
Εξεταστικό Δοκίμιο 

(ερωτήσεις-απαντήσεις) 

 

1. Αντικανονικό επιθετικό χτύπημα από παίκτη της πίσω ζώνης και προσπάθεια για 

μπλοκ από το Λίμπερο. Τι πρέπει να κάνει ο 1ος διαιτητής; 

α) Να σφυρίξει διπλό σφάλμα. 

β) Να καταλογίσει σφάλμα στην ομάδα, που έκανε το αντικανονικό χτύπημα, γιατί το 

σφάλμα αυτό προηγείται. 

γ) Να καταλογίσει σφάλμα στην ομάδα του λίμπερο, γιατί το σφάλμα του 

προηγείται. 

2. Ένας παίκτης κινείται προς τον διαιτητή φωνάζοντας και χειρονομώντας, ακόμη 

και αφού έχει προειδοποιηθεί. Πώς πρέπει να θεωρήσουμε αυτήν την ενέργεια; 

α) Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως απρεπής συμπεριφορά και πρέπει να τιμωρηθεί με 

κόκκινη κάρτα. 

β) Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσβλητική συμπεριφορά και πρέπει να 

τιμωρηθεί με κόκκινη και κίτρινη κάρτα μαζί στο ένα χέρι. 

γ) Αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιθετική συμπεριφορά και πρέπει να τιμωρηθεί με 

κόκκινη και κίτρινη κάρτα χωριστά στα δύο χέρια. 

3. Μετά από πάσα με δάχτυλα του Λίμπερο που είναι στην μπροστινή ζώνη, ένας 

παίκτης της ομάδας «Α» εκτελεί ένα επιθετικό χτύπημα, όταν η μπάλα είναι 

εξολοκλήρου ψηλότερα από την κορυφή του φιλέ. Η μπάλα έρχεται σε επαφή με το 

μπλοκ της ομάδας «B», στο οποίο συμμετέχει παίκτης της πίσω ζώνης. Ποια θα είναι 

η απόφαση των διαιτητών; 

α) Διπλό σφάλμα, η φάση θα επαναληφθεί 

β) Η ομάδα «A» κερδίζει τη φάση 

γ) Η ομάδα B κερδίζει τη φάση 

4. Ο λίμπερο της ομάδας που σερβίρει αντικαθιστά έναν παίκτη της πίσω ζώνης μετά 

το σφύριγμα του πρώτου διαιτητή για σέρβις, αλλά πριν την εκτέλεσή του. Είναι η 

δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι πρέπει να κάνει ο 1ος διαιτητής; 

α) Απορρίπτει αμέσως την αντικατάσταση και τιμωρεί την ομάδα που σερβίρει με 

προειδοποίηση καθυστέρησης. 

β) Σφυρίζει και καταλογίζει στην ομάδα που σερβίρει λάθος θέσεις. 

γ) Αφήνει την φάση να ολοκληρωθεί, και στη συνέχεια ενημερώνει τον αρχηγό της 

ομάδας που σερβίρει, ότι η καθυστερημένη αντικατάσταση λίμπερο θα τιμωρείται με 

ποινή καθυστέρησης. 

δ) Διακόπτει το παιχνίδι αμέσως και επιβάλει τιμωρία καθυστέρησης. 



5. Ο αρχηγός του αγώνα ζήτησε τάιμ-άουτ σε μια διακοπή του αγώνα. Ο προπονητής 

της ομάδας έδειξε στον Β’ Διαιτητή ότι δεν ήθελε να πάρει τάιμ άουτ. Ο Β’ διαιτητής 

έπρεπε: 

α. Να δώσει τάιμ άουτ, είναι δικαίωμα του αρχηγού να το ζητήσει 

β. Να μη δώσει τάιμ άουτ, ο προπονητής είναι πρώτος στην ιεραρχία αιτημάτων 

μιας ομάδας, ο αρχηγός της ομάδας έχει αυτό το δικαίωμα, αν δεν υπάρχει 

προπονητής 

6. Ο επιθετικός της ομάδας «Α» κτύπησε τη μπάλα από τη θέση 4, καθώς ένας 

αμυντικός παίχτης ακούμπησε το φιλέ στη θέση 2 (προσποίηση επίθεσης). 

Αυτό αποτελεί σφάλμα στο φιλέ; 

Όχι. Επαφή με το φιλέ ανάμεσα στις αντένες στην προσπάθεια του παίχτη να 

παίξει τη μπάλα αποτελεί σφάλμα. Ο αντίπαλος σε αυτή την περίπτωση δεν 

βρισκόταν κοντά στην μπάλα, οπότε δεν διέπραξε κάποια σφάλμα. 

7. Στη δεύτερη μπαλιά, ένας παίκτης που παίζει στην πίσω ζώνη σηκώνεται από την 

επιθετική ζώνη και καρφώνει τη μπάλα ενώ αυτή βρίσκεται ολόκληρη ψηλότερα από 

το φιλέ. Η μπάλα αναπηδά στην κορυφή του φιλέ και επιστρέφει στο γήπεδο του 

επιτιθέμενου. Είναι σφάλμα αυτό; 

Όχι. Αφού η μπάλα ούτε πέρασε το κατακόρυφο επίπεδο του φιλέ, ούτε και ήρθε 

σε επαφή με μπλοκέρ, το επιθετικό κτύπημα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Η φάση συνεχίζεται. 

8. Τη στιγμή που το σκορ είναι 5-3 υπέρ της ομάδας Α, διαπιστώνεται ότι ο παίκτης 

Νο 5 (που πραγματοποιούσε σερβίς) δεν αναγραφόταν στο χαρτάκι θέσεων, ενώ 

αναγραφόταν το Νο 9. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

α) Η ομάδα πρέπει να πραγματοποιήσει κανονική αλλαγή και διατηρεί το δικαίωμα 

να σερβίρει. 

β) Ο παίκτης Νο 9 μπαίνει στο γήπεδο κανονικά και η ομάδα Β θα κάνει σερβίς 

με σκορ 4-0 υπέρ της ομάδας Β. 

γ) Ο διαιτητής επιτρέπει στο παίκτη Νο 5 να συμμετέχει, αλλά το σερβίς κερδίζει η 

αντίπαλη ομάδα. 

9. Ένας αναπληρωματικός παίκτης πλησίασε τη ζώνη αλλαγής, αλλά δεν μπήκε. Ο 

1ος διαιτητής σφύριξε για σέρβις, αλλά ο σημειωτής δεν έδωσε προσοχή στην 

πραγματική θέση του παίκτη και πάτησε το κουδούνι. Ο αναπληρωματικός παίκτης, 

συνειδητοποιώντας ότι ήταν αργά, πήγε πίσω στον πάγκο. Ο αγώνας δεν σταμάτησε. 

Μετά το τέλος του φάσης, ο 2ος διαιτητής είπε στο σημειωτή να καταγράψει ένα 

αντικανονικό αίτημα για αυτή την ομάδα. Ήταν σωστό αυτό; 

α) Όχι. Ο 2ος διαιτητής έκανε λάθος. Επειδή ο αγώνας δεν σταμάτησε και το 

λάθος έγινε από τον σημειωτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή η περίπτωση ούτε 

ως αντικανονικό αίτημα ούτε ως καθυστέρηση. 
β) Ναι. Ο 2ος διαιτητής ενήργησε σωστά. Από τη στιγμή, που ο αναπληρωματικός 

παίκτης μπήκε στη ζώνη αλλαγής και ο σημειωτής πάτησε το κουδούνι, είναι 

αντικανονικό αίτημα. 



γ) Όχι. Ο 2ος διαιτητής έκανε λάθος. Από τη στιγμή, που ο αναπληρωματικός παίκτης 

μπήκε στη ζώνη αλλαγής και ο σημειωτής πάτησε το κουδούνι, η ομάδα έπρεπε να 

τιμωρηθεί με καθυστέρηση. 

10. Το σκορ είναι 14-14 και η ομάδα «Α» ρωτάει ποιος παίκτης της είναι στο σερβίς. 

Ο σημειωτής λέει ότι πρέπει να σερβίρει το Νο 3. Η ομάδα κερδίζει τους επόμενους 2 

πόντους (σκορ 16-14) και υπάρχει Τεχνικό τάιμ-άουτ. Αμέσως μετά διαπιστώνεται 

ότι έπρεπε να σερβίρει το Νο 7 αντί του Νο 3. Πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας; 

α) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 14-14, η ομάδα «Β» κερδίζει πόντο και το σερβίς, 

το ΤΤΟ ακυρώνεται. 

β) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 14-14, ο παίκτης Νο 7 της ομάδας «Α» θα σερβίρει, 

το ΤΤΟ ακυρώνεται. 

γ) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 14-14, ο παίκτης Νο 7 της ομάδας «Α» θα 

σερβίρει, το ΤΤΟ παραμένει σε ισχύ. 
δ) Ο αγώνας συνεχίζεται με σκορ 16-14, η ομάδα «Β» κερδίζει πόντο και το σερβίς 

11. Μετά το δεύτερο χτύπημα της ομάδας, η μπάλα διασχίζει το επίπεδο του φιλέ έξω 

από την αντένα προς την ελεύθερη ζώνη των αντιπάλων. Ο παίκτης #5 της ομάδας 

τρέχει προς την μπάλα ώστε να την επιστρέψει στο γήπεδό του. Σε ποια στιγμή 

πρέπει να σφυριχτεί σφάλμα; 

α) Όταν η μπάλα περάσει έξω από την αντίπαλη ελεύθερη ζώνη (π.χ. πάνω από 

τον πάγκο των αντιπάλων) 
β) Όταν ο παίκτης #5 ακουμπήσει την μπάλα. 

γ) Αμέσως μόλις η μπάλα διασχίζει το επίπεδο του φιλέ μετά το δεύτερο χτύπημα. 

δ) Όταν η μπάλα (αφού έχει επιστρέψει σωστά) έρχεται σε επαφή με παίκτη της 

ίδιας ομάδας. 

12. Ένας παίκτης τιμωρήθηκε απευθείας με κόκκινη κάρτα, χωρίς προηγούμενη 

προειδοποίηση. Πώς πρέπει να τιμωρήσουμε μια επόμενη ελάχιστου επιπέδου κακή 

συμπεριφορά από άλλο μέλος της ίδιας ομάδας; 

α) Η επόμενη ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά θα τιμωρηθεί με κόκκινη 

κάρτα. 

β) Η επόμενη ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά θα τιμωρηθεί με κίτρινη 

κάρτα 

γ) Στην επόμενη ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά μπορεί να γίνει 

προφορική παρατήρηση. 

13. Όταν ο 2ος διαιτητής ελέγχει τις θέσεις της ομάδας πριν την έναρξη ενός σετ 

διαπιστώνει ότι υπάρχει διαφορά των θέσεων με το φύλλο αρχικής παράταξης. Ποια 

από τα παρακάτω είναι σωστά; 

α. Οι θέσεις των παικτών μπορούν να διορθωθούν σύμφωνα με το χαρτάκι και η 

ομάδα τιμωρείται με καθυστέρηση. 

β. Οι θέσεις των παικτών πρέπει να διορθωθούν σύμφωνα με το χαρτάκι χωρίς 

τιμωρία. 
γ. Ο σημειωτής μπορεί να διορθώσει το φύλλο αγώνα σύμφωνα με τις θέσεις των 

παικτών στο γήπεδο. 



δ. Ο προπονητής μπορεί να ζητήσει και να κάνει αλλαγή τον παίκτη που 

αναγράφεται στο χαρτάκι με τον παίκτη που βρίσκεται στην εξάδα στο γήπεδο. 

14. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να αγωνιστεί καθώς πέντε (5) ή εφτά (7) παίχτες 

βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο όταν ο διαιτητής ήταν έτοιμος να εξουσιοδοτήσει την 

εκτέλεση του σέρβις. Τι θα πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση; 

Ο 1ος διαιτητής θα πρέπει να σφυρίξει για την εκτέλεση του σέρβις όταν είναι 

βέβαιος ότι και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να αγωνιστούν και ότι ο σέρβερ έχει 

στην κατοχή του τη μπάλα. Θα πρέπει να υπάρχουν 6 παίχτες από κάθε ομάδα 

στο γήπεδο. Επειδή ο 1ος διαιτητής αντιλήφθηκε το σφάλμα πριν από το 

σφύριγμα για σέρβις θα πρέπει να δώσει κύρωση καθυστέρησης στην ομάδα που 

υπέπεσε στο σφάλμα. Η ομάδα που θα σερβίρει εξαρτάται από το είδος της 

κύρωσης της καθυστέρησης. Όμως στην περίπτωση που ο 1ος διαιτητής 

σφυρίξει για την εκτέλεση του σέρβις όταν υπάρχουν στο γήπεδο 5 ή 7 παίχτες θα 

πρέπει αμέσως να διακόψει τη φάση και να την επαναλάβει χωρίς καμία 

κύρωση. Εάν αυτό γίνει αντιληπτό μετά από τη λήξη της φάσης, το αποτέλεσμα 

της φάσης θα πρέπει να ακυρωθεί και αυτή να επαναληφθεί χωρίς καμία 

κύρωση. Στην περίπτωση που κανείς δεν αντιληφθεί την κατάσταση ή που 

κάποιος την αντιληφθεί μετά από την έναρξη του επόμενου πόντου, ο πόντος που 

παίχτηκε με 5 (ή 7) παίχτες σε μια ομάδα δεν μπορεί να επαναληφθεί. 

15. Ένας παίχτης μπαίνει στη ζώνη αλλαγών (ο σημειωτής πατά την κόρνα) καθώς 

ένας συμπαίχτης του ξεκινά από τη ζώνη προθέρμανσης για να μπει στη ζώνη 

αλλαγών. Πόσες αλλαγές πρέπει να επιτρέψουν οι διαιτητές σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς; 

Το αίτημα γίνεται τη στιγμή που ο/οι παίχτης/παίχτες εισέλθει/ουν στη ζώνη 

αλλαγών. Σε αυτή την περίπτωση ο 2ος διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει μόνο 

τη μια αλλαγή του παίχτη που είχε εισέλθει στη ζώνη αλλαγών. Η δεύτερη 

ενέργεια θα πρέπει να απορριφθεί καθώς δεν αποτελεί μέρος του αρχικού 

αιτήματος. Παρόλ’ αυτά, σε παρόμοια περίπτωση ο 2 ος διαιτητής έχει το 

δικαίωμα με ένα νεύμα του χεριού να αποτρέψει τον παίχτη από το να εισέλθει 

στη ζώνη αλλαγών για να μην τιμωρηθεί η ομάδα του με αντικανονικό αίτημα. 

Με μια τέτοια ενέργεια ο 2ος διαιτητής δείχνει ότι αντιλαμβάνεται πολύ καλά 

την «τέχνη της διαιτησίας» 

16. Ο προπονητής «ζητά» αλλαγή στέλνοντας τον παίχτη του στη ζώνη αλλαγών 

αλλά ο παίκτης δεν είναι έτοιμος (λανθασμένη πινακίδα αλλαγής / χωρίς πινακίδα / 

στολή προθέρμανσης κτλ) και έτσι ο διαιτητής απορρίπτει το αίτημα και δείχνει 

προειδοποίηση καθυστέρησης. Μόλις καταγράφηκε η κύρωση στο φύλλο αγώνα η 

ομάδα ζητά πάλι αλλαγή. Επιτρέπεται να γίνει αυτό το δεύτερο αίτημα για αλλαγή 

παίχτη στην ίδια διακοπή του αγώνα; 

Η αλλαγή δεν ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς γι’ αυτό και απορρίφθηκε. 

Καθώς το πρώτο αίτημα για αλλαγή απορρίφθηκε, η ομάδα δεν επιτρέπεται να 

ζητήσει για δεύτερη φορά αλλαγή κατά τη διάρκεια της ίδιας διακοπής του 

αγώνα. Για να έχει αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μια φάση μετά 

από το προηγούμενο αίτημα της ίδιας ομάδας. 



17. Ο παίχτης #6, έτοιμος να παίξει, μπαίνει στη ζώνη αλλαγών κατά τη διάρκεια μιας 

διακοπής του παιχνιδιού. Ο σημειωτής πάτησε την κόρνα για την αλλαγή. Εκείνη τη 

στιγμή ο προπονητής του άλλαξε γνώμη και είπε στον παίχτη να πάει πίσω στη ζώνη 

προθέρμανσης. Θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί η αλλαγή, και ποια είναι η σωστή 

διαδικασία που θα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει οι διαιτητές σε αυτήν την περίπτωση; 

Το αίτημα για αλλαγή ήταν σωστό και γι’ αυτό τον λόγο ο σημειωτής πάτησε την 

κόρνα. Λόγω του αιτήματος το παιχνίδι σταμάτησε. Δεν είναι υποχρεωτικό να 

εκτελεστεί η αλλαγή, αλλά η όλη διαδικασία προκάλεσε καθυστέρηση στο 

παιχνίδι η οποία και πρέπει να τιμωρηθεί. 

18. Μετά το σφύριγμα για σέρβις ένας παίχτης μπαίνει στη ζώνη αλλαγών. Ο 

σημειωτής αγνόησε αυτήν την ενέργεια και δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Μετά το 

τέλος της φάσης ο 2ος διαιτητής είπε στον σημειωτή να σημειώσει το αντικανονικό 

αίτημα στο φύλλο αγώνα. Ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία; 

Ο 2ος διαιτητής έπραξε σωστά. Αυτή ήταν μια τυπική περίπτωση αντικανονικού 

αιτήματος, η οποία έπρεπε να σημειωθεί στο φύλλο αγώνα. Εάν αυτό ήταν 

επαναλαμβανόμενο αντικανονικό αίτημα, θα έπρεπε να τιμωρηθεί με κύρωση 

καθυστέρησης. 

19. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο μοναδικός Λίμπερο της ομάδας βρισκόταν στο 

γήπεδο αντικαθιστώντας τον παίχτη #4. Στην προσπάθεια του να παίξει τη μπάλα 

τραυματίστηκε στο πόδι και δεν μπορούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται. Ο προπονητής 

του τότε αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει σαν λίμπερο τον παίχτη #4. Είναι αυτό 

δυνατόν; 

Όχι απευθείας διότι ο παίχτης που αντικαθιστά ο Λίμπερο εξαιρείται από τη 

διαδικασία επαναπροσδιορισμού τη στιγμή του αιτήματος για 

επαναπροσδιορισμό. Εάν ο προπονητής θέλει τον παίχτη #4 να είναι ο 

επαναπροσδιορισθείς Λίμπερο, τότε ο παίχτης #4 θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει 

στο γήπεδο αντικαθιστώντας τον τραυματισμένο Λίμπερο και να γίνει κανονική 

αλλαγή. Ακολούθως μπορεί να επαναπροσδιορισθεί σαν νέος Λίμπερο και να 

μπει στο γήπεδο μετά την παρέλευση μιας ολοκληρωμένης φάσης διότι δεν 

μπορούμε να έχουμε 2 αντικαταστάσεις Λίμπερο στην ίδια διακοπή του αγώνα. 

20. Ο Λίμπερο αντικαταστάθηκε από έναν κανονικό παίχτη. Μετά την εκτέλεση του 

σέρβις, μια δεύτερη μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και η φάση σταμάτησε. 

Πριν από το σφύριγμα για την επανάληψη της φάσης, ο Λίμπερο επιχείρησε να 

αντικαταστήσει τον παίχτη στη θέση #6. Ο 2ος διαιτητής τον απέτρεψε. Ήταν σωστή 

η ενέργεια αυτή του 2ου διαιτητή; 

Πρόκειται για τυπική περίπτωση λανθασμένης αντικατάστασης του Λίμπερο, 

καθώς δεν μεσολάβησε ολοκληρωμένη φάση ανάμεσα στις δύο αντικαταστάσεις 

του Λίμπερο. Τη στιγμή της 2ης αντικατάστασης ο 2ος διαιτητής θα πρέπει να 

την απορρίψει και ο 1ος διαιτητής να δώσει κύρωση καθυστέρησης. 

 


