ανάλογα µε τη δυσκολία των αγώνων, να 
χρησιµοποιούνται στα τοπικά επιπλέον διαιτητές (Β΄ διαιτητές, επόπτες, ακόµη και πέµπτος διαιτητής σε εξαιρετικά 
σηµαντικούς αγώνες), άλλοτε αµισθί για εκπαίδευση ή τιµητικά, και άλλοτε µε µια συµβολική αµοιβή. Η θέση µου αυτή δεν 
αλλάζει. Επειδή όµως πρέπει να αντιµετωπίσουµε την υπάρχουσα πραγµατικότητα, θα προσπαθήσω να περιγράψω µια 
µέθοδο στην οποία έχω καταλήξει µετά από διάφορες δοκιµές, για την αξιόπιστη παρακολούθηση των θέσεων σε αγώνες, 
όπως κορασίδων Β, που γίνονται µε το απλοποιηµένο Φ/Α και χωρίς σηµειωτή.] 

Τα πιθανά προβλήµατα στους αγώνες που γίνονται χωρίς σηµειωτή είναι τα εξής: 

1. Ο διαιτητής αδυνατεί να παρακολουθεί βασικά πράγµατα, όπως η σειρά του σερβίς και οι αλλαγές των παικτών. 
Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι συχνά χρησιµοποιούνται πολλοί αναπληρωµατικοί και παίκτες που δεν 
γνωρίζουν καλά τις θέσεις ή τους κανονισµούς. 

2. Οι πόντοι δεν γράφονται πουθενά και µπαίνουν στο ταµπλό από κάποια παιδάκια ή παράγοντες της µιας οµάδας, 
συνεπώς είναι εύκολο να γίνει λάθος από αµέλεια ή ακόµη και σκόπιµα. 

Έτσι, ο διαιτητής πρέπει να έχει ένα τρόπο για να παρακολουθεί τις θέσεις και τους πόντους. Στη διάρκεια των 
προηγούµενων χρόνων έχω δοκιµάσει να παίξω χωρίς να σηµειώνω τίποτε, να παίξω γράφοντας ένα κανονικό Φ/Α 
πάνω στη σκάλα, να σηµειώνω τις σηµαντικές πληροφορίες σε ένα λευκό χαρτί, ακόµη και να κρατάω ηλεκτρονικό Φ/Α σε 
netbook µε ένα απλοποιηµένο λογισµικό που ανέπτυξα για τον σκοπό αυτό. 

Μετά από αρκετούς αγώνες κατέληξα στο συµπέρασµα ότι κάποιες µέθοδοι είναι υπερβολικές, καθώς απασχολούν και 
κουράζουν τον διαιτητή περισσότερο από όσο τον βοηθούν, επειδή συγχρόνως πρέπει να παρακολουθεί τον αγώνα και 
να σφυρίζει σωστά. Κάποιες άλλες είναι ανεπαρκείς, καθώς ο διαιτητής δεν µπορεί να συγκρατήσει όλες τις λεπτοµέρειες 
και είναι εύκολο να εκτεθεί, π.χ. ξεχνώντας ότι το Νο 5 έχει µπει στη θέση του Νο 8 και αφήνοντας να κλείσει η αλλαγή µε 
το Νο 12. Τελικά, η µέση λύση που βρήκα είναι να χρησιµοποιώ για σηµειώσεις τα ίδια τα χαρτάκια περιστροφής, µε τον 
απλό τρόπο που περιγράφω παρακάτω, µε τη βοήθεια ενός υποθετικού σετ.  

Αρχικά, µόλις πάρω και ελέγξω τα χαρτάκια, σηµειώνω πάνω τους αριθµούς των αναπληρωµατικών που έχουν δηλωθεί 
από κάθε οµάδα, ώστε αν ζητηθεί αλλαγή να γνωρίζω αν ο αριθµός είναι υπαρκτός. Στη συνέχεια σηµειώνω δίπλα στις 
θέσεις περιστροφής τις ειδικότητες των παικτών (Π, ∆, Α, Κ). Αυτές είναι πιθανό να µην τις γνωρίζω προκαταβολικά, αλλά 
µπορώ να τις σηµειώσω µε την είσοδο του λίµπερο ή µε τη λήξη των πρώτων 2-3 φάσεων.  

Σύνθεση οµάδας Α:  1  2  4  5Π  6  7Π  9  10  12  13  15  18Λ 
Σύνθεση οµάδας Β:  1  2  3Π  4  8Λ  9  10  11  14Π 15  16  17Λ 

Σερβίρει η οµάδα Α. Οι αρχικές θέσεις είναι (Α: 7–9–13–2–10–1) και (Β: 3–15–4–14–9–2).  

Ετοιµάζω τα χαρτάκια περιστροφής όπως φαίνεται δίπλα: 

Τα γράµµατα Π, Α, Κ, ∆, µέσα στα τετραγωνάκια σηµαίνουν πάσα, 
ακραίος, κεντρικός, διαγώνιος (στην πράξη Π και Κ είναι αρκετά). ∆εν 
τα γνώριζα όλα πριν την έναρξη, αλλά ξεκαθάρισαν και τα 
συµπλήρωσα µετά τις πρώτες φάσεις, όταν είδα π.χ. σε ποια θέση 
µπήκε το λίµπερο και ποιοι συµµετείχαν στην υποδοχή. 

Η οµάδα Β παίζει 4-2, δηλαδή µε δυο πασαδόρους σε αντίθετες θέσεις. 

Επιβεβαιώνω ότι η σειρά περιστροφής για τις δυο οµάδες είναι Π–Α–Κ, 
ώστε να ξέρω τι είδους τοποθετήσεις να περιµένω (π.χ. όταν η πάσα 
παίζει στο 5 το λίµπερο πρέπει να είναι στο 1 – δείτε τα σχήµατα στις 
προηγούµενες σελίδες). 

Οι αριθµοί των αναπληρωµατικών στο κάτω µέρος χρησιµεύουν για να 
µπορώ να ελέγξω αν υπάρχει το νούµερο όταν η οµάδα ζητήσει 
αλλαγή. 

Η τελεία δίπλα στο Νο 7 της Α οµάδας σηµαίνει ότι αυτός σερβίρει.  

Όταν χάσει το σερβίς θα γράψω πάνω στην τελεία τους πόντους που 
έχει και θα «ανοίξω» µε αντίστοιχη τελεία τον παίκτη που πρέπει να 
σερβίρει για την αντίπαλη οµάδα. Θα κλείσω σε τετραγωνάκι τους 
πόντους του πρώτου παίκτη που είχε σερβίρει από κάθε οµάδα, ώστε 
αν συµπληρωθεί µια πλήρης περιστροφή να γνωρίζω ποιος θα αρχίσει 
να σερβίρει για δεύτερη φορά. 

• Ο αγώνας αρχίζει. Η οµάδα Α χάνει το σερβίς. 

• Η οµάδα Β κερδίζει ένα πόντο και χάνει το σερβίς. 

• Η οµάδα Α κερδίζει δυο πόντους και χάνει το σερβίς. 

• Η οµάδα Β χάνει το σερβίς. 

Στη δεύτερη εικόνα µπορώ να διαβάσω όλη αυτή την εξέλιξη και 
φαίνεται αµέσως ότι το σκορ είναι 4-3 και σερβίρει το Νο 13 της Α 
οµάδας. Αν µετρήσω κυκλικά από τον παίκτη αυτό, βρίσκω π.χ. ότι ο 
πασαδόρος είναι στη θέση 5. Το λίµπερο πρέπει να είναι έξω αφού 
σερβίρει ο κεντρικός. 



Το µόνο κενό είναι ότι αν ο παίκτης που σερβίρει πάρει αρκετούς πόντους θα πρέπει να τους θυµάµαι γιατί δεν γράφονται 
πουθενά. ∆οκίµασα να τους σηµειώνω µε µικρές γραµµές ή τελείες αλλά µουτζουρώνεται το χαρτί και δεν είναι πρακτικό. 
Μπορώ να µετράω τα σερί στη µνήµη µου και να τα επιβεβαιώνω ελέγχοντας τον πίνακα του σκορ. 

Αν κάποια οµάδα πάρει τάιµ-αουτ σηµειώνω το σκορ στο περιθώριο. 

Αν γίνει αλλαγή, σηµειώνω τον αριθµό του παίκτη που µπήκε µέσα στο 
τετραγωνάκι του παίκτη που βγήκε και ταυτόχρονα σβήνω τον αριθµό 
του αναπληρωµατικού στο κάτω µέρος του χαρτιού. Αν η αλλαγή 
κλείσει, απλά σβήνω τον αριθµό του αναπληρωµατικού µέσα στο 
τετραγωνάκι. 

Μετά από αρκετές φάσεις τα χαρτάκια περιστροφής έχουν τη µορφή 
που φαίνεται δεξιά. 

Από τα χαρτάκια βλέπω ότι η οµάδα Β έχει πάρει τάιµ-αουτ στο 5-11, 
ότι έχει κάνει µια αλλαγή, στη θέση του Νο 9 παίζει το Νο 10, και ότι 
σερβίρει το Νο 7 της οµάδας Α. Η οµάδα Β έχει 9 πόντους ενώ η 
οµάδα Α έχει σίγουρα 16 (15 συν την αλλαγή) και όσους έχει πάρει 
σερβίροντας τώρα το Νο 7.  

Ακόµη και αν σβήσει ο φωτεινός πίνακας ή κάνει λάθος το παιδί που 
βάζει τους πόντους, µπορώ να πω το σκορ. 

Οι αναπληρωµατικοί που είναι διαθέσιµοι στη Β οµάδα για αλλαγές 
είναι οι παίκτες µε το Νο 1, 11 και 16. 

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζεται και ολοκληρώνεται το σετ, όπως 
φαίνεται στην τελευταία εικόνα. 

 

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λείπουν σε σχέση µε το κανονικό 
Φ/Α (όπως π.χ. σε ποιο σκορ έγιναν οι αλλαγές), αλλά στην πράξη 
έχω διαπιστώσει ότι δεν χρειάζονται. Έτσι, µε πολύ µικρή προσπάθεια, 
σηµειώνοντας στα χαρτάκια πάνω στην παλάµη µου µετά από κάθε 
σφύριγµα, έχω όλες τις πληροφορίες για να µη χάσω τον έλεγχο του 
αγώνα. 

Για παράδειγµα, βλέπω αµέσως ότι η οµάδα Β έχει κάνει 5 αλλαγές, 
επειδή υπάρχουν 5 σβησµένα νούµερα αναπληρωµατικών (3 στο κάτω 
µέρος και 2 στα τετραγωνάκια για τις αλλαγές που έκλεισαν). 

Επίσης, µετά το τέλος του σετ έχω γραπτό το σκορ και δεν θα έχω 
πρόβληµα αν το παιδί µηδενίσει τον πίνακα µε τους πόντους πριν τους περάσω στο επίσηµο Φ/Α. 

Αν χρειαστεί να δείξω κάρτα ή καθυστέρηση, µπορώ να τα σηµειώσω στο περιθώριο ή στο πίσω µέρος του χαρτιού. 

Το µόνο πρόβληµα είναι ότι αν στο επόµενο σετ ο προπονητής πει «ίδιες θέσεις» θα πρέπει να ξαναγράψω το χαρτάκι 
γιατί δεν γίνεται να γράψω και άλλο σετ πάνω στο µουτζουρωµένο. 

Πιστεύω ότι µε πολύ απλό τρόπο µπορούµε να διατηρούµε την εικόνα του σετ χωρίς µεγάλη επιβάρυνση. 

Είναι καλό, ο καθένας από µας να δοκιµάσει 1-2 φορές τον τρόπο αυτό παρακολουθώντας αγώνες δίπλα στη γραµµατεία, 
πριν τον χρησιµοποιήσει σε επίσηµο αγώνα. 

 

7. Τελικές παρατηρήσεις 

Το βόλεϊ είναι ένα άθληµα όπου τα αριθµητικά δεδοµένα αλλάζουν διαρκώς και ο διαιτητής πρέπει να έχει σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα την πλήρη τρέχουσα εικόνα. 

Αριθµητικά δεδοµένα που αλλάζουν συχνά αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη του ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Η προσωρινή µας µνήµη έχει πολύ µικρή χωρητικότητα (5-10 αριθµούς) και είναι πολύ αργή. Αυτό σηµαίνει ότι αν 
προσπαθήσουµε να θυµόµαστε µια σειρά ασύνδετων αριθµών που αλλάζουν διαρκώς, θα κουραστούµε γρήγορα και θα 
µας διαφεύγουν πληροφορίες επειδή κάθε νέα «αποθήκευση» θα εκτοπίζει κάποια προηγούµενη. 

Η λύση είναι η δηµιουργία ενός σταθερού µοντέλου µε βάση το οποίο θα µπορούµε να βγάζουµε συµπεράσµατα, ώστε οι 
πληροφορίες που αποθηκεύονται στην προσωρινή µνήµη να είναι οι ελάχιστες απαραίτητες (π.χ. ποια οµάδα σερβίρει και 
σε ποια θέση είναι ο πασαδόρος, και τίποτε άλλο: όλα τα υπόλοιπα είναι συνέπεια αυτών των πληροφοριών). 

Πιστεύω, και έχω διαπιστώσει σε δικούς µου αγώνες, ότι οι γνώσεις αυτές δηµιουργούν ένα ικανοποιητικό µοντέλο που 
επιτρέπει στον διαιτητή να παρακολουθεί µε άνεση τις θέσεις των οµάδων µέσα στο γήπεδο.  

 

Φώτης Κοκαβέσης 
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