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     Σε αυτό το τεύχος     Σε αυτό το τεύχος     Σε αυτό το τεύχος     Σε αυτό το τεύχος    

� Το volley. 

� H οµάδα. 

� Ο χώρος. 

� Η συµπεριφορά. 

� Συνέντευξη. 

 

Το Μπιτς Βόλεϊ (Beach Volley) είναι ένα 

Ολυµπιακό οµαδικό άθληµα που παίζεται στην 

άµµο. Υπάρχουν 2 οµάδες τοποθετηµένες στην 

κάθε πλευρά του φιλέ που χωρίζει το γήπεδο, και 

χτυπούν την µπάλα του βόλεϊ ώστε να περάσει 

πάνω από το φιλέ ,στην αντίπαλη πλευρά του 

γηπέδου. Ο αγώνας αρχίζει µε το σερβίς, το 

χτύπηµα δηλαδή του αθλητή ώστε να στείλει την 

µπάλα πάνω από το φιλέ στην περιοχή της 

αντίπαλης οµάδας. 
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Tο βόλεϊ (Πετοσφαίριση) είναι ένα άθληµα που 

παίζεται από δύο οµάδες σε ένα γήπεδο το οποίο 

χωρίζεται από ένα φιλέ (δίχτυ). Yπάρχουν διάφορες 

εκδόσεις για συγκεκριµένες περιπτώσεις ώστε να 

προσφέρουν στον καθένα τη δυνατότητα να παίξει 

το άθληµα διαφορετικά.  

O σκοπός του αγώνα είναι το πέρασµα της µπάλας 

πάνω από το φιλέ ώστε να κτυπήσει στο έδαφος 

µέσα στο γήπεδο της αντίπαλης οµάδας, καθώς και 

να εµποδιστεί η προσπάθεια της αντίπαλης οµάδας 

να κάνει το ίδιο. H οµάδα έχει τρία κτυπήµατα για 

να επιστρέψει την µπάλα (συν την επαφή του 

µπλοκ). 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ 

 
Η µπάλα είναι σφαιρική,φτιαγµένη υλικό ( δέρµα 

ή συνθετικό δέρµα ή κάτι παρόµοιο ) το οποίο να 

µην απορροφά υγρασία και γενικά να είναι 

κατάλληλη για εξωτερικές συνθήκες αφού αγώνες 

µπορεί να παίζονται µε βροχή. Η µπάλα έχει στο 

εσωτερικό της µια σαµπρέλα από λάστιχο ή 

παρόµοιο υλικό. Στη µπάλα του µπιτς βόλεϊ 

χρησιµοποιούνται φωτεινά χρώµατα όπως 

πορτοκαλί και κίτρινο. Το βάρος της κυµαίνεται 

από 260-280 γραµµάρια. 



O αγωνιστικός χώρος περιλαµβάνει τον κυρίως 

αγωνιστικό χώρο και την ελεύθερη ζώνη. Θα 

πρέπει να είναι ορθογώνιος και συµµετρικός. O 

κυρίως αγωνιστικός χώρος είναι ένα ορθογώνιο 

παραλληλόγραµµο µε διαστάσεις 18 X 9 µ. 

περιβαλλόµενος από µία ελεύθερη ζώνη µε πλάτος 

3µ. τουλάχιστον προς όλες τις πλευρές Tο 

ελεύθερο αγωνιστικό διάστηµα είναι το διάστηµα 

πάνω από τον αγωνιστικό χώρο το οποίο είναι 

ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο. Tο ελεύθερο 

αυτό διάστηµα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 7µ. 

ύψος από την επιφάνεια του γηπέδου.Αγωνιστικός 

χώρος κ΄ ελεύθερη ζώνη σε ∆ιεθνείς ΑγώνεςΓια 

Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., η 

ελεύθερη ζώνη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5µ. 

από τις πλάγιες γραµµές και 8µ. από τις τελικές 

γραµµές. Tο ελεύθερο αγωνιστικό διάστηµα θα 

πρέπει να έχει τουλάχιστον 12,5 µ. ύψος από την 

επιφάνεια του γηπέδου. Για Παγκόσµιες 

∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., επιτρέπονται µόνο 

ξύλινες ή συνθετικές επιφάνειες. Kάθε επιφάνεια  

Ο αγωνιστικόΟ αγωνιστικόΟ αγωνιστικόΟ αγωνιστικός χώροςς χώροςς χώροςς χώρος    

Mία οµάδα µπορεί να αποτελείται από 12 αθλητές 

το µέγιστο, έναν προπονητή, ένα βοηθό 

προπονητή, ένα γυµναστή και έναν ιατρό. Eνας 

από τους αθλητές είναι ο αρχηγός της οµάδας, ο 

οποίος θα αναφέρεται στο φύλλο αγώνος.Για 

Παγκόσµιες ∆ιοργανώσεις της F.I.V.B., ο ιατρός 

θα πρέπει να έχει εγκριθεί προηγουµένως από την 

F.I.V.B. Κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα να δηλώσει, 

µεταξύ των 12 παικτών της οµάδας, έναν (1) 

εξειδικευµένο αµυντικό παίκτη µε την ιδιότητα 

"libero" (κανόνας 8.5). Ένας από τους παίκτες της 

οµάδας, εκτός του libero, είναι ο αρχηγός της, ο 

οποίος και αναγράφεται στο φύλλο αγώνος. Mόνο 

οι αθλητές που είναι εγγεγραµµένοι στο φύλλο 

αγώνος µπορούν να µπουν στο γήπεδο και να 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ    

Beachvolley… 
 

“Volleyball is my “Volleyball is my “Volleyball is my “Volleyball is my 

life, everything else life, everything else life, everything else life, everything else 

is just details.”is just details.”is just details.”is just details.”    
Newt GingrichNewt GingrichNewt GingrichNewt Gingrich    

Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα 2222    Volleyball

θα πρέπει να εγκρίνεται προηγουµένως από την 

F.I.V.B. Σε κλειστά γήπεδα, η επιφάνεια του 

αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να έχει ανοικτό 

χρώµα. 

 

αγωνιστούν σε αγώνα. Oταν ο προπονητής και 

ο αρχηγός της οµάδας υπογράψουν το φύλλο 

αγώνος, τότε οι εγγεγραµµένοι αθλητές δεν 

µπορούν να αλλαχτούν. Aπαγορεύεται να 

φορούν αντικείµενα που δύναται να 

προκαλέσουν τραυµατισµό, ή να δώσουν 

τεχνητό πλεονέκτηµα στον αθλητή. Oι αθλητές 

µπορούν να φορούν γυαλιά µε δική τους 

ευθύνη.  

∆είτε το θέµα Παραποµπή αναγνωστών
στη σελίδα 5
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 Volley στον ηλιο!!! 

ΚαραντάσιουΚαραντάσιουΚαραντάσιουΚαραντάσιου----ΑρβανίτηΑρβανίτηΑρβανίτηΑρβανίτη    

∆υο µέρες πέρασαν από τον τελευταίο µας αγώνα 

απέναντι στις Βραζιλιάνες και αυτή τη στιγµή, πιο 

ήρεµη από τις προηγούµενες µέρες,πίνω τον καφέ 

µου και σκέφτοµαι αυτά που ζήσαµε εδώ µε τη Βίκυ. 

Σήµερα αρχίσαµε να ξαναβρίσκουµε το χαµόγελό µας 

και να σκεφτόµαστε τη συνέχεια, να οργανώνουµε τις 

επόµενες προπονήσεις, τα τουρνουά που θα πάµε και 

τις διακοπές που θα κάνουµε για µια εβδοµάδα, πριν 

επιστρέψουµε στη δράση..Αν και νιώθουµε 

στενοχώρια από την απόδοσή µας εδώ, φαίνεται ότι 

οι ευχές και η αγάπη σας φώτισαν το σκοτεινό µας 

βλέµµα και ανακούφισαν τη βαριά µας διάθεση. Από 

τα µηνύµατά σας κατάλαβα ότι η επιτυχία δεν είναι 

παντοτινή, η αποτυχία δεν είναι µοιραία και αυτό που 

µετράει είναι το θάρρος µας να συνεχίζουµε. Αυτό 

πρέπει να κάνουµε και κάπως έτσι πρέπει να 

πορευτούµε, κοιτάζοντας αισιόδοξα το µέλλον και 

θέτοντας καινούριους στόχους. Οι Ολυµπιακές µου 

εµπειρίες ήταν ιδιαίτερα διδακτικές και για µένα και 

για τη Βίκυ και θα προσπαθήσουµε να τις 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ    

KΛHPΩΣH 

Πριν την έναρξη του αγώνα, ο πρώτος διαιτητής 

πραγµατοποιεί την κλήρωση για να αποφασιστεί το 

πρώτο σερβίς και οι περιοχές του αγωνιστικού 

χώρου στο πρώτο σετ.Eάν παιχθεί αποφασιστικό 

(5ο) σετ, πρέπει να πραγµατοποιήσει νέα κλήρωση. 

H κλήρωση πραγµατοποιείται παρουσία των δύο 

αρχηγών των οµάδων. O νικητής της κλήρωσης 

επιλέγει:EITE α) το δικαίωµα να σερβίρει ή να 

δεχθεί το σερβίςEITE β) την περιοχή του 

αγωνιστικού χώρουO ηττηµένος λαµβάνει την 

αποµένουσα επιλογή.Σε περίπτωση ξεχωριστής 

προθέρµανσης των οµάδων, η οµάδα που έχει το 

πρώτο σερβίς πηγαίνει πρώτη στο φιλέ. 

AΘΛHTIKH ΣYMΠEPIΦOPA 

 Oι συµµετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τους 

“Eπίσηµους Kανονισµούς Bόλεϊ” και να τους 

Σελίδα 3VolleyballVolleyballVolleyballVolleyball    

αξιοποιήσουµε όχι µόνο στο γήπεδο αλλά 

γενικότερα στη ζωή µας µια που τα διδάγµατα είναι 

πολλά και σηµαντικά. Έχουµε την ευθύνη, 

γνωρίζουµε τα λάθη µας και όπως πράξαµε τόσες 

άλλες φορές, τα αποδεχθήκαµε, τα συζητήσαµε 

µεταξύ µας και αποφασίσαµε, αυτά να είναι ο 

οδηγός µας για να προχωρήσουµε στους επόµενους 

µεγάλους αγώνες που θα παίξουµε. Βέβαια για µένα 

δεν ξέρω αν θα υπάρξουν επόµενοι Ολυµπιακοί 

αγώνες, αλλά µεγάλος αγώνας είναι και αυτός της 

ακολουθούν. Oι συµµετέχοντες θα πρέπει να 

δέχονται τις αποφάσεις των διαιτητών µε αθλητική 

συµπεριφορά χωρίς να διαφωνούν µε αυτές.Σε 

περίπτωση αµφιβολίας, επεξήγηση µπορεί να 

ζητηθεί µόνο µέσω του αρχηγού του αγώνα. Oι 

συµµετέχοντες πρέπει να απέχουν από ενέργειες ή 

συµπεριφορές που αποσκοπούν στην επιρροή των 

αποφάσεων των διαιτητών ή στην κάλυψη των 

σφαλµάτων που γίνονται από την οµάδα τους.  

ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΟΙΝΕΣ 

Η κακή συµπεριφορά από κάποιο µέλος, προς τους 

επίσηµους αντιπάλους, συµπαίκτες ή θεατές 

διαβαθµίζεται σε 3 (τρεις) κατηγορίες ανάλογα µε 

τη σοβαρότητα του παραπτώµατος Aναιδής 

συµπεριφορά: ενέργεια αντίθετη προς τους καλούς 

τρόπους ή τις ηθικές αρχές, έκφραση 

περιφρόνηση.Προσβλητική συµπεριφορά: 

δυσφηµιστικές ή υβριστικές λέξεις ή χειρονοµίες 

Eπίθεση: φυσική επίθεση ή πρόθεση επίθεσης. 

∆είτε το θέµα όλο  στη σελίδα 4
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««««Σ’ ευχαριστώ… γιατί Σ’ ευχαριστώ… γιατί Σ’ ευχαριστώ… γιατί Σ’ ευχαριστώ… γιατί 

ότι µου ‘χεις χαρίσειότι µου ‘χεις χαρίσειότι µου ‘χεις χαρίσειότι µου ‘χεις χαρίσει»»»»    

Βάσω Καραντάσιου 

ΣελίδΣελίδΣελίδΣελίδα α α α 4444    Volleyball

«ζωής» και όταν σε αυτόν έχεις το πάθος, την 

υποµονή και τον χαρακτήρα που απαιτείται, τότε 

ευκολότερα θα βγουν όλα αυτά στο γήπεδο. Το 

αποτέλεσµα µε κάνει να λυπάµαι, αλλά σε καµία 

περίπτωση δεν θα άλλαζα, όσα έχω κάνει µε τη 

Βίκυ αυτά τα 4 χρόνια για την ελάχιστη 

Ολυµπιακή διάκριση. Όλα αυτά ήταν και είναι το 

καµάρι µας, για όλα αυτά έχουµε κουραστεί πολύ, 

έχουµε χαρεί πολύ, έχουµε κλάψει και πολύ, µαζί 

και οι δυο, όπως και τώρα. Αυτό είναι ο 

αθλητισµός για µένα, για αυτό παίζω µέχρι αυτή 

τη στιγµή και για αυτά τα συναισθήµατα, έχω 

θυσιάσει κοµµάτια από την προσωπική µου ζωή. 

Ευχαριστώ τη Βίκυ για όλα όσα έχουµε περάσει 

και θα προσπαθήσω να αγωνιστώ όσο καλύτερα 

µπορώ για όσο καιρό ακόµα θα παίξουµε µαζί. 

Η αγάπη σας είναι ανεκτίµητη και η στήριξή σας 

πολύτιµη για την συνέχεια 

.Θα τα ξαναπούµε. 

Ευχαριστώ πολύ, 

Βάσω 

Συνέχεια από τη σελίδα 1 

Συνέχεια από τη σελίδα 3 

O σκοπός του αγώνα είναι το πέρασµα της 

µπάλας πάνω από το φιλέ ώστε να κτυπήσει στο 

έδαφος µέσα στο γήπεδο της αντίπαλης οµάδας, 

καθώς και να εµποδιστεί η προσπάθεια της 

αντίπαλης οµάδας να κάνει το ίδιο. H οµάδα 

έχει τρία κτυπήµατα για να επιστρέψει την 

µπάλα (συν την επαφή του µπλοκ) H µπάλα 

αρχίζει να παίζεται µε το σερβίς: κτύπηµα από 

τον αθλητή που σερβίρει να στείλει την µπάλα 

πάνω από το φιλέ στην περιοχή του αντιπάλου. 

H φάση συνεχίζεται έως ότου η µπάλα κτυπήσει 

στο έδαφος, βγει “άουτ” ή όταν κάποια οµάδα 

αποτύχει να την επιστρέψει σωστά. 

Στο Bόλεϊ, η οµάδα που κερδίζει τη φάση πετυχαίνει 

ένα πόντο (Rally Point System). Oταν η οµάδα που 

δέχεται το σερβίς κερδίζει τη φάση πετυχαίνει επίσης 

πόντο και το δικαίωµα να σερβίρει, ενώ οι αθλητές της

περιστρέφονται κατά µία θέση προς τα δεξιά, όπως οι 

δείκτες του ρολογιού. 

 

Volley στο ηλιοβασίλεµα..! 



Tόσο ο αρχηγός της οµάδας όσο και ο προπονητής 

είναι υπεύθυνοι για τη συµπεριφορά και την 

πειθαρχία των µελών της οµάδας τους. ΠPIN TON 

AΓΩNA, ο αρχηγός της οµάδας υπογράφει το 

φύλλο αγώνος και αντιπροσωπεύει την οµάδα του / 

της στην κλήρωση. Oταν µία οµάδα κάνει µία 

ενέργεια ενάντια στους Kανονισµούς, η τους 

παραβιάζει µε κάποιο άλλο τρόπο, σφυρίζετε 

σφάλµα από κάποιον εκ των διαιτητών. Oι 

διαιτητές κρίνουν τα σφάλµατα και καθορίζουν τις 

ποινές βάσει αυτών των Kανονισµών. Eάν 

πραγµατοποιηθούν δύο ή περισσότερα σφάλµατα 

διαδοχικά, τότε υπολογίζεται µόνο το πρώτο. Eάν 

πραγµατοποιηθούν δύο ή περισσότερα σφάλµατα 

ταυτόχρονα από τους αντιπάλους, δίνεται ∆IΠΛO 

ΣΦAΛMA και η φάση επαναλαµβάνεται. H 

συνέπεια ενός σφάλµατος είναι η απώλεια της 

φάσης: εάν κάποιος είχε το σερβίς, τότε αυτός 

κερδίζει έναν πόντο και συνεχίζει να σερβίρει. εάν 

ο αντίπαλος δέχθηκε το σερβίς, τότε αυτός κερδίζει 

ένα πόντο και το δικαίωµα να σερβίρει. Eνα σετ 

κερδίζεται (εκτός από το αποφασιστικό 5ο σετ) από 

την οµάδα που θα κερδίσει πρώτη 25 πόντους µε 

ελάχιστη διαφορά δύο πόντων. Σε περίπτωση 

ΠPOΘEPMANΣH   Πριν τον αγώνα, 

εάν οι οµάδες είχαν στη διάθεσή τους 

αγωνιστικό χώρο, τότε κάθε οµάδα θα 

έχει µία περίοδο προθέρµανσης 3 

λεπτών στο φιλέ. Eάν όχι, τότε η κάθε 

µία θα έχει 5 λεπτά. Eάν και οι δύο 

αρχηγοί συµφωνούν για ταυτόχρονη 

προθέρµανση στο φιλέ, οι οµάδες 

µπορούν να την πραγµατοποιήσουν 

εντός 6 λεπτών ή 10 λεπτών, βάσει 

του Kανόνα  

ΘEΣΕΙΣ Tην στιγµή που η µπάλα 

χτυπιέται από τον αθλητή που κάνει 

το σερβίς, κάθε οµάδα θα πρέπει να 

βρίσκεται µέσα στη δική της περιοχή 

µε τη σειρά περιστροφής (εκτός του 

αθλητή που σερβίρει). 

Πριν τον αγώνα…Πριν τον αγώνα…Πριν τον αγώνα…Πριν τον αγώνα…    

«Volleyball is a «Volleyball is a «Volleyball is a «Volleyball is a 

dandy game and dandy game and dandy game and dandy game and 

more besides.»more besides.»more besides.»more besides.»    

    
  Peter Wardale 
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ισοπαλίας 24-24, ο αγώνας συνεχίζεται έως ότου 

επιτευχθεί διαφορά δύο πόντων1 O αγώνας 

κερδίζεται από την οµάδα που θα κερδίσει τρία σετ. 

2 Σε περίπτωση ισοπαλίας 2-2, το αποφασιστικό (5ο) 

σετ, παίζεται στους 15 πόντους µε ελάχιστη διαφορά 

2 πόντων. Eάν κάποια οµάδα αρνείται να αγωνιστεί 

εφόσον έχει κληθεί, τότε θεωρείται ότι απέχει και 

χάνει τον αγώνα µε αποτέλεσµα 0-3 (για τον αγώνα) 

και 0-25 (για κάθε σετ). Eάν κάποια οµάδα, χωρίς 

δικαιολογηµένη αιτία, δεν εµφανιστεί στον 

αγωνιστικό χώρο εγκαίρως, τότε θεωρείται ότι 

απέχει και χάνει τον αγώνα µε το ίδιο αποτέλεσµα 

όπως στον Kανόνα 6.4.1. Mία οµάδα που µένει 

“ΕΛΛΕΙΠΗΣ” για το σετ ή τον αγώνα (Kανόνας 

7.3.1), χάνει το σετ ή τον αγώνα. H αντίπαλη οµάδα 

λαµβάνει τους πόντους ή τους πόντους και τα σετ 

που χρειάζονται για να κερδίσει το σετ ή τον αγώνα. 

H µη πλήρης οµάδα κρατά τους πόντους της και τα 

σετ. 

Παραποµπή αναγνωστών από τη σελίδα 2 
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Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:    

2109510587 

 

Φαξ:Φαξ:Φαξ:Φαξ:    

2109510809 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:    
mail@7lyk-kallith.att.sch.gr 

Είµαστε στο Web! 

Επισκεφθείτε µας στη 

διεύθυνση: 

http//7lyk-kallith.att.sch.gr 
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