
                   

                   

ΒασικοίΒασικοί κανονισμοίκανονισμοί

Beach VolleyBeach Volley

ΟιΟι βασικοίβασικοί κανόνεςκανόνες καικαι τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου
BeachBeach VolleyVolley

•• ToTo BV BV είναιείναι έναένα παιχνίδιπαιχνίδι πουπου παίζεταιπαίζεται απόαπό δύοδύο
ομάδεςομάδες τωντων δύοδύο ατόμωνατόμων σεσε έναένα γήπεδογήπεδο μεμε άμμοάμμο
χωρισμένοχωρισμένο απόαπό έναένα φιλέφιλέ. . ΗΗ μπάλαμπάλα μπορείμπορεί νανα
χτυπηθείχτυπηθεί μεμε κάθεκάθε μέροςμέρος τουτου σώματοςσώματος. . 

•• ΟιΟι παίκτεςπαίκτες παίζουνπαίζουν ξυπόλυτοιξυπόλυτοι στηνστην άμμοάμμο. . 

•• ΣκοπόςΣκοπός τουτου παιχνιδιούπαιχνιδιού είναιείναι ηη κάθεκάθε ομάδαομάδα νανα
στείλειστείλει τητη μπάλαμπάλα πάνωπάνω απόαπό τοτο φιλέφιλέ στοστο έδαφοςέδαφος
τουτου αντιπάλουαντιπάλου καικαι νανα εμποδίσειεμποδίσει τητη μπάλαμπάλα νανα
χτυπήσειχτυπήσει στοστο δικόδικό τηςτης γήπεδογήπεδο. . 

ΟιΟι βασικοίβασικοί κανόνεςκανόνες καικαι τατα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου BeachBeach VolleyVolley

•• ΗΗ άμμοςάμμος θαθα πρέπειπρέπει νανα έχειέχει βάθοςβάθος τουλάχιστοντουλάχιστον
4040εκεκ καικαι νανα είναιείναι καθαρήκαθαρή. . 

•• ΟιΟι ομάδεςομάδες στηνστην FIVB FIVB θαθα πρέπειπρέπει νανα φορούνφορούν
ομοιόμορφεςομοιόμορφες στολέςστολές καικαι οιοι παίκτεςπαίκτες νανα έχουνέχουν
τουςτους αριθμούςαριθμούς 1 1 καικαι 2 2 καικαι νανα σερβίρουνσερβίρουν
εναλλάξεναλλάξ. . 

•• ΤοΤο ύψοςύψος τουτου φιλέφιλέ είναιείναι γιαγια τουςτους άνδρεςάνδρες 243243εκεκ. . 
καικαι γιαγια τιςτις γυναίκεςγυναίκες 224224εκεκ. . 

•• ΣτοΣτο σέρβιςσέρβις επιτρέπεταιεπιτρέπεται μόνομόνο έναένα πέταγμαπέταγμα..

ΒΑΣΙΚΕΣΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ TOY BV TOY BV ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ
ΒΟΛΕΪΒΟΛΕΪ ΣΑΛΑΣΣΑΛΑΣ ((ΣΤΟΥΣΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ))

•• ΟιΟι διαστάσειςδιαστάσεις τουτου γηπέδουγηπέδου τουτου BV BV είναιείναι απόαπό τητη 1/1/2001, 1/1/2001, 
8x88x8μμ. . 

•• ΟιΟι ομάδεςομάδες δικαιούνταιδικαιούνται μόνομόνο 5 5 λεπτάλεπτά γιαγια ζέσταμαζέσταμα στοστο φιλέφιλέ. . 
•• ΔενΔεν υπάρχουνυπάρχουν συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες θέσειςθέσεις στοστο γήπεδογήπεδο, , αλλάαλλά ηη
σειράσειρά στοστο σέρβιςσέρβις θαθα πρέπειπρέπει νανα διατηρείταιδιατηρείται καθκαθ' ' όληόλη τητη
διάρκειαδιάρκεια τουτου σετσετ. . 

•• ΗΗ επαφήεπαφή μεμε τοτο μπλοκμπλοκ μετράειμετράει σανσαν χτύπημαχτύπημα. . ΗΗ ομάδαομάδα πουπου
εκτελείεκτελεί μπλοκμπλοκ θαθα έχειέχει μόνομόνο δύοδύο χτυπήματαχτυπήματα μετάμετά απόαπό
επαφήεπαφή στοστο μπλοκμπλοκ. . ΑκόμηΑκόμη καικαι ηη ελάχιστηελάχιστη επαφήεπαφή στοστο μπλοκμπλοκ
μετράειμετράει γιαγια χτύπημαχτύπημα. . ΈναςΈνας παίκτηςπαίκτης μετάμετά τηντην επαφήεπαφή μεμε τητη
μπάλαμπάλα στοστο μπλοκμπλοκ μπορείμπορεί νανα τητη ξαναχτυπήσειξαναχτυπήσει σανσαν δεύτερηδεύτερη
επαφήεπαφή..
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•• ΈναςΈνας παίκτηςπαίκτης μπορείμπορεί νανα περάσειπεράσει στοστο
αντίπαλοαντίπαλο γήπεδογήπεδο αρκείαρκεί νανα μηνμην
παρεμποδίσειπαρεμποδίσει τοντον αντίπαλοαντίπαλο. . ΑνΑν περάσειπεράσει
καικαι ακουμπήσειακουμπήσει τοντον αντίπαλοαντίπαλο σημειώνεταισημειώνεται
παράβασηπαράβαση. . 

•• ΤοΤο πλασέπλασέ μεμε τοτο εσωτερικόεσωτερικό τωντων δακτύλωνδακτύλων
δενδεν επιτρέπεταιεπιτρέπεται. . ΜόνοΜόνο μεμε τοτο εξωτερικόεξωτερικό
μέροςμέρος ((pokepoke). ). 
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•• ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται ηη πάσαπάσα μεμε άλμαάλμα αρκείαρκεί τατα χέριαχέρια
νανα κινηθούνκινηθούν ταυτόχροναταυτόχρονα καικαι νανα μημη πάρειπάρει
στροφέςστροφές ηη μπάλαμπάλα. . 

•• ΑνΑν έναςένας σοβαρόςσοβαρός τραυματισμόςτραυματισμός συμβείσυμβεί, , ενώενώ
παίζεταιπαίζεται ηη μπάλαμπάλα, , οο διαιτητήςδιαιτητής θαθα πρέπειπρέπει νανα
σταματήσεισταματήσει τοτο παιχνίδιπαιχνίδι αμέσωςαμέσως. . ΗΗ φάσηφάση θαθα
πρέπειπρέπει νανα επαναληφθείεπαναληφθεί. . ΟΟ τραυματισμένοςτραυματισμένος
παίκτηςπαίκτης έχειέχει τοτο πολύπολύ 5 5 λεπτάλεπτά γιαγια νανα επανέλθειεπανέλθει
στοστο σετσετ. . 
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•• ΑνΑν ηη μπάλαμπάλα είναιείναι άουτάουτ αλλάαλλά έχειέχει χτυπήσειχτυπήσει
τητη γραμμήγραμμή στοστο πέρασμαπέρασμα τηςτης τότετότε ηη μπάλαμπάλα
θεωρείταιθεωρείται μέσαμέσα. . 

•• ΑνΑν ηη μπάλαμπάλα είναιείναι άουτάουτ καικαι έχειέχει τινάξειτινάξει
άμμοάμμο στηστη γραμμήγραμμή καικαι αυτήαυτή έχειέχει κουνηθείκουνηθεί
απόαπό τηντην άμμοάμμο τότετότε ηη μπάλαμπάλα είναιείναι άουτάουτ..
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ΒΟΛΕΪΒΟΛΕΪ ΣΑΛΑΣΣΑΛΑΣ ((ΣΤΟΥΣΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ))

•• ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται νανα περάσειπεράσει κάποιοςκάποιος τητη μπάλαμπάλα μεμε
δάκτυλαδάκτυλα, , αρκείαρκεί ηη πορείαπορεία τηςτης μπάλαςμπάλας νανα είναιείναι στονστον
άξοναάξονα πουπου βλέπουνβλέπουν οιοι ώμοιώμοι τουτου παίκτηπαίκτη. . ΑνΑν ηη
μπάλαμπάλα αλλάξειαλλάξει τροχιάτροχιά λόγωλόγω τουτου αέρααέρα καικαι περάσειπεράσει
στοστο αντίπαλοαντίπαλο γήπεδογήπεδο τότετότε ηη πάσαπάσα είναιείναι έγκυρηέγκυρη. . 
ΕπιτρέπεταιΕπιτρέπεται ηη πίσωπίσω πάσαπάσα μεμε τιςτις ίδιεςίδιες συνθήκεςσυνθήκες. . 

•• ΜιαΜια πάσαπάσα μεμε δάκτυλαδάκτυλα γιαγια νανα είναιείναι έγκυρηέγκυρη θαθα
πρέπειπρέπει τατα χέριαχέρια νανα κινηθούνκινηθούν ταυτόχροναταυτόχρονα καικαι ηη
μπάλαμπάλα νανα μημη πάρειπάρει στροφέςστροφές, , ενώενώ τατα χέριαχέρια
μπορούνμπορούν κατάκατά τηντην επαφήεπαφή νανα κατεβούνκατεβούν προςπρος τατα
κάτωκάτω χωρίςχωρίς όμωςόμως νανα κρατηθείκρατηθεί χρονικάχρονικά
περισσότεροπερισσότερο..
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ΤΟΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΠΑΙΧΝΙΔΙ
•• ΔύοΔύο νικηφόρανικηφόρα σετσετ στουςστους 21 21 πόντουςπόντους ενώενώ αναν
χρειαστείχρειαστεί καικαι τρίτοτρίτο σετσετ στουςστους 15 15 πόντουςπόντους. . 

•• ΘαΘα πρέπειπρέπει νανα υπάρχειυπάρχει διαφοράδιαφορά 2 2 πόντωνπόντων γιαγια νανα
κερδίσεικερδίσει μιαμια ομάδαομάδα έναένα σετσετ. . 

•• ΣταΣτα σετσετ τωντων 21 21 πόντωνπόντων γίνεταιγίνεται αλλαγήαλλαγή γηπέδουγηπέδου
κάθεκάθε 77 πόντουςπόντους ((σύνολοσύνολο) ) χωρίςχωρίς ενδιάμεσηενδιάμεση
διακοπήδιακοπή. . ΣτουςΣτους 15 15 πόντουςπόντους ηη αλλαγήαλλαγή γίνεταιγίνεται κάθεκάθε 5 5 
πόντουςπόντους ((σύνολοσύνολο). ). 

•• ΚάθεΚάθε ομάδαομάδα έχειέχει δικαίωμαδικαίωμα γιαγια 2 2 timetime outout τωντων
30sec. 30sec. ΜετάΜετά τοτο τέλοςτέλος τουτου κάθεκάθε σετσετ υπάρχειυπάρχει
διάλειμμαδιάλειμμα 1 1 λεπτούλεπτού. . 

•• ΚλήρωσηΚλήρωση γίνεταιγίνεται πρινπριν τοντον αγώνααγώνα καικαι πρινπριν τοτο τρίτοτρίτο
σετσετ. . ΗΗ ομάδαομάδα πουπου κερδίζεικερδίζει μπορείμπορεί νανα διαλέξειδιαλέξει
γήπεδογήπεδο, , σέρβιςσέρβις ήή υποδοχήυποδοχή. . 


