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4.1

15.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
4.1.1 Μια ομάδα μπορεί να αποτελείται από μέχρι 12 παίκτες, έναν
προπονητή,
ένα
βοηθό
προπονητή,
ένα
γυμναστή/φυσιοθεραπευτή και ένα γιατρό (εκτός αν καθορίζονται
διαφορετικά από τους Ειδικούς Κανονισμούς της Διοργάνωσης).
Για Παγκόσμιες και Επίσημες Διοργανώσεις της FIVB, ο γιατρός
και ο γυμναστής/φυσιοθεραπευτής πρέπει να είναι διαπιστευμένοι
εκ των προτέρων από την FIVB.
Μόνο όταν 12 παίκτες αναγραφούν στο φύλλο αγώνα, ο
προπονητής έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι 2 Λίμπερο (0, 1 ή 2)
από τη λίστα των 12 παικτών:
•
12 κανονικοί παίκτες + 0 Λίμπερο
•
11 κανονικοί παίκτες + 1 Λίμπερο
•
10 κανονικοί παίκτες + 2 Λίμπερο
Όταν δηλωθούν 2 Λίμπερο, ο ενεργός Λίμπερο θα αναγραφεί στο
φύλλο αγώνα στην πάνω σειρά των ειδικών γραμμών και ο
δεύτερος Λίμπερο στην κάτω σειρά.
Στην περίπτωση που η ομάδα αποτελείται από λιγότερους από 12
παίκτες, ο προπονητής μπορεί να δηλώσει μέχρι 1 Λίμπερο (0 ή
1).

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Οι κανονικές διακοπές σε έναν αγώνα είναι τα ΤΑΪΜ-ΑΟΥΤ και οι ΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΙΚΤΩΝ.
Η διακοπή είναι ο χρόνος μεταξύ ολοκληρωμένων φάσεων. Οι
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΠΕΡΟ γίνονται χωρίς τυπική διακοπή του αγώνα.
15.1

19

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Κάθε ομάδα δικαιούται το μέγιστο δύο τάιμ-άουτ και έξι αλλαγές παικτών
σε κάθε σετ.
Πρέπει να υπάρχει μια ολοκληρωμένη φάση μεταξύ δύο συνεχόμενων
αιτημάτων για αλλαγές παικτών.

Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.1.1 Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να προσδιορίσει από τη λίστα των
παικτών στο φύλλο αγώνα μέχρι δύο (2) εξειδικευμένους αμυντικά
παίκτες: τους Λίμπερο.
19.1.2 Οι Λίμπερο πρέπει να καταγράφονται στο φύλλο αγώνα πριν την
έναρξη στις ειδικές γραμμές που υπάρχουν γι’ αυτό.
19.1.3 Ένας Λίμπερο που θα προσδιοριστεί από τον προπονητή πριν
την έναρξη του αγώνα, θα είναι ο ενεργός Λίμπερο. Αν υπάρχει
και δεύτερος Λίμπερο, θα ενεργεί ως ο δεύτερος Λίμπερο.
19.1.4 Μόνο ένας Λίμπερο μπορεί να βρίσκεται στον κυρίως αγωνιστικό
χώρο σε οποιαδήποτε στιγμή.
19.1.5 Ο Λίμπερο δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγός ομάδας, ούτε
αρχηγός του αγώνα, την ίδια στιγμή που ασκεί τα καθήκοντα του
Λίμπερο.

19.2

ΕΝΔΥΣΗ
Οι Λίμπερο πρέπει να φορούν στολή (ή το ειδικό «γιλέκο» για τον
επαναπροσδιοριζόμενο Λίμπερο), της οποίας τουλάχιστον οι φανέλες
πρέπει να είναι αντίθετου χρώματος από αυτές της υπόλοιπης ομάδας. Η
στολή των Λίμπερο μπορεί να είναι διαφορετικού σχεδίου, αλλά η
αρίθμησή της πρέπει να είναι ίδια με την υπόλοιπη ομάδα.
Και οι δύο Λίμπερο πρέπει να φορούν το ίδιο στυλ φανέλας, κρατώντας ο
καθένας τον αριθμό του.
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19.3

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
19.3.1.1 Ο Λίμπερο επιτρέπεται να αντικαταστήσει οποιονδήποτε
παίκτη της πίσω ζώνης.
19.3.1.2 Περιορίζεται να εκτελεί καθήκοντα παίκτη της πίσω ζώνης
και δεν επιτρέπεται να ολοκληρώσει επιθετικό χτύπημα από
οπουδήποτε
(συμπεριλαμβανομένου
του
κυρίως
αγωνιστικού χώρου και της ελεύθερης ζώνης), αν κατά τη
στιγμή της επαφής η μπάλα είναι εξολοκλήρου ψηλότερα
από την κορυφή του φιλέ.
19.3.1.3 Δεν επιτρέπεται να κάνει σερβίς, να πραγματοποιήσει μπλοκ
ή να κάνει προσπάθεια για μπλοκ.
19.3.1.4 Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ολοκληρώσει επιθετικό
χτύπημα ψηλότερα από την κορυφή του φιλέ, αν δέχεται την
μπάλα από πάσα με δάχτυλα του Λίμπερο, όταν ο Λίμπερο
βρίσκεται στην μπροστινή ζώνη του. Η μπάλα μπορεί
ελεύθερα να χτυπηθεί αν ο Λίμπερο κάνει την ίδια ενέργεια
έξω από την μπροστινή ζώνη του.
19.3.2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΚΤΩΝ
19.3.2.1 Οι αντικαταστάσεις που αφορούν στον Λίμπερο δεν
υπολογίζονται ως κανονικές αλλαγές παικτών.
Είναι απεριόριστες, αλλά πρέπει να μεσολαβεί μια
ολοκληρωμένη φάση μεταξύ δύο αντικαταστάσεων του
Λίμπερο (εκτός αν επιβάλλεται να γίνει περιστροφή στη ζώνη
4 εξαιτίας ποινής).
19.3.2.2 Ο ενεργός Λίμπερο επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από
τον παίκτη που αυτός αντικατέστησε ή από το δεύτερο
Λίμπερο.
19.3.2.3 Οι αντικαταστάσεις πρέπει να γίνονται, μόνο όταν η μπάλα
είναι εκτός παιδιάς και πριν το σφύριγμα για σερβίς.
19.3.2.4 Στην έναρξη κάθε σετ, ο Λίμπερο δεν επιτρέπεται να μπει
στον αγωνιστικό χώρο έως ότου ο δεύτερος διαιτητής ελέγξει
την αρχική παράταξη των παικτών.
19.3.2.5 Αντικατάσταση που έγινε μετά το σφύριγμα για σερβίς αλλά
πριν το χτύπημα του σερβίς, δεν αναιρείται, αλλά οδηγεί σε
μία προφορική προειδοποίηση στο τέλος της φάσης στον
αρχηγό αγώνα, ότι αυτή δεν είναι μια επιτρεπτή διαδικασία.
19.3.2.6 Επαναλαμβανόμενες καθυστερημένες αντικαταστάσεις θα
έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή του αγώνα και την
επιβολή τιμωρίας καθυστέρησης. Η ομάδα που θα κάνει το
επόμενο σερβίς καθορίζεται από το είδος και το αποτέλεσμα
της τιμωρίας καθυστέρησης.
19.3.2.7 Η είσοδος και η έξοδος στον κυρίως αγωνιστικό χώρο του
Λίμπερο και του παίκτη που αντικαθίσταται πρέπει να
γίνονται μόνο στη «ζώνη αντικατάστασης Λίμπερο».
19.3.2.8 Όλες οι αντικαταστάσεις που αφορούν στο Λίμπερο πρέπει
να καταγράφονται στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα (αν αυτό
χρησιμοποιείται).
19.3.2.9 Οι συνέπειες μιας αντικανονικής αντικατάστασης Λίμπερο
είναι ίδιες με αυτές για ένα σφάλμα περιστροφής.
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19.4

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΠΕΡΟ
19.4.1

ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΙΜΠΕΡΟ

19.4.1.1 Ο προπονητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον
ενεργό Λίμπερο με το δεύτερο Λίμπερο για οποιοδήποτε
λόγο, μετά από μια ολοκληρωμένη φάση, σε οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Όταν μια ομάδα έχει δύο Λίμπερο, αλλά για τον έναν
προκύψει αδυναμία να αγωνιστεί, η ομάδα έχει το δικαίωμα
να παίξει με έναν μόνο Λίμπερο και ο δεύτερος Λίμπερο
γίνεται ο ενεργός Λίμπερο – δεν επιτρέπεται κανένας
επαναπροσδιορισμός, εκτός αν δηλωθεί ότι και οι δύο
Λίμπερο δεν μπορούν να συνεχίσουν. *
19.4.2

ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΝΑ ΛΙΜΠΕΡΟ

19.4.2.1 Όταν μόνο ένας Λίμπερο έχει αναγραφεί στο φύλλο αγώνα,
σε περίπτωση που αυτός δηλωθεί ότι δεν μπορεί να
συνεχίσει να αγωνίζεται, ο προπονητής μπορεί να
προσδιορίσει ως Λίμπερο για το υπόλοιπο του αγώνα
οποιονδήποτε άλλο παίκτη που δεν βρίσκεται στον κυρίως
αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του επαναπροσδιορισμού. Ο
προπονητής (ή ο αρχηγός αγώνα αν ο προπονητής δεν είναι
παρών) πρέπει να απευθυνθεί στο Β’ διαιτητή με το αίτημα
του επαναπροσδιορισμού.
19.4.2.2 Αν και ο επαναπροσδιορισμένος Λίμπερο δηλωθεί ότι δεν
μπορεί να συνεχίσει, μπορούν να γίνουν περαιτέρω
επαναπροσδιορισμοί, αλλά ο (οι) αρχικός (-οί) Λίμπερο δεν
μπορούν να επιστρέψουν στον αγώνα.
19.4.2.3 Ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί όλα
τα προνόμια του αρχηγού για να επαναπροσδιοριστεί ως
Λίμπερο, αν αυτό ζητηθεί από τον προπονητή.
19.4.2.4 Αν προκύψει επαναπροσδιορισμός, ο αριθμός του παίκτη
που επαναπροσδιορίζεται ως Λίμπερο πρέπει να καταγραφεί
στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα (αν χρησιμοποιείται) και/ή στις
«Παρατηρήσεις» του χειρόγραφου φύλλου αγώνα.
Ο επαναπροσδιορισμένος παίκτης θα φορέσει το ειδικό
«γιλέκο» για να φανεί ότι ένας νέος Λίμπερο είναι στον
αγώνα.
19.5.

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

* Σημείωση από ΤΕΔ/ΟΔΒΕ & ΚΕΔ/ΕΟΠΕ: Σύμφωνα με οδηγία της CEV (που
ισχύει μέχρις ότου υπάρξει άλλη διαφορετική γραπτή οδηγία), σε ομάδα με δύο
Λίμπερο, στην ειδική περίπτωση που ο ένας Λίμπερο τιμωρηθεί με αποκλεισμό
και για τον άλλον προκύψει αδυναμία να αγωνιστεί, τότε επιτρέπεται να γίνει
επαναπροσδιορισμός ενός νέου Λίμπερο, σύμφωνα με τα παραπάνω (19.4.2).
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