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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να καθοδηγήσει τους αξιωματούχους των αγώνων, σε ότι αφορά τους νόμους και
κανόνες, η μελέτη του οποίου θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο των κανονισμών. Αναφέρεται κυρίως
στις υποχρεώσεις διαιτητών και βοηθών διαιτητών, ενώ οι υποχρεώσεις των επιδιαιτητών καλύπτονται από το
εγχειρίδιο Handbook for Tournament Referees.
1.2 Oι αθλητές θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες αλλά και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε κάθε πρωτάθλημα και
σε κάθε χώρα. Η Επιτροπή Διαιτητών και Επιδιαιτητών (της ITTF) έχει θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για τους
αξιωματούχους, οι οποίοι αναφέρονται στα κεφάλαια Α,D,E και F.
1.3 Τα κεφάλαιο Β περιέχει οδηγίες για τους αξιωματούχους και αναφέρεται σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Αυτές οι οδηγίες
δεν υποχρεωτικό νε τηρούνται σε άλλου είδους πρωταθλήματα παρ’ όλα αυτά υιοθετούνται σε ηπειρωτικά και
Παγκόσμια Ανοικτά Πρωταθλήματα.
Το κεφάλαιο C αναφέρει τον τρόπο εξέλιξης των διαιτητών και το Η αναφέρεται στον κανονισμό για τα άτομα με
αναπηρίες.
2. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1 Εφαρμοσιμότητα
2.1.1 Πολύ σημαντικό για έναν αξιωματούχο είναι η άριστη γνώση των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των
κανονισμών που ρυθμίζουν την διεξαγωγή των αγώνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, σε συνδυασμό με μορφή και το
εύρος των αγώνων.
2.2 Νόμοι
2.2.1 Ο κανονισμός παιδιάς περιλαμβάνει τους νόμους της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, οι οποίοι χάριν συντομίας θα
αναφέρονται ως ΝΟΜΟΙ. Οι Νόμοι ισχύουν σε όλα τα διεθνή παιγνίδια και είναι γενικά αποδεκτοί από τις ομοσπονδίες
για τους εσωτερικούς τους αγώνες, αν και κάθε ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να κάνει μεταβολές για αγώνες που αφορούν
μόνο δικούς της παίκτες. Ένας νόμος μπορεί ν' αλλάξει μόνο σε Διεθνές συνέδριο και μόνο με την συμφωνία της
πλειοψηφίας δηλαδή των 3/4 απ' όσους ψηφίζουν.
2.3 Κανονισμοί
2.3.1 Ο κανονισμός διοργανώσεων περιλαμβάνει τους κανονισμούς διεξαγωγής των διεθνών αγώνων, και θα αναφέρονται χάριν
συντομίας ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Οι περισσότεροι απ' αυτούς ισχύουν σε όλους τους αγώνες. Αλλαγή κανονισμού μπορεί να
γίνει μόνο σε συνέδριο ή σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
3. ΤΥΠΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
3.1 Ανοικτό τουρνουά
3.1.1 Το Ανοικτό τουρνουά είναι αγώνες που οργανώνονται από μία Ομοσπονδία στη χώρα της και που η συμμετοχή είναι
ελεύθερη για τους παίκτες οποιασδήποτε Ομοσπονδίας. Οι Κανονισμοί εφαρμόζονται, γενικά, σε όλα τα τουρνουά αυτού
του είδους, αλλά μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις, συνήθως λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, τις
συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων, όπως ο αγωνιστικός χώρος κλπ..
3.1.2 Όταν σ' ένα Ανοικτό τουρνουά δεν ισχύουν κάποιοι κανονισμοί, η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει οποιασδήποτε
διαφοροποίηση, έτσι ώστε αυτοί που επιθυμούν να συμμετέχουν, να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τους ισχύοντες
κανονισμούς . Αυτός που δηλώνει συμμετοχή, θεωρείται ότι έχει καταλάβει και αποδέχεται τους κανονισμούς που θα
ισχύσουν στο τουρνουά.
3.1.3 Σε κάθε αγωνιστική περίοδο κάθε Ομοσπονδία μπορεί να διοργανώσει ένα ανοικτό τουρνουά, και το ονομάζει <ανοικτό
διεθνές πρωτάθλημα> της. Αν η Ομοσπονδία αυτή θέλει να τροποποιήσει τους κανονισμούς σε ένα τέτοιο τουρνουά,
μπορεί να το κάνει μόνο με την άδεια της ITTF. Κατά τον ίδιο τρόπο, όποιες τυχόν διαφοροποιήσεις προτείνονται για τα
Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα, θα πρέπει να εγκριθούν από την αντίστοιχη Ηπειρωτική Ομοσπονδία και για τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα από το συμβούλιο της ITTF.
3.1.4 Από το 1996 μία σειρά από Ανοικτά Παγκόσμια Πρωταθλήματα έχουν συμπεριληφθεί στο “PRO TOUR CIRCUIT” και τα
οποία διοργανώνονται υπό την επίβλεψη της ITTF, με διαφοροποιήσεις των κανονισμών, που όμως έχουν εγκριθεί από
την ΙΤΤF. Αυτές οι διαφοροποιήσεις κανονισμών που εφαρμόζονται στα Pro Tour, πρέπει να αναγράφονται στην
προκήρυξη των αγώνων.
3.2 Διοργανώσεις με περιορισμούς.
3.2.1. Εκτός από εσωτερικούς αγώνες, στους οποίους οι παίκτες που συμμετέχουν, ανήκουν στην ίδια Ομοσπονδία ,
πραγματοποιούνται αγώνες με περιορισμούς, για παίκτες μιας καθορισμένης περιοχής, εκτός της ηπείρου ή για μέλη
συγκεκριμένων ομάδων ή για επαγγέλματα. Για όλους αυτούς τους αγώνες οι αρμόδιοι οργανωτές έχουν το δικαίωμα ν'
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αποφασίσουν, ποιοι κανονισμοί θα ισχύσουν και ποιους επιπρόσθετους κανόνες, αν υπάρχουν τέτοιοι, επιθυμούν να
υιοθετηθούν.
3.3 Άλλες διεθνείς διοργανώσεις.
3.3.1 Οι διεθνείς αγώνες, εκτός από τα Παγκόσμια ή Ηπειρωτικά Πρωταθλήματα, συνήθως διεξάγονται κάτω από τους ίδιους
κανονισμούς με τα ανοικτά τουρνουά, αλλά οι ομοσπονδίες που συμμετέχουν μπορεί να συμφωνήσουν σε
διαφοροποιήσεις. Σε αυτούς και σε οποιουσδήποτε άλλους διεθνείς αγώνες, πρέπει να θεωρείται πως ισχύουν όλοι οι
ανάλογοι κανονισμοί, εκτός αν οι προκηρύξεις των αγώνων που δημοσιεύτηκαν, δηλώνουν ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις,
αναφέροντας ποιες θα είναι αυτές.
4. ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
4.1 Επιδιαιτητής
4.1.1 Σε κάθε διοργάνωση διορίζεται ένας Επιδιαιτητής συνήθως με έναν ή περισσότερους βοηθούς. Ο Επιδιαιτητής ή ο βοηθός
του πρέπει να είναι παρών στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, για να αποφασίζει για κάθε
αμφισβήτηση της ερμηνείας των κανόνων και κανονισμών.
4.1.2 Ο Επιδιαιτητής είναι υπεύθυνος να αποφασίζει όπως για το αν, θα επιτρέψει μια προσωρινή διακοπή του αγώνα για
τραυματισμό ή θα επιβάλλει ποινή για ανάρμοστη συμπεριφορά. Θα πρέπει να ενεργεί με συνέπεια και ν' αποφεύγει
κάθε υποψία ότι μεροληπτεί για συγκεκριμένους παίκτες. Συνηθίζεται στις μεγάλες διοργανώσεις ο Επιδιαιτητής και οι
βοηθοί του να είναι από διαφορετικές Ομοσπονδίες , έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ένας <ουδέτερος> επιδιαιτητής για να
επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος.
4.1.3 Στις ευθύνες του Επιδιαιτητή περιλαμβάνεται ο ορισμός των διαιτητών κάθε αγώνα ,αν και συνήθως κάποιος από τους
βοηθούς του είναι επιφορτισμένος με το καθήκον αυτό. Πρέπει όμως να είναι βέβαιος ότι οι διαιτητές είναι ικανοί και ότι
εφαρμόζουν δίκαια και με συνέπεια τους νόμους και τους κανονισμοί. Στις μεγάλες διοργανώσεις , ειδικά όταν υπάρχουν
νέοι ή έντονα αμφισβητούμενοι νόμοι και κανονισμοί, πρέπει να εξηγήσει στους διαιτητές, στην επίσημη, πριν τον αγώνα,
συνάντηση τους, αλλά και με έγγραφες οδηγίες, πως περιμένει να εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί.
4.1.4 Οι παίκτες βρίσκονται στην δικαιοδοσία του Επιδιαιτητή, από την στιγμή που μπαίνουν στο κτίριο των αγώνων μέχρι την
στιγμή που θα φύγουν. Η αίθουσα προθέρμανσης περιλαμβάνεται στο κτίριο των αγώνων.
4.2 Διαιτητής
4.2.1 Για κάθε αγώνα υπάρχει ένας διαιτητής, του οποίου καθήκον είναι να ελέγχει την σωστή διεξαγωγή του αγώνα, να κρίνει το
αποτέλεσμα κάθε φάσης. Ο διαιτητής , χρειάζεται να εξασκείται και να αποφασίζει την εφαρμογή μερικών νόμων και
κανονισμών, όπως π.χ το να αποφασίζει αν κάποια φάση είναι "επανάληψη" ή πόντος ή να κρίνει αν κάποιου παίκτη το
σέρβις ή η απόκρουση επηρεάστηκε από κάποιο ξαφνικό θόρυβο, να ελέγχει την συμπεριφορά των αθλητών, να
εξασφαλίζει την συνέχεια του αγώνα κλπ.
4.2.2 Αν ο διαιτητής λειτουργεί μόνος του, είναι ο μοναδικός κριτής όλων των αμφισβητούμενων φάσεων του αγώνα,
περιλαμβανομένων και των αποφάσεων που αφορούν τις μπαλιές που κτυπούν στην άκρη του τραπεζιού, καθώς και όλα
τα σχετικά με το σέρβις. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες είναι επίσης υπεύθυνος να ελέγχει χρονικά τη διάρκεια του αγώνα,
αν και όταν ο χρόνος φτάνει στο τέλος του και μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα επίσπευσης, κάποιος άλλος διαιτητής
τον βοηθάει στη μέτρηση των κτυπημάτων.
4.2.3 Αν και ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τις αποφάσεις του βοηθού του, έχει το δικαίωμα , αν πιστεύει ότι
κάποια απόφαση βοηθού, είναι έξω από τις αρμοδιότητες που έχει ο βοηθός , να ακυρώσει την απόφαση αυτή ή
ανακαλώντας την ή συνηθέστερα δίδοντας "επανάληψη" της ανταλλαγής κτυπημάτων.
4.2.4 Ο διαιτητής κάθεται σε ευθεία γραμμή με το φιλέ σε απόσταση 2-3 μέτρων περίπου. Στα διπλά, ο διαιτητής θα πρέπει να
είναι όρθιος, ώστε να βλέπει καθαρά, αν η μπάλα στο σέρβις χτυπά στο σωστό τμήμα του τραπεζιού. Στα ατομικά είναι
προτιμότερο να κάθεται, για να μη δημιουργεί οπτικό πρόβλημα στους θεατές.
4.2.5 Οι παίκτες είναι στην δικαιοδοσία του διαιτητή, από την στιγμή που θα φτάσουν στον αγωνιστικό χώρο (επιμέρους
αγωνιστικό χώρο του τραπεζιού), μέχρι και την στιγμή που θα φύγουν από αυτόν.
4.3 Βοηθός διαιτητή
4.3.1 Στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις ένας βοηθός διαιτητής ορίζεται και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου κάποια από τα
καθήκοντα του διαιτητή, ενώ τον βοηθάει σε κάποια άλλα. Για παράδειγμα, ο βοηθός διαιτητή είναι μοναδικός υπεύθυνος
να αποφασίζει αν η μπάλα κτύπησε στην άκρη της αγωνιστικής επιφάνειας, που βρίσκεται κοντά σ' αυτόν, και έχει την
ίδια δυνατότητα με τον διαιτητή να αποφασίζει για τη νομιμότητα του σέρβις, για το αν ο παίκτης παρεμπόδισε την
μπάλα, καθώς και τη δυνατότητα να δίδει "επανάληψη" της ανταλλαγής κτυπημάτων.
4.3.2 Αν ένας εκ των διαιτητή ή βοηθού διαιτητή αποφασίσει ότι το σέρβις κάποιου παίκτη είναι αντικανονικό, ή ότι η μπάλα στο
σέρβις ακούμπησε το δίχτυ, ή ότι ο παίκτης παρεμπόδισε την μπάλα, ή ότι οι συνθήκες του αγώνα έχουν διαταραχθεί σε
τρόπο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκβαση του αγώνα, η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη. Μπορεί όμως σε
κάποιες περιπτώσεις, μια απόφαση του διαιτητή ή του βοηθού του να ακυρωθεί από απόφαση κάποιου άλλου εξ' αυτών.
4.3.3 Για παράδειγμα αν ο βοηθός διαιτητή αποφάσισε ότι η μπάλα ακούμπησε την άκρη της αγωνιστικής επιφάνειας, στην
πλευρά που βρίσκεται πλησιέστερα σ' αυτόν, η απόφαση αυτή να μην ισχύει διότι την ίδια στιγμή ο διαιτητής έκρινε ότι ο
παίκτης μετακίνησε την αγωνιστική επιφάνεια. Συχνά συμβαίνει ο βοηθός διαιτητή να κρίνει ότι ένα σέρβις είναι
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παράνομο, αλλά να δίδεται από τον διαιτητή "επανάληψη", διότι την ίδια στιγμή μια μπάλα από άλλο τραπέζι μπήκε στον
αγωνιστικό χώρο.
4.3.4 Ο βοηθός διαιτητή κάθεται ακριβώς απέναντι από τον διαιτητή, στην ίδια ευθεία με το φιλέ, και στην ίδια απόσταση από το
τραπέζι. Δεν χρειάζεται ο βοηθός διαιτητή να στέκεται όρθιος στα διπλά.
4.4 Χρονομέτρης
4.4.1 Ο βοηθός διαιτητή συνήθως λειτουργεί ως χρονομέτρης , όμως πολλοί διαιτητές επιθυμούν να ελέγχουν οι ίδιοι τον χρόνο.
Ο χρονομέτρης ελέγχει τη διάρκεια του αγώνα , τη διάρκεια των διαλειμμάτων, τη διάρκεια της προθέρμανσης καθώς και
κάθε έκτακτη διακοπή. Η απόφαση του για το τέλος του χρόνου είναι τελεσίδικη.
4.5. Μετρητής Αποκρούσεων
4.5.1 Όταν το σύστημα επίσπευσης τεθεί σε λειτουργία, ο βοηθός διαιτητή εκτελεί χρέη μετρητή αποκρούσεων, κάποιες φορές
πιθανόν να κληθεί ένας άλλος διαιτητής να ασκήσει το καθήκον αυτό. Η απόφαση του μετρητή κτυπημάτων είναι οριστική.
Αν ο βοηθός διαιτητή υφίσταται και μετά την παρουσία του “μετρητή χτυπημάτων», τότε οι δικαιοδοσίες που είχε ως
βοηθός, παραμένουν.
4.6 Ενστάσεις
4.6.1 Ο παίκτης στα ατομικά ή ο αρχηγός της ομάδας στα ομαδικά μπορούν να υποβάλουν ένσταση στον επιδιαιτητή για κάποια
απόφαση του διαιτητή ή του βοηθού ή του μετρητή αποκρούσεων, αν πιστεύουν ότι έγινε λαθεμένη ερμηνεία κάποιου
κανόνα από έναν απ' αυτούς.
Αλλά δεν μπορούν να υποβάλουν ένσταση εναντίον κάποιας απόφασης των διαιτητών, αν η απόφαση αυτή είναι σε θέμα
που είναι στην αρμοδιότητα τους να αποφασίζουν. Η απόφαση του επιδιαιτητή είναι τελική για κάθε ερώτημα ερμηνείας
κανονισμών.
4.6.2 Αν ο παίκτης ή ο προπονητής πιστεύει ότι ο Επιδιαιτητής σφάλει, μπορεί να γίνει παρά πέρα ένσταση δια μέσου της
Ομοσπονδίας του, στην επιτροπή κανονισμών της ITTF. Η επιτροπή αυτή θα δώσει μια νομολογία για μελλοντικές
περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση που ήδη έχει πάρει ο Επιδιαιτητής. Επίσης μπορεί να υποβληθεί
ένσταση στην οργανωτική επιτροπή για μια απόφαση που πήρε ο Επιδιαιτητής, σε θέμα που δεν καλύπτεται από τους
κανονισμούς.
4.6.3 Στην εκδίκαση της ένστασης ο Επιδιαιτητής πρέπει να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις. Σε ένα Ατομικό αγώνα ένσταση
γίνεται μόνο με τον παίκτη ή το ζευγάρι. Ο αρχηγός και ο προπονητής της ομάδας δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν εκ
μέρους του παίχτη τους και μόνο ένας μεταφραστής επιτρέπεται να παρευρίσκεται, ειδικά όταν υπάρχει πρόβλημα
συνεννόησης. Σε ένα ομαδικό αγώνα οποιαδήποτε ένσταση, που δεν υποστηρίζεται από τον αρχηγό της ομάδας,
αγνοείται.
4.6.4 Όταν η ένσταση αναφέρεται σε απόφαση κάποιου αξιωματούχου τότε μόνο αυτός μπορεί να παρευρεθεί στη σχετική
συζήτηση. Μπορεί ο Επιδιαιτητής να ρωτήσει τη γνώμη κάποιου άλλου αξιωματούχου ή ακόμα και θεατή για να
ενημερωθεί για το όλο ζήτημα. Κατά την εκδίκαση μιας ένστασης, απαγορεύεται να παρευρίσκονται και να παρεμβαίνουν
οποιοδήποτε αλλά πρόσωπα, εκτός από τα άμεσα ενδιαφερόμενα.
4.7 Αντικατάσταση αξιωματούχων
4.7.1 Υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια μίας διοργάνωσης, είτε πριν από έναν αγώνα, είτε αφού αυτός έχει αρχίσει, να
προκύψει αμφιβολία για την ικανότητα ενός αξιωματούχου ν' αντεπεξέλθει στα καθήκοντα του. Τέτοιες περιπτώσεις είναι
σπάνιες, αλλά όταν εμφανίζονται, ο Επιδιαιτητής πρέπει να είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να
ξεπεραστεί το πρόβλημα, πιθανώς με το να αντικαταστήσει τον αξιωματούχο, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος δράσης.
4.7.2 Το βασικό ερώτημα για τον Επιδιαιτητή είναι, αν ο διορισμός ενός αξιωματούχου ή η διατήρηση ενός ήδη διορισμένου
αξιωματούχου, μπορεί να οδηγήσει σε άδικο αποτέλεσμα . Αν ένας αξιωματούχος δρα σωστά και με συνέπεια και δεν
δείχνει εσκεμμένη μεροληψία, δεν υπάρχει λόγος να τον αντικαταστήσει, μόνο και μόνο επειδή οι αποφάσεις του
επηρεάζουν περισσότερο έναν παίκτη ή ένα ζευγάρι.
4.7.3 Παράπονα από ένα παίκτη, ότι ο διαιτητής είναι πολύ αυστηρός στην εφαρμογή των νόμων, ή ότι έχει προκαλέσει και
παλιότερα διαμαρτυρίες από την πλευρά του παίκτη, δεν δημιουργεί θέμα μη διορισμού του διαιτητή σε παιγνίδι που
αυτός ο παίκτης πρόκειται να λάβει μέρος. Παρόμοια, μια φιλονικία ανάμεσα στον αξιωματούχο και στον παίκτη ή στον
προπονητή κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού, δεν οδηγεί σε αντικατάσταση του αξιωματούχου.
4.7.4 Σποραδικά λάθη από τον διαιτητή, ειδικά αν διορθώνονται γρήγορα, δεν αποτελούν βάσιμα στοιχεία για την απομάκρυνση
του και είναι γενικά καλύτερα για τον Επιδιαιτητή να μην επεμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού, ακόμα κι όταν τα
λάθη είναι πιο επίμονα, με την προϋπόθεση ότι είναι εμφανές πως το αποτέλεσμα του αγώνα δεν προδικάζεται. Παρ' όλα
αυτά, πρέπει να δίνεται προσοχή στον ορισμό των αξιωματούχων, ιδιαίτερα σε αγώνες δύσκολους και σε αγώνες όπου
υπάρχει μεγάλος αριθμός φιλάθλων.
4.7.5 Αν ο Επιδιαιτητής είναι πεπεισμένος ότι η διατήρηση ενός αξιωματούχου πιθανόν να επιφέρει άδικο αποτέλεσμα, ο
Επιδιαιτητής μπορεί να τον αντικαταστήσει. Η αλλαγή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα και ο Επιδιαιτητής
πρέπει να εξηγήσει με προσοχή σ' αυτόν την αιτία της πράξης του, αποφεύγοντας κάθε δημόσια εκδήλωση κριτικής ή
επίπληξης.
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4.7.6 Όταν ένας αξιωματούχος αντικαθίσταται εξ αιτίας των λανθασμένων του αποφάσεων, το σκορ που διαμορφώθηκε από τις
αποφάσεις αυτές δεν μπορεί να αλλάξει, αν έγιναν αμφισβητούμενες φάσεις, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. Αν είναι
εμφανές ότι έγιναν κατά τη διάρκεια παρερμηνείας κανόνων ή έγιναν σε φάσεις εντελώς έξω από την δικαιοδοσία του,
μπορεί να επαναληφθεί ο αγώνας, του οποίου το αποτέλεσμα επηρεάστηκε, αλλά γενικά είναι προτιμότερο, να συνεχίζεται
ο αγώνας από το σημείο που είχε διακοπεί.
4.8 Παρουσία αξιωματούχων (Κεφάλαια A,B,E,F,G)
4.8.1 Καθήκον των διαιτητών ενός αγώνα είναι η εξασφάλιση, με τη παρουσία των, του δίκαιου αποτελέσματος. Η παρουσία
αυτή δεν πρέπει να αποβλέπει στην προσωπική προβολή των διαιτητών, αλλά στην όσο το δυνατόν σωστότερη διεύθυνση
του αγώνα. Η καλύτερη επιβράβευση μιας ομάδας διαιτητών είναι να διευθύνουν ένα αγώνα με τέτοιο τρόπο, ώστε
αθλητές και θεατές να εστιάζουν την προσοχή τους μόνο στον αγώνα.
4.8.2 Όταν οι διαιτητές διαιτητεύουν ένα αγώνα θα πρέπει να έχουν την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους μόνο στον αγώνα,
που έχουν οριστεί να διευθύνουν. Αστεία ή καλαμπούρια που γίνονται από τους διαιτητές, δεν είναι πάντοτε
καλοδεχούμενα από τους αθλητές, για τους οποίους ο αγώνας μπορεί να είναι πολύ κρίσιμος. Οι διαιτητές δεν πρέπει να
εγκαταλείπουν τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκτός εάν είναι απόλυτα αναγκαίο, θα
πρέπει να μαζεύουν και να φυλάνε την μπάλα όταν τελειώνει το σετ και ο αγώνας και να τακτοποιούν τα διαχωριστικά.
4.8.3 Εκτός αγωνιστικού χώρου οι διαιτητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην βλάψουν το κύρος τους
και δημιουργήσουν αρνητικά σχόλια για την ομοσπονδία τους και το άθλημα. Οι καλές σχέσεις με τους αθλητές είναι πολύ
σπουδαίο θέμα, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται υπερβολικά φιλικές δημιουργώντας υπόνοιες πιθανής μεροληψίας.
4.8.4 Στα καθήκοντα των διαιτητών είναι να διατηρούν τον αγωνιστικό χώρο ευπαρουσίαστο , καθαρό, τακτοποιημένο και
απαλλαγμένο από άτομα που δεν έχουν δικαιοδοσία να βρίσκονται εκεί . Μόνο οι ορισμένοι διαιτητές πρέπει να
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να παραμένουν στις θέσεις τους με διακριτικότητα μέχρι την λήξη των
υποχρεώσεων τους.
4.8.5 Συνήθως οι οργανωτές θέτουν όριο για το πόσοι πρέπει να κάθονται στον πάγκο της ομάδας και στα ατομικά πόσα άτομα
θα συνοδεύουν τον αθλητή ή το ζευγάρι. Στα καθήκοντα του διαιτητή συμπεριλαμβάνεται και ο παραπάνω έλεγχος. Είναι
φρόνιμο να μην αρχίζει το παιγνίδι, μέχρι να τακτοποιηθεί ο αριθμός των ατόμων στον πάγκο.
4.8.6 Είναι απαραίτητο για τους αξιωματούχους, όταν εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο αλλά και όταν εξέρχονται κατά την
διάρκεια της παρουσίασης, πριν τον αγώνα, να έχουν κουμπωμένα σακάκια. Όταν βέβαια είναι καθισμένοι είναι
προτιμότερο να τα ανοίγουν για να κινούνται καλύτερα. Είναι σημαντικό να γίνεται επίσημη παρουσίαση σε όλους τους
αγώνες (Βλέπε κεφάλαιο F).
4.9 Ενδυμασία Αξιωματούχων
4.9.1 Οι περισσότερες ομοσπονδίες έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη ενδυμασία για τους διαιτητές τους, που περιλαμβάνει
συνήθως σακάκι και παντελόνι ή φούστα συγκεκριμένου χρώματος. Αλλά είναι σαφές ότι η ίδια ενδυμασία δεν είναι
ιδανική για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες. Στις ζεστές χώρες του κόσμου είναι αφόρητο σε ένα διαιτητή να φοράει
σακάκι σε κάποιον αγώνα, ενώ σε άλλες είναι αδύνατον λόγω κρύου να φοράει μόνο σακάκι.
4.9.2 Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί η ομάδα των διαιτητών να συμφωνήσει μεταξύ της κάποιες λογικές μεταβολές έτσι ώστε αν,
για παράδειγμα, χρειαστεί να φορέσουν πουλόβερ, να είναι όλα του ίδιου χρώματος. Θα πρέπει γενικά η ενδυμασία των
διαιτητών να είναι καθαρή και όσο το δυνατόν πιο επίσημη, καθώς και αποδεκτή από τους διοργανωτές.
4.9.3 Η Επιτροπή Διαιτητών και Επιδιαιτητών της ITTF έχει καθορίσει συγκεκριμένο ρουχισμό για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα,
αλλά οι διεθνής διαιτητές μπορούν να εμφανίζονται με την ενδυμασία που έχει ορίσει η Ομοσπονδία τους ή με την
ενδυμασία που ορίζει η Επιτροπή της ΙΤΤF.
4.9.4 Καπέλα ή οτιδήποτε καλύπτει το κεφάλι δεν επιτρέπεται να φορούν οι αθλητές, εκτός εάν για θρησκευτικούς ή ιατρικούς
λόγους το επιτρέψει ο Επιδιαιτητής. Δεν επιτρέπεται επίσης στους αθλητές να φορούν φόρμες κατά την διάρκεια του
αγώνα.
5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
5.1
Η τελική απόφαση της καταλληλότητας των αγωνιστικών συνθηκών και του εξοπλισμού παίρνεται μόνο από τον
Επιδιαιτητή, αλλά συνήθως ο διαιτητής είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις , ιδιαίτερα αυτές που θα
εμφανιστούν αφού ο αγώνας αρχίσει. Ο διαιτητής πρέπει, να γνωρίζει τις απαιτήσεις των σχετικών νόμων και
κανονισμών, ώστε να μπορεί να αναφέρει αμέσως στον Επιδιαιτητή οποιαδήποτε έλλειψη, την οποία δεν μπορεί να
διορθώσει.
5.2 Ο αγωνιστικός χώρος και το επίπεδο του φωτισμού θα πρέπει να ελεγχθούν όταν διαμορφώνεται η αίθουσα και αφού
τοποθετηθούν τα τραπέζια και τα δίχτυα. Ο διαιτητής, παρ' όλα αυτά, πρέπει να βεβαιωθεί, πριν αρχίσει το παιγνίδι, ότι
δεν έχει συμβεί τίποτα που να διαταράσσει τις συνθήκες του αγώνα, όπως η απώλεια μιας πηγής φωτισμού, η
μετατόπιση ενός τραπεζίου ή των πλαισίων ή το χαλάρωμα του φιλέ.
5.3
Όπου είναι δυνατόν ο διαιτητής πρέπει να προσπαθεί για να διορθώσει τυχόν ελλείψεις, αλλά εάν δεν μπορεί να γίνει
αυτό, τότε θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στον Επιδιαιτητή. Ο Επιδιαιτητής μπορεί να αναβάλει το παιγνίδι ώσπου
να αποκατασταθούν οι σωστές συνθήκες του αγώνα ή μπορεί να μεταφέρει το παιγνίδι σε άλλο τραπέζι, αλλά αν η
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5.4

5.5

έλλειψη είναι ασήμαντη, αυτός και οι παίκτες μπορεί να συμφωνήσουν να την αγνοήσουν και να παίξουν το παιγνίδι σε
λιγότερο ιδανικές συνθήκες
Στα καθήκοντα των διαιτητών είναι και η εφαρμογή των κανόνων για τις διαφημίσεις. Οι διαστάσεις το χρώμα στα παραβάν
και στα αλλά αγωνιστικά υλικά καθώς και γύρω από τον αγωνιστικό χώρο ελέγχονται από τον επιδιαιτητή πριν την έναρξη
των αγώνων. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων για τις διαφημίσεις στο ρουχισμό των αθλητών
και στους αριθμούς αυτών.
Είναι ευθύνη του διαιτητή ή του βοηθού διαιτητή να ελέγξει το ύψος του φιλέ και κατά πόσο είναι τεντωμένο. Αυτό πρέπει να
γίνεται πριν από κάθε αγώνα ατομικού αλλά και σε όλους τους αγώνες του ομαδικού. Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικοί
μετρητές φιλέ, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτοί οι μετρητές ζυγίζουν 100 γραμμάρια, και μπορεί ο
διαιτητής να μετρήσει το ύψος 15.25 αλλά έχουν και μία μέτρηση 1 εκατοστού χαμηλότερου. Αυτός ο μετρητής φιλέ μπορεί
να μετρήσει το τέντωμα του φιλέ. Στην συνέχεια με έναν πλαστικό απλό μετρητή μπορούμε να μετρήσουμε το ύψος του
φιλέ, τοποθετώντας τον στο κέντρο με σκοπό να ακουμπήσει ελάχιστα στην αγωνιστική επιφάνεια.

6. Η ΜΠΑΛΑ
6.1 Τύπος
6.1.1 Είναι στα καθήκον του διαιτητή να εξασφαλίσει ότι η μπάλα που χρησιμοποιείται στον αγώνα είναι του τύπου και της
κατηγόριας που καθορίστηκε για τους αγώνες και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφορετικού τύπου ακόμα και αν
συμφωνούν και οι δυο παίκτες ή τα ζευγάρια. Κάθε προσπάθεια παίκτη ν' αντικαταστήσει την επίσημη μπάλα με μια
διαφορετική, μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη συμπεριφορά, και πρέπει ο διαιτητής να εφαρμόσει τους κανονισμούς περί
ανάρμοστης συμπεριφοράς.
6.2 Επιλογή
6.2.1 Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να επιλέξουν μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά αν είναι δυνατόν έξω από αυτόν και πριν
εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο . Η μπάλα του αγώνα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο από τον διαιτητή από αυτές που
επιλέχτηκαν από τους αθλητές ή από ένα καινούργιο κουτί αν δεν έχει γίνει προεπιλογή.
6.2.2 Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση που η μπάλα χαθεί ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια του αγώνα .Οι παίκτες σ'
αυτήν την περίπτωση έχουν το δικαίωμα για μερικές μπαλιές (μέχρι 10) για να εξοικειωθούν με την νέα μπάλα. Δεν έχουν
το δικαίωμα οι παίκτες να επιλέξουν την μπάλα με την οποία θα αγωνιστούν ή να ζητήσουν αλλαγή.
7. Η ΡΑΚΕΤΑ
7.1 Επικάλυψη
7.1.1 Η πλευρά της ρακέτας που κτυπά την μπάλα πρέπει να είναι καλυμμένη με ένα από τα νόμιμα λάστιχα . Η ρακέτα είτε είναι
καλυμμένη είτε όχι η μία πλευρά της πρέπει να είναι κόκκινη και η άλλη μαύρη. Το λάστιχο δεν πρέπει να προεξέχει από
τα άκρα της ρακέτας με μια μικρή ανοχή. Ο επιδιαιτητής αποφασίζει για το όριο ανοχής και δίδει οδηγίες στους διαιτητές
αλλά γενικά η ανοχή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 χιλιοστά.
7.1.2 Τα λάστιχα που καλύπτουν την ρακέτα πρέπει να είναι τύπου και μάρκας που από την λίστα της ITTF. Το λάστιχο πρέπει
να έχει πάνω του το λογότυπο της ITTF και της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς και την μάρκα και το τύπο του και να
είναι απολύτως ορατά. Ο αθλητής πρέπει να κολλά το λάστιχο, έτσι ώστε ο διαιτητής να μπορεί να ελέγχει την νομιμότητα
του .
7.1.3 Τα λάστιχα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε αγώνες είναι μόνο αυτά που συμφωνούν με τους κανονισμούς.
Λάστιχο που έχει το λογότυπο της ITTF δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι νόμιμο, και αυτό διότι πολλοί παίκτες αλλάζουν
το πορώδες υλικό (σπόγγος) με ένα παχύτερο ή λεπτότερο και ο διαιτητής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον
έλεγχο του. Τα λάστιχα δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί οποιαδήποτε φυσική ή χημική μετατροπή, η οποία μπορεί να
αλλάξει στις ιδιότητές τους, όπως τις ιδιότητες τριβής, το χρώμα, την επιφάνεια κ. α. και θα πρέπει να περνούν όλα τα
τέστ σε πιθανό έλεγχο (επιπεδότητα, όσμωση, πάχος λάστιχου).
7.1.4 Μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις του διαιτητή και του επιδιαιτητή είναι να κρίνουν την επιπεδότητα του λάστιχου. Η
νομιμότητά του ελέγχεται με ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται γλωσσόμετρο, εξάρτημα όμως που λείπει από αρκετές
διοργανώσεις. Ένας απλός τρόπος ελέγχου της ρακέτας είναι η τοποθέτηση του μετρητή φιλέ πάνω στην επιφάνεια του
λάστιχου.
7.1.5 Ο διαιτητής θα πρέπει επίσης να ελέγξει, αν τα λάστιχα που χρησιμοποιούν οι παίκτες, είναι εγκεκριμένα από την ITTF. Η
συγκεκριμένη λίστα βρίσκεται αναρτημένη στο side www.ittf.com.
7.2 Κόλλημα
7.2.1 Το λάστιχο θα πρέπει να κολλιέται στην ρακέτα με κόλα από τις επίσημα εγκεκριμένες από την ITTF. Oι διοργανωτές
πρέπει να φροντίζουν, ώστε στο κτίριο των αγώνων να υπάρχει χώρος, ο οποίος αερίζεται και ο οποίος θα πρέπει να
χρησιμοποιείται από τους αθλητές για το κόλλημα της ρακέτας. Απαγορεύεται το κόλλημα της ρακέτας σε άλλες περιοχές
του γηπέδου όπως αγωνιστικός χώρος, αίθουσα προθέρμανσης ή κερκίδες.
7.2.2 Οι κόλες που περιέχουν επιβλαβής χημικούς διαλύτες, δεν είναι πλέον εγκεκριμένοι από την ITTF η οποία έχει ενημερώσει
τον κόσμο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης για τα αίτια της απαγόρευσης. Έτσι οι αθλητές που συνεχίζουν να
χρησιμοποιούν τις απαγορευμένες κόλες αναλαμβάνουν και την ευθύνη τους. Από το 2008 η ITTF χρησιμοποιούσε το
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μηχάνημα, το «Ε-ΝΕΖ», το οποίο ανίχνευε την όσμωση της ρακέτας. Το μηχάνημα αυτό έχει τώρα αντικατασταθεί από το
RAE το οποίο κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά θεωρείται όμως εγκυρότερο.
7.2.3 Στις μεγάλες διοργανώσεις ο έλεγχος της ρακέτας, σε ότι αφορά το πάχος του λάστιχου, την επιπεδότητά του, την γυαλάδα,
κ.α., γίνεται μετά τον αγώνα. Από τους προημιτελικούς και μέχρι τους τελικούς, έλεγχος ρακέτας γίνεται σε όλους τους
αθλητές.
7.2.4 Αν μετά από έλεγχο, πριν τον αγώνα, η ρακέτα αθλητή έχει βρεθεί παράνομη, τότε η ρακέτα του κατάσχεται, και ο αθλητής
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλη ρακέτα για τον αγώνα. Αν δεν υπάρχει χρόνος για να εξεταστεί η νέα ρακέτα πριν τον
αγώνα, θα εξεταστεί μετά τον αγώνα. Ρακέτα που εξετάζεται πριν το αγώνα και θεωρείται νόμιμη, δίδεται στον διαιτητή
και στο τραπέζι του αγώνα, ο οποίος στην συνέχεια θα τη παραδώσει στον παίκτη μέσα σε χάρτινη σακούλα.
7.2.5 Αθλητής, του οποίου η ρακέτα έχει βρεθεί παράνομη σε έλεγχο που έγινε μετά τον αγώνα, τυγχάνει των κυρώσεων που
αποφασίστηκαν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2010.
7.2.6 Εθελοντικοί έλεγχοι πριν τον αγώνα, δεν επιφέρουν ποινή στους αθλητές. Όλες οι λεπτομέρειες για τις κυρώσεις σε θέματα
ρακέτας αναφέρονται στο www.ittf.com.
7.3 Επιθεώρηση-Έλεγχος ρακέτας.
7.3.1 Πριν ο παίκτης χρησιμοποιήσει μία ρακέτα πρέπει να επιτρέψει να την εξετάσουν ο διαιτητής και ο αντίπαλος του. Αν
κατά τη διάρκεια του αγώνα χρησιμοποιήσει μια άλλη, λόγω καταστροφής, τότε πρέπει και αυτή να ελεγχθεί. Η
επιθεώρηση της ρακέτας από τον διαιτητή πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν λιγότερη φασαρία, προτού οι παίκτες
αρχίσουν την προθέρμανση τους, για ν' αποφευχθεί περιττή καθυστέρηση. Κάθε ακόλουθη αναγκαία επιθεώρηση, επειδή
ένας παίκτης θέλει ν' αλλάξει τη ρακέτα του ή να την αντικαταστήσει αν καταστραφεί, πρέπει να γίνεται με λεπτότητα,
αλλά σε κάθε περίπτωση οι αντίπαλοι πρέπει να έχουν την κατάλληλη ευκαιρία να εξετάσουν κάθε ρακέτα που πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί.
7.3.2 Αν ο διαιτητής νομίζει ότι μια ρακέτα είναι παράνομη, πρέπει να εξηγήσει στο παίχτη τους λόγους που πιστεύει ότι είναι
παράνομη για να τον φέρει αντιμέτωπο με τα ζητήματα του κανονισμού. Όταν π.χ έχουμε ένα ζήτημα λάστιχου
παχύτερου από το κανονικό, τότε ο παίκτης θα καταλάβει την απόφαση και θα την αποδεχθεί. Όμως τελικός κριτής για τα
ζητήματα εξοπλισμού είναι ο Επιδιαιτητής. Αν ο αντίπαλος κάνει ένσταση για μια ρακέτα που ο διαιτητής την έκανε δεκτή,
τότε ο Επιδιαιτητής θα κρίνει την ένσταση για τη νομιμότητα της ρακέτας.
7.3.3 Απαγορεύεται οι παίκτες να αλλάζουν την ρακέτα τους κατά την διάρκεια του αγώνα, εκτός από την περίπτωση που αυτή
καταστραφεί. Ο διαιτητής που ανακαλύπτει ότι ένας παίκτης έχει αλλάξει τη ρακέτα του κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς
να γίνει αντιληπτός, πρέπει αμέσως να διακόψει τον αγώνα και να το αναφέρει αμέσως στον Επιδιαιτητή, ο οποίος θ'
αποκλείσει τον παίκτη.
7.3.4 Ο παίκτης θα πρέπει να αφήνει την ρακέτα του στο τραπέζι κατά τη διάρκεια των νομίμων διαλειμμάτων και δεν μπορεί να
την πάρει χωρίς την έγκριση του διαιτητή. Αν αφού του δοθεί η έγκριση και την πάρει στον "πάγκο" για οποιοδήποτε λόγο
τότε θα πρέπει να ξαναγίνει έλεγχος, τόσο από τον διαιτητή όσο και από τον αντίπαλο, προτού αρχίσει το επόμενο σετ.
7.4 Καταστροφή ρακέτας
7.4.1 Μια ρακέτα, που είναι νόμιμη στην αρχή του αγώνα, μπορεί να υποστεί ζημιά αρκετά σοβαρή, ώστε να αναιρεί τη
νομιμότητα της ρακέτας, όπως π.χ. αν καταστραφεί η συνέχεια της επικάλυψης ή η ομοιομορφία των εξογκωμάτων στην
επιφάνεια. Αν ένας παίκτης επιθυμεί να συνεχίσει με χαλασμένη ρακέτα και ο διαιτητής έχει αμφιβολίες για τη νομιμότητα
της , πρέπει αμέσως να το αναφέρει στον Επιδιαιτητή.
7.4.2 Για ν' αποφασίσει ο Επιδιαιτητής αν θα επιτρέψει την παραπέρα χρήση μιας φθαρμένης ρακέτας, πρέπει να λάβει υπόψη
την μορφή και την θέση της φθοράς, καθώς και την πιθανή επίδραση πάνω στον αντίπαλο. Μια μπάλα που θα χτυπήσει
στο τμήμα της επιφάνειας που έχει μια τρύπα είναι πιθανό ν' αναπηδήσει σε απρόβλεπτη κατεύθυνση, ασύμφορη και για
τους δυο παίκτες, αλλά ο παίκτης που επιθυμεί να συνεχίσει το παιγνίδι με τη ρακέτα, δέχεται κατά συνέπεια το ρίσκο.
Αρχικά πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις στον αντίπαλο, και εκτός εάν η φθορά είναι ασήμαντη ή βρίσκεται σε
θέση που είναι κάπως απίθανο να χτυπήσει η μπάλα Είναι προτιμότερο να ζητηθεί από τον παίκτη ν' αντικαταστήσει τη
ρακέτα.
8. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ
8.1 Χρώμα
8.1.1 Το κυρίως χρώμα της ενδυμασίας των αθλητών θα πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικό από το χρώμα της μπάλας του
αγώνα. Λέγοντας βέβαια "κυρίως" χρώμα δεν εννοούμε το χρώμα που καταλαμβάνει την μεγαλύτερη επιφάνεια της
ενδυμασίας. Ένα ποσοστό μέχρι 40% στην μπροστινή πλευρά της ενδυμασίας είναι ανεκτό, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό
δημιουργεί πρόβλημα.
8.1.2 Το ζητούμενο για τον επιδιαιτητή είναι να αποφασίσει αν το συνολικό χρώμα της ενδυμασίας έχει αντίθεση με το χρώμα της
μπάλας. Μια ενδυμασία που επικρατεί το κίτρινο χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πορτοκαλί μπάλα, όπως και μια
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8.1.3

8.1.4
8.1.5
8.1.6

ενδυμασία που περιέχει ένα σχέδιο σε άσπρο φόντο είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί. Συμπερασματικά θα πρέπει ο
συνολικός χρωματισμός της ενδυμασίας να είναι καθαρά διαφορετικός από το χρώμα της μπάλας.
Δεν υπάρχει ειδικός περιορισμός για το χρώμα των σημάτων, αλλά κάθε σήμα που βρίσκεται μπροστά ή στο πλάι της
ενδυμασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Στο πίσω μέρος της μπλούζας οι παίκτες μπορούν να
τοποθετούν γράμματα με το όνομα τους, ή με τη χώρα τους ή με το σωματείο τους όταν πρόκειται για αγώνες σωματείων .
Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άσπρο ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα, όμως τέτοια γράμματα δεν πρέπει να καλύπτουν
τους αναγνωριστικούς αριθμούς που οι οργανωτές δίνουν στους παίκτες και τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά να
φορούν.
Οι αντίπαλοι παίκτες ή ζευγάρια θα πρέπει να φοράνε εντελώς διαφορετικού χρώματος ενδυμασία. Η διαδικασία αυτή
πρέπει να γίνει πριν οι αθλητές εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο.
Αν ο διαιτητής κρίνει ότι τα ρούχα των αθλητών δεν είναι διαφορετικού χρώματος θα πρέπει να ζητήσει από έναν από τους
δύο να αλλάξει ,και αν δεν συμφωνούν κάνει κλήρωση. Σε περίπτωση άρνησης γίνεται άμεση αναφορά στον επιδιαιτητή.
Η διαφορετικού χρώματος ενδυμασία είναι προς όφελος των θεατών και θα πρέπει λόγω πιθανής απόστασης της θέσης
των θεατών η διάφορα του χρώματος να είναι απόλυτα ορατή.

8.2 Σχέδια
8.2.1 Η ενδυμασία μπορεί να φέρει οποιαδήποτε σχέδια υπό τον όρο όμως ότι δεν προκαλούν αρνητικά σχόλια και δεν θα
δυσφημούν το άθλημα, όπως για παράδειγμα άσεμνες λέξεις ή φωτογραφίες ή πολιτικά συνθήματα. Ο επιδιαιτητής είναι
αρμόδιος να προσδιορίσει αν ένα σχέδιο βρίσκεται μέσα στην φιλοσοφία του κανονισμού.
8.2.2 Τα μέλη μιας ομάδας που συμμετέχουν σ' ένα ομαδικό αγώνα και το ζευγάρι του διπλού από την ίδια χώρα πρέπει να
ντύνονται ομοιόμορφα εκτός από τα παπούτσια και τις κάλτσες. Μικρές διαφορές είναι δεκτές, όπως για παράδειγμα στα
σήματα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι στην ίδια θέση και θα έχουν το ίδιο χρώμα. Γενικά θα πρέπει η ενδυμασία να
είναι ομοιόμορφη. Στα παγκόσμια πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς αγώνες οι παίκτες που ανήκουν στην ίδια
Ομοσπονδία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι εκτός από τα παπούτσια τις κάλτσες και τον αριθμό και το μέγεθος
των διαφημίσεων.
8.3 Διαφημίσεις
8.3.1 Η μπλούζα το σορτς ή η φούστα μπορούν να έχουν και άλλες διαφημίσεις εκτός από το έμβλημα ή σήμα κατατεθέν του
κατασκευαστή. Οι διαφημίσεις αυτές περιορίζονται ως προς το μέγεθος και τον αριθμό. Δεν πρέπει να εμποδίζουν την
όραση του αντίπαλου, και να μην περιέχουν απαράδεκτες εκφράσεις ή σύμβολα.
8.4 Νομιμότητα
8.4.1 Ο διαιτητής είναι ο πρώτος που ελέγχει την νομιμότητα του ρουχισμού των παικτών. Αν είναι σίγουρος ότι είναι παράνομη
θα πρέπει να ζητήσει από τον παίκτη να αλλάξει άμεσα εξηγώντας του ποιο είναι το πρόβλημα. Αν ο παίκτης αρνηθεί τότε
γίνετε αναφορά στον επιδιαιτητή
8.4.2 Συχνά είναι θέμα ερμηνείας, αν η ενδυμασία συμφωνεί με τους κανονισμούς και για το λόγο αυτό, ο Επιδιαιτητής
αποφασίζει για κάθε ένσταση για τη νομιμότητα της.
8.4.3 Αν και είναι λογικό να περιμένουμε ότι οι διαιτητές ελέγχουν την νομιμότητα της ενδυμασίας, είναι σκόπιμο ο Επιδιαιτητής
να ελέγχει ο ίδιος, κοιτάζοντας στον αγωνιστικό χώρο για τυχόν ενδείξεις φανερής παράλειψης σχετικά με τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό νωρίτερα σ' έναν αγώνα, γιατί είναι δύσκολο ν'
αποφασίσει την απαγόρευση κάποιου ενδύματος, που έχει γίνει δεκτό σε προηγούμενους αγώνες .
8.4.4 Ο Επιδιαιτητής όταν αποφασίζει για την νομιμότητα της ενδυμασίας, όπως και για οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό, πρέπει να
είναι συνεπής απέναντι στους παίκτες στην ίδια διοργάνωση , και, όσο είναι εφαρμόσιμο, να συμφωνεί με τα κριτήρια
που εφαρμόστηκαν σε άλλους αγώνες του ίδιου τύπου και επιπέδου. Όπου δεν είναι βέβαιος, μπορεί να συγκρίνει με
παρόμοια ενδύματα που έχουν πάρει την έγκριση της ITTF και που γι' αυτό συμφωνούν με πιο ευρεία κριτήρια.
8.4.5 Οι κανονισμοί αναφέρονται σε "φυσιολογική ενδυμασία" αλλά πουθενά σ' αυτούς δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με
καπέλο, κορδέλα, σορτς τύπου "κολάν". Έτσι πολλές φορές ο επιδιαιτητής πρέπει να αποφασίσει κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη του την γενική εικόνα του αθλήματος. Η κορδέλα και το καπέλο φοριούνται σε πολλές περιπτώσεις
για να συγκρατούν τα μακριά μαλλιά των αθλητών για να μην τους παρεμποδίζουν την όραση, πολλοί όμως επιδιαιτητές
δεν επιτρέπουν παραδείγματος χάριν καπέλα τύπου baseball.
8.4.6 Πολλοί αθλητές φορούν σορτς τύπου "κολάν" κάτω από το κανονικό τους σορτς, για να προφυλάσσουν τους μυς τους. Αυτό
γίνεται γενικά αποδεκτό εφόσον είναι του ίδιου χρώματος και δεν έχει διαφημίσεις ή αλλά σήματα.
8.4.7 Τα εκτυφλωτικά κοσμήματα ή αλλά αντικείμενα που φορά ένας παίκτης μπορεί να επηρεάζουν το παίξιμο του αντίπαλου και,
αν συμβαίνει αυτό, ο διαιτητής πρέπει να ζητήσει από τον παίκτη να βγάλει ή να καλύψει το αντικείμενο που ενοχλεί. Αν
αρνηθεί να το κάνει, το θέμα πρέπει να αναφερθεί στον Επιδιαιτητή, είτε ο διαιτητής συμφωνεί με τη διαμαρτυρία, είτε
όχι. Το γεγονός ότι το αντικείμενο έχει φορεθεί σε προηγούμενους αγώνες χωρίς να υπάρξει διαμαρτυρία, είναι άσχετο,
και ο Επιδιαιτητής πρέπει ν' αποφασίζει για κάθε περίπτωση ανάλογα.
8.5 Ενδυμασία Προπόνησης (Φόρμα)
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8.5.1 Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να φορά κανένα τμήμα της φόρμας του κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο Επιδιαιτητής
μπορεί να του το επιτρέψει αυτό, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παράδειγμα είναι το υπερβολικό κρύο στον αγωνιστικό
χώρο ή η αδυναμία ενός ποδιού ή ένα τραύμα που ο παίκτης προτιμά να κρατήσει καλυμμένο, ή και για θρησκευτικούς
λόγους. Αν κατά τη διάρκεια του αγώνα φοριέται φόρμα , πρέπει να συμφωνεί με τις καθορισμένες απαιτήσεις για το
χρώμα και την ομοιομορφία. Αθλητές με μειωμένες κινητικές ικανότητες, οι οποίοι αγωνίζονται είτε σε αναπηρικό αμαξίδιο
είτε χωρίς αυτό έχουν το δικαίωμα να φορούν το κάτω μέρος της φόρμας. Παντελόνια τζίν απαγορεύονται.
8.6 Αλλαγή
8.6.1 Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να αλλάζουν τμήματα του ρουχισμού τους στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι απαραίτητο ν' αλλάξει
ρούχο ένας παίκτης, επειδή σχίστηκε ή βράχηκε, μπορεί να του επιτραπεί να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να το
κάνει κατά τη διάρκεια κάποιου νόμιμου διαλείμματος του αγώνα, συνοδευόμενος από κάποιον διαιτητή. Ο Επιδιαιτητής
μπορεί να επιτρέψει κάτι τέτοιο σε κάθε περίπτωση ή σαν μια γενική συμφωνία με τους διαιτητές, προτού αρχίσει η
διοργάνωση.
9. ΟΡΙΣΜΟΙ
9.1 Οι κανονισμοί του αθλήματος περιέχουν ένα σύνολο ορισμών. Ο κύριος σκοπός αυτών των ορισμών είναι να εξηγήσουν την
έννοια των βασικών τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται στους νόμους και που μπορεί να είναι διαφορετική από τη
συνηθισμένη ερμηνεία των λέξεων, αλλά δεν πρέπει επίσης να παραβλέψουμε ότι μπορούν ακόμα να βοηθήσουν στην
μετάφραση των νόμων που καλύπτουν περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν οριστεί με ακρίβεια.
9.2 Για παράδειγμα η ερμηνεία του "χτυπώ" την μπάλα είναι "την ακουμπάω με τη ρακέτα την οποία κρατάω με το χέρι μου ή με
το χέρι που κρατάω την ρακέτα κάτω από τον καρπό". Απ' αυτό συμπεραίνουμε ότι ο παίκτης που πετά τη ρακέτα στη
διάρκεια ενός αγώνα, αλλά καταφέρνει ν' αποκρούσει την μπάλα χτυπώντας την με το χέρι με το οποίο κρατούσε τη
ρακέτα, δεν απέκρουσε νόμιμα, γιατί δεν "χτύπησε" την μπάλα σύμφωνα με τον ορισμό.
9.3 Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να αποκρούσει τη μπάλα σωστά πετώντας τη ρακέτα του στη μπάλα, γιατί η ρακέτα δεν
"χτυπά" τη μπάλα, αν δεν κρατιέται από το χέρι κατά τη στιγμή του χτυπήματος. Παρ' όλα αυτά, ένας παίκτης μπορεί να
μεταφέρει τη ρακέτα από το ένα χέρι στο άλλο κατά τη διάρκεια του αγώνα και να χτυπήσει τη μπάλα με τη ρακέτα
κρατώντας την εναλλάξ και με τα δυο χέρια, γιατί το χέρι που κρατάει τη ρακέτα είναι αυτόματα και το "χέρι που κρατάει
τη ρακέτα".
9.4 Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποτέ η μπάλα βρίσκεται σε παιδιά, γιατί τότε μόνο μπορεί να σημειωθεί πόντος, εκτός της
περιπτώσεως του πόντου ποινής. Η μπάλα βρίσκεται σε παιδιά, από την τελευταία στιγμή που βρίσκεται ακίνητη στην
παλάμη του ελεύθερου χεριού εκείνου που σερβίρει, πριν προωθηθεί σκόπιμα για σέρβις, και μέχρις ότου εκείνος που
σερβίρει ολοκληρώσει την πράξη αυτή. Η μπάλα δεν βρίσκεται σε παιδιά απλά γιατί είναι ακίνητη στο ελεύθερο χέρι
εκείνου που σερβίρει.
9.5
Έτσι, αν η μπάλα από απροσεξία κυλήσει από το χέρι εκείνου που σερβίρει προτού προσπαθήσει να την πετάξει, δεν
χάνει πόντο, γιατί η μπάλα δεν βρισκόταν σε παιδιά. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να τοποθετήσει τη μπάλα στο ελεύθερο χέρι
του και να την κρατήσει ακίνητη, αλλά μετά ν' αλλάξει γνώμη για τον τύπο του σέρβις που θα επιχειρήσει και να
μεταφερθεί σε άλλη θέση για να το πραγματοποιήσει. Με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προσπαθήσει να πετάξει τη μπάλα,
αυτή δεν βρίσκεται σε παιδιά, και έτσι δεν μπορεί να χάσει πόντο.
9.6 Η μπάλα βρίσκεται σε παιδία έως ότου ακουμπήσει οτιδήποτε άλλο, εκτός από την αγωνιστική επιφάνεια, το φίλε, τη ρακέτα
που κρατιέται από το χέρι του παίκτη ή το χέρι που βαστάει τη ρακέτα πιο κάτω από τον καρπό ή μέχρις ότου εμφανιστεί κάτι
άλλο που να κριθεί σαν "επανάληψη" ή πόντος ή αν περάσει εμφανώς πίσω από την τελική γραμμή του παίκτη.
9.7 Ο σκοπός της παρεμπόδισης είναι, να μη τιμωρηθεί ο παίκτης επειδή θα κτυπήσει την μπάλα μετά από σωστή επιστροφή
του αντιπάλου. Δεν υπάρχει παρεμπόδιση αν η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή, την πλάγια γραμμή και αν η μπάλα
φαίνεται ότι έχει απομακρυνθεί από την αγωνιστική επιφάνεια και δε θα ακουμπήσει σε αυτή.

10. ΣΕΡΒΙΣ
10.1 Γενικά
10.1.1 Η ακριβής εφαρμογή του νόμου για το σέρβις πάντοτε παρουσιάζει δυσκολίες στους διαιτητές, ίσως γιατί με τον καιρό έχει
γίνει περιπλοκότερος και υπάρχει μια φυσιολογική τάση από τους διαιτητές να δίνουν περισσότερη προσοχή σε εκείνα
τα θέματα που είναι ευκολότερο να ελέγχουν. Ο διαιτητής πρέπει να έχει κατά νου του τις ποικίλες απαιτήσεις ενός
καλού σέρβις και να προσπαθεί δίδοντας επεξηγήσεις, πάντα στο πνεύμα του κανονισμού, για τον περιορισμό των
σφαλμάτων.
10.2 Ελεύθερο χέρι:
10.2.1 Η απαίτηση, να είναι το ελεύθερο χέρι εκείνου που σερβίρει ανοιχτό και οριζόντιο με κολλημένα τα δάκτυλα και ελεύθερο
τον αντίχειρα, έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι η μπάλα δεν πιάνεται με κανένα τρόπο κι έτσι ο παίκτης δεν μπορεί να
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δώσει περιστροφική κίνηση (φάλτσο) στην μπάλα όπως την πετάει. Ο διαιτητής δεν πρέπει να απασχολείται πολύ με
λεπτομέρειες όπως ο ακριβής βαθμός της επιπεδότητας του ελεύθερου χεριού εκείνου που σερβίρει, αλλά να είναι
πεπεισμένος ότι η μπάλα είναι ελεύθερη στην παλάμη του παίκτη.
10.2.2 Για να είναι σίγουρος, ότι η μπάλα είναι ορατή το ελεύθερο χέρι του παίκτη, πρέπει αυτό να είναι ακίνητο, πάνω από την
αγωνιστική επιφάνεια. Το ελεύθερο χέρι μπορεί να μη παραμένει ακίνητο αλλά να κάνει μια περιστροφική κίνηση από
πάνω προς τα κάτω για να πετάξει την μπάλα Αν όμως το ελεύθερο χέρι δεν ανέβει πάλι πάνω από την επιφάνεια
παιδείας, τότε ο παίκτης χάνει πόντο.
10.2.3 Η μπάλα πάνω στην παλάμη πρέπει να είναι πίσω από την τελική γραμμή, ο κανονισμός δεν αναφέρεται σ όλο το
ελεύθερο χέρι, από την αρχή του σέρβις μέχρι ότου πεταχτεί προς τα πάνω. Ο παίκτης στο σέρβις μπορεί να έχει τον
αγκώνα του και μέρος του ελεύθερου χεριού πάνω από την αγωνιστική επιφάνεια, αλλά θα πρέπει η μπάλα να είναι
καθαρά πίσω από την τελική γραμμή.
10.3 Πέταγμα της μπάλας
10.3.1 Ο παίκτης που σερβίρει πρέπει να πετάξει την μπάλα προς τα πάνω όσο το δυνατόν κάθετα , έτσι ώστε να φτάσει
τουλάχιστον 16cm από τη στιγμή που θ' αφήσει το χέρι του. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης μπορεί να πετάξει την μπάλα με
απόκλιση κάποιων μοιρών από την κάθετη γραμμή η οποία όμως δεν θα πρέπει μα είναι μεγαλύτερη από τις 45 μοίρες
και με τρόπο έτσι ώστε ο διαιτητής να είναι σίγουρος, ότι η μπάλα πετάχτηκε κάθετα και όχι πλάγια. Το ύψος που θα
πάρει η μπάλα στο πέταγμα είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να προσέχουν οι διαιτητές καθώς
ο κανονισμός το ορίζει.
10.3.2 Το ύψος των 16cm είναι κατά προσέγγιση το ύψος του διχτύου, το οποίο παρέχει σημείο αναφοράς.
10.4 Χτύπημα της μπάλας
10.4.1 Η μπάλα στο σέρβις πρέπει, αφού πρώτα φτάσει στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς ανόδου, και αφού αρχίζει η κάθοδός
της, να κτυπηθεί από την ρακέτα. Κατά το χτύπημα της μπάλας, πρέπει αυτή να βρίσκεται πίσω από την τελική γραμμή
του παίκτη που σερβίρει ή από μια φανταστική προέκταση αυτής της γραμμής, και όχι πιο πίσω από το τελευταίο
τμήμα του σώματος του, εκτός από το πόδι ή το χέρι.
10.5 Ορατότητα
10.5.1 Το σέρβις θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αποκρούων να έχει πλήρη ορατότητα της μπάλας , αλλά και ο
διαιτητής ή ο βοηθός να είναι σίγουρος ότι το σέρβις είναι νόμιμο. Ο διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητή θα πρέπει να
προσέξουν, έτσι ώστε η μπάλα να μην κρύβεται από τον σερβίροντα, καθ όλη την διάρκεια του σέρβις από κανένα
μέρος του σώματός του, από οτιδήποτε φοράει ή κρατάει και ότι ο σερβίρων τραβά το ελεύθερο χέρι του την στιγμή της
επαφής της ρακέτας με την μπάλα, έτσι ώστε η περιοχή μεταξύ μπάλας και φιλέ να είναι καθαρή.
10.5.2 Η μπάλα θα πρέπει να είναι πάνω από την αγωνιστική επιφάνεια κατά την διάρκεια του σέρβις. Δεν υπάρχει
περιορισμός, για την ρακέτα στην αρχή του σέρβις, άρα ο σερβίρων μπορεί και να την κρύψει.
10.5.3 Από τη θέση τους δίπλα στο τραπέζι ο διαιτητής ή όταν υπάρχει ένας βοηθός διαιτητή δεν μπορούν να είναι πάντα
βέβαιοι, για το αν η μπάλα χτυπήθηκε πίσω από την τελική γραμμή ή πίσω από το σώμα του σερβίροντα . Είναι
σημαντικό να γνωρίζουν όλοι, ότι είναι ευθύνη του παίκτη να σερβίρει έτσι ώστε να είναι ορατή ή ορθότητα του σέρβις
του. Σε περίπτωση που σερβίρει κοντά στα όρια της μη νομιμότητας, διατρέχει κίνδυνο τιμωρίας.
10.6 Προειδοποίηση
10.6.1 Αν ο διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητή υποπτεύεται, αλλά δεν είναι βέβαιος, ότι το σέρβις ενός παίκτη είναι παράνομο, μπορεί
να προειδοποιήσει τον παίκτη για το σέρβις του χωρίς να τον τιμωρήσει με πόντο. Μόνο μια προειδοποίηση μπορεί να
δοθεί σε έναν αγώνα και ο παίκτης χάνει ένα πόντο για κάθε επόμενο σέρβις στον ίδιο αγώνα, του οποίου η νομιμότητα
αμφισβητείται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η κίτρινη κάρτα δεν χρησιμοποιείται για προειδοποίηση
σέρβις.
10.6.2 Προειδοποίηση για αμφίβολης νομιμότητας σέρβις μπορεί να δώσει ο διαιτητής και ο βοηθός διαιτητή.
10.6.3 Όταν υπάρχει ένσταση από τον παίκτη για την νομιμότητα του σέρβις του, είτε του δόθηκε σε μορφή προειδοποίησης είτε
με πόντο, τότε σε μια διακοπή μπορεί να του δοθούν εξηγήσεις από τον διαιτητή ή τον βοηθό για το είδος της
παρανομίας. Σε περίπτωση καθαρής παράβασης του κανονισμού για το σέρβις δεν υπάρχει προειδοποίηση αλλά
άμεσα ποινή.
10.6.4 Ο διαιτητής ή ο βοηθός δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί παραβιάσεις του νόμου για το σέρβις, βασιζόμενος στο ότι δεν
φαίνονται να δίνουν κανένα πλεονέκτημα σ' αυτόν που σερβίρει και δεν έχει το δικαίωμα να παραβλέπει ένα αρχικό
παράπτωμα με την ελπίδα ότι ήταν ένα προσωρινό λάθος. Το παράπτωμα μπορεί να επαναληφθεί σε μια κατοπινή και
κρίσιμη φάση του αγώνα και ο παίκτης που τιμωρήθηκε αργότερα, μπορεί δίκαια να διαμαρτυρηθεί ότι δεν του είχε
δοθεί νωρίτερα προειδοποίηση ότι η πράξη του ήταν παράνομη.
10.6.5 Ο διαιτητής είναι αρμόδιος να αποφασίσει, αν θα είναι ελαστικός με τον κανονισμό του σέρβις σε περιπτώσεις
σωματικής ανικανότητας. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν αγωνίζονται αθλητές της κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 για άτομα
με ειδικές ανάγκες. Στο δελτίο των συγκεκριμένων αθλητών αναφέρεται η αδυναμία τους, να πραγματοποιήσουν νόμιμο
σέρβις.
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11 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
11.1 Σκοπός
11.1.1 Ο πρωταρχικός σκοπός της "επανάληψη" είναι να τερματίσει μια ανταλλαγή κτυπημάτων χωρίς να κατακυρωθεί πόντος,
όταν έχει συμβεί κάτι που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ανταλλαγής κτυπημάτων, αλλά υπάρχουν και άλλες
περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να σταματήσει προσωρινά το παιγνίδι. Τέτοιες περιπτώσεις
περιλαμβάνουν τη διόρθωση λαθών στο σκορ, στη σειρά των σέρβις ή στην πλευρά στη οποία αγωνίζονται οι παίκτες
και την εισαγωγή του συστήματος επίσπευσης.
11.2 Η μπάλα στο φίλε κατά το σέρβις
11.2.1 Ο πιο συνηθισμένος λόγος για "επανάληψη" είναι όταν η μπάλα να ακουμπά το φίλε καθώς περνά από πάνω του κατά την
διάρκεια του σέρβις, με την προϋπόθεση, ότι το σέρβις είναι νόμιμο, μέχρι το σημείο που η μπάλα ακουμπά το φίλε και
στην συνέχεια το γήπεδο του αποκρούοντα ή παρεμποδιστεί από τον παίκτη ή το ζευγάρι που τη αποκρούει. Αν δεν
ακουμπήσει καθόλου στο σωστό γήπεδο και δεν εμποδιστεί αυτός που σερβίρει χάνει ένα πόντο.
11.2.2 Όταν η μπάλα ακουμπήσει στο φιλέ, κατά την διάρκεια του σέρβις, ο διαιτητής και ο βοηθός θα πρέπει να περιμένουν την
εξέλιξη της φάσης και να δώσουν το απαραίτητο σήμα, παρά να πάρουν μία βεβιασμένη λανθασμένη απόφαση.
11.2.3 Αν είτε ο διαιτητής είτε ο βοηθός διαιτητή πιστεύει ότι η μπάλα στο σέρβις ακουμπά στο φίλε τότε είναι "επανάληψη",
ακόμα και αν υπάρχει μόνο υποψία. Είναι προτιμότερο να δώσει "επανάληψη" από το ν' αγνοήσει την πιθανότητα και
να επιτρέψει τη συνέχεια του παιγνιδιού, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι ένας ή περισσότεροι παίκτες μπορεί να
έχουν την ίδια υποψία και να βρεθούν ανέτοιμοι να δώσουν όλη τους την προσοχή στην εξέλιξη του παιγνιδιού.
11.2.4 Αν ένας παίκτης πιστεύει ότι η μπάλα κτύπησε στον φιλέ σε ένα κατά τα άλλα σωστό σέρβις μπορεί να σηκώσει το χέρι
του και να ζητήσει "επανάληψη". Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιγνίδι, ιδιαίτερα αν συμφωνεί και ο αντίπαλος.
Όμως οι παίκτες θα πρέπει να συνεχίσουν τον πόντο, αν ο διαιτητής δεν δώσει "επανάληψη".
11.3 Διακοπή
11.3.1 Ένας ακόμα συνηθισμένος λόγος για "επανάληψη" είναι να υπάρξει κάποια διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει το
αποτέλεσμα, όπως μια μπάλα από άλλο τραπέζι που μπαίνει στην αγωνιστική περιοχή ή ένας ξαφνικός θόρυβος που
είναι αρκετά δυνατός και τρομάζει στους παίκτες. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να κατακυρωθεί
"επανάληψη" αμέσως μόλις εμφανιστεί ο κίνδυνος διακοπής, παρά να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει ο πόντος και ν'
αποφασίσουμε αν η παρενόχληση ήταν σημαντική.
11.3.2 Μπορεί να δοθεί "επανάληψη" για γεγονότα που προκαλούν αλλαγή στις συνθήκες του αγώνα. Καμία συγκατάβαση δεν
μπορεί να δοθεί για κάποιο κίνδυνο που ήταν παρών στην αρχή της ανταλλαγής κτυπημάτων. Για παράδειγμα ένας
παίκτης που παραπατά σε κάποιο πλαίσιο ή πέφτει πάνω σ' ένα ακίνητο θεατή και κατά συνέπεια αποτυχαίνει να
επιστρέψει τη μπάλα καλά, δεν δικαιούται "επανάληψη", όπως και από έναν παίκτη στο διπλό που πέφτει πάνω στο
συμπαίκτη του και αποτυχαίνει να κάνει μία νόμιμη απόκρουση.
11.4 Μη ετοιμότητα:
11.4.1 Ο διαιτητής μπορεί να δώσει "επανάληψη", αν ο αποκρούων δεν είναι έτοιμος, με την προϋπόθεση ότι και ο σερβίρων δεν
προσπαθεί να επιστρέψει τη μπάλα. Παρ' όλα αυτά το γεγονός ότι ο αποκρούων δεν αποκρούει, δεν δικαιολογεί μια
"επανάληψη" και ο διαιτητής πρέπει ν' αποφασίσει αν ο αποκρούων ήταν πραγματικά ανέτοιμος ή ίσως απλά δεν ήθελε
να προσπαθήσει να επιστρέψει ένα σέρβις που του φάνηκε δύσκολο. Οι παίκτες πρέπει να δείχνουν ποτέ είναι
ανέτοιμοι σηκώνοντας το χέρι του ψηλά πάνω από το κεφάλι.
11.5 Αγώνας αθλητών σε αμαξίδιο
11.5.1 Σε αγώνα αθλητών σε αμαξίδιο, η ανταλλαγή κτυπημάτων ανακηρύσσεται «επανάληψη», αν η μπάλα κατά τη διάρκεια,
ενός κατά τα άλλα, νόμιμου σέρβις, κτυπήσει στην πλευρά του σερβίροντα στην συνέχεια στην πλευρά του
αποκρούοντα και μείνει εκεί, ή έρθει προς την κατεύθυνση του φιλέ ή στα ατομικά η μπάλα φύγει από τις πλάγιες
γραμμές. Η μπάλα μπορεί να περάσει τις πλάγιες γραμμές αναπηδώντας μία η περισσότερες φορές. Σε περίπτωση που
η μπάλα, κατά το σέρβις, φαίνεται ότι θα περάσει την πλάγια γραμμή και εφόσον ο αποκρούων την χτυπήσει, τότε ο
διαιτητής δεν δίνει επανάληψη.
12 ΠΟΝΤΟΣ
12.1 Απόφαση.
12.1.1 Κάθε ανταλλαγή κτυπημάτων που δεν είναι "επανάληψη" καταλήγει στην κατακύρωση ενός πόντου και οι νόμοι
προβλέπουν τις περιπτώσεις που κατακυρώνεται ένας πόντος. Το κρίσιμο σημείο είναι συνήθως το πότε η μπάλα είναι
σε παιδιά και πότε εκτός παιδιάς και ο διαιτητής πρέπει να προσέξει, όταν αποφασίζει, να κατακυρώσει πόντο
σύμφωνα με τα γεγονότα και όχι προβλέποντας το τι θα συμβεί.
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12.1.2 Για παράδειγμα, μπάλα μπορεί να επιστραφεί από ένα παίκτη αρκετά μακριά από το τραπέζι, ώστε να είναι φανερό πως
δεν θα ακουμπήσει στο γήπεδο του αντίπαλου, αλλά η ανταλλαγή κτυπημάτων δεν τελειώνει έως ότου η μπάλα βγει
εκτός παιδιάς. Όταν η απόκρουση ενός παίκτη δεν είναι καλή και ο αντίπαλός του κουνήσει την αγωνιστική επιφάνεια,
θα κερδίσει πόντο ανεξάρτητα αν η μπάλα ακούμπησε στο τραπέζι.
12.1.3 Όλοι οι πόντοι δεν χάνονται για λόγους που σχετίζονται άμεσα με το παιγνίδι όπως η αποτυχία να κάνει ο παίκτης ένα
καλό σέρβις ή μια καλή απόκρουση, για παράδειγμα αν καθώς κάνει ένα νικηφόρο χτύπημα, ο παίκτης κατά λάθος
ακουμπήσει την αγωνιστική επιφάνεια με το ελεύθερο χέρι του ή μετακινήσει το τραπέζι χάνει ένα πόντο ανεξάρτητα αν
ο αντίπαλος του μπορέσει να αποκρούσει.
12.1.4 Ο διαιτητής δεν πρέπει να κατακυρώνει πόντους για λόγους που δεν στηρίζονται σε νόμους, επειδή θεωρεί πως ένας
παίκτης <αξίζει> ένα πόντο ή ότι ένας άλλος πρέπει να τιμωρηθεί για κάποια άδικη πράξη. Ο διαιτητής πρέπει πάντα
να μπορεί να δικαιολογεί οποιαδήποτε απόφαση του αναφερόμενος σε κάποιο νόμο και γι' αυτό το λόγο οφείλει να
μελετήσει προσεκτικά και να κατανοήσει όλες τις αιτίες για τις οποίες ένας παίκτης μπορεί να χάσει ή να κερδίσει
πόντο.
12.1.5 Μερικές παραβιάσεις των νόμων δεν σταματούν αυτόματα το παιγνίδι και ο διαιτητής ίσως χρειαστεί να το κάνει
φωνάζοντας το σκορ. Σε μερικές περιπτώσεις ο λόγος της διακοπής γίνεται άμεσα αντιληπτός από τους παίκτες αλλά
υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση. Έτσι ο διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητή πρέπει να είναι έτοιμος να εξηγήσει το λόγο
της απόφασης του. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται τα σήματα ή οι ορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο
18.4.2 για να μην υπάρχει καμία παρανόηση τόσο στους παίκτες όσο και τους θεατές.
12.1.6 Αν ο αθλητής που αγωνίζεται σε αναπηρικό καρότσι, εξ αιτίας φυσικής ανικανότητας, δεν διατηρεί την λεκάνη του ή έστω
τον ένα από τους μηρούς του σε επαφή με το καρότσι ή το μαξιλάρι πάνω σ αυτό, πριν χτυπήσει την μπάλα, τότε
θεωρείται ότι κερδίζει πλεονέκτημα και ο αντίπαλός του κερδίζει πόντο.
12.1.7 Αν ο αθλητής που αγωνίζεται σε αναπηρικό καρότσι, εξ αιτίας φυσικής ανικανότητας, έχει το δικαίωμα να ακουμπήσει το
τραπέζι μόνο στην περίπτωση μετά το χτύπημα της μπάλας, για κρατήσει την ισορροπία του, και με την προϋπόθεση ότι
δεν το μετακινεί. Δεν επιτρέπεται σε παίκτη να χρησιμοποιήσει το τραπέζι σαν στήριγμα πριν το χτύπημα της μπάλας.
Δεν επιτρέπεται στους παίκτες καθ όλη την διάρκεια του αγώνα να ακουμπάνε το τραπέζι με το ελεύθερο χέρι τους και
να το χρησιμοποιούν ως επιπλέον στήριγμα.
12.2 Η μπάλα στην άκρη της αγωνιστικής επιφάνειας.
12.2.1 Για να κριθεί αν η μπάλα κτύπησε την άκρη της αγωνιστικής επιφάνειας ή την πλευρά της, είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζει
ο διαιτητής την κατεύθυνση που ερχόταν η μπάλα και την κατεύθυνση που πήρε αφού ακούμπησε την αγωνιστική
επιφάνεια. Αν η μπάλα ερχόταν πάνω από την αγωνιστική επιφάνεια τότε ακούμπησε στην άκρη αν όμως ερχόταν από
κάτω τότε ακούμπησε στη πλευρά της.
12.2.2 Ιδιαίτερη δυσκολία υπάρχει αν η μπάλα ερχόταν από το πλάι και κοντά στο ύψος της αγωνιστικής επιφάνειας. Εδώ
πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία, μετά το κτύπημα στην αγωνιστική επιφάνεια , και σαν γενικό κανόνα θα
ακολουθήσουμε τον εξής: α) αν η μπάλα μετά τη επαφή της με την αγωνιστική επιφάνεια ακολούθησε ανοδική πορεία
τότε η μπάλα ακούμπησε στην άκρη της αγωνιστικής επιφάνειας β)αν ακολούθησε καθοδική πορεία τότε ακούμπησε
στην πλευρά της.
12.2.3 Ο βοηθός διαιτητή έχει αρμοδιότητα μόνο για την πλευρά που είναι κοντά του και αν ο βοηθός διαιτητής κρίνει ότι η
μπάλα κτύπησε στην πλευρά της αγωνιστικής επιφάνειας τότε φωνάζει "ΠΛΕΥΡΑ" και ο διαιτητής πρέπει να
κατακυρώσει πόντο εις βάρος του παίκτη που κτύπησε τελευταίος την μπάλα. Μόνο ο διαιτητής έχει την ευθύνη για τις
άκρες τις τελικής πλευράς της αγωνιστικής επιφάνειας και για τις άκρες της πλευράς που βρίσκεται κοντά του.

12.3 Αμφιβολία
12.3.1 Ο διαιτητής που είναι βέβαιος ότι η απόφαση που πήρε είναι σωστή, δεν πρέπει να ταλαντευτεί γι' αυτή, απλά επειδή και
οι δυο παίκτες ή ζευγάρια συμφωνούν ότι έκανε λάθος, αλλά αν έχει κάποια αμφιβολία και οι παίκτες είναι σίγουροι
ότι έκανε λάθος, δεν θα ήταν κακό να αλλάξει γνώμη. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος, ο παίκτης που κέρδισε
από την απόφαση του δείχνοντας την αποδοκιμασία του, να χάσει επιδεικτικά ένα πόντο, γεγονός που δημιουργεί
πρόβλημα οντότητας στον διαιτητή.
12.3.2 Σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρείται απόφαση επειδή ζητήθηκε από τον παίκτη που ωφελείτε, ακόμα και αν ο
αντίπαλος δεν διαμαρτυρηθεί. Επίσης αίτημα για αναθεώρηση δεν γίνεται δεκτό, σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η
επόμενη ανταλλαγή κτυπημάτων. Κατ' εξαίρεση, όταν και οι δυο παίκτες ή τα ζευγάρια συμφωνούν ότι η απόφαση είναι
λανθασμένη και ο διαιτητής αποδέχεται την περίπτωση του λάθους του, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή κάποια
διόρθωση.
12.3.3 Αν υπάρχει σοβαρή αμφιβολία από τον διαιτητή, οφείλει να αφήσει το πλεονέκτημα στον παίκτη που ίσως διέπραξε το
παράπτωμα, εφόσον είναι βέβαιος ότι δεν έχει επηρεαστεί δυσμενώς ο αντίπαλος. Αν, παρόλα αυτά, ο διαιτητής
πιστεύει πως η προσοχή του παίκτη διαταράχτηκε κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού, γιατί κι εκείνος υποπτεύθηκε ότι ο
αντίπαλος του παραβίασε ένα νόμο, αλλά δεν τιμωρήθηκε, η ανταλλαγή κτυπημάτων πρέπει να κηρυχθεί "επανάληψη".
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13. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
13.1 TIME OUT.
13.1.1 Ο παίκτης-ζευγάρι και ο προπονητής-αρχηγός έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 1 TIME OUT, ενός λεπτού
κατά την διάρκεια ενός ατομικού αγώνα. Κάνοντας το σήμα Τ με τα χέρια. Το ζητούν μόνο όταν η μπάλα
είναι εκτός παιδιάς και αφού αρχίσει το σετ.
13.1.2 Μόλις ο διαιτητής αντιληφθεί το αίτημα, δίνει το TIME OUT, σηκώνοντας μία άσπρη κάρτα με το χέρι που
βρίσκεται προς την πλευρά του αθλητή που ζήτησε το TIME OUT. O βοηθός διαιτητή θα πρέπει να
τοποθετήσει το σήμα του TIME OUT (ή άσπρη κάρτα), πάνω στην αγωνιστική επιφάνεια του παίκτη που
πήρε το TIME OUT. Ο αγώνας θα ξεκινήσει μόλις το ζευγάρι που το πήρε είναι έτοιμο να αγωνιστεί (πριν την
λήξη του λεπτού) ή στο τέλος του ενός λεπτού. Τότε ο βοηθός αποσύρει από την αγωνιστική επιφάνεια το
σήμα του TIME OUT.
Αν δεν υπάρχει βοηθός, ο διαιτητής δείχνει την κάρτα κατά την διάρκεια του TIME OUT ή την
τοποθετεί δίπλα στον μετρητή του σκορ προς την πλευρά του αθλητή που το ζήτησε. Αν δεν υπάρχει βοηθός τότε ο
διαιτητής σηκώνει την κάρτα του TIME OUT και εφόσον είναι δυνατόν εκτελεί τις παραπάνω διαδικασίες.
13.1.3 Αν ο αρχηγός της ομάδας/προπονητής και παίκτες/ζευγάρι δεν συμφωνούν για το αν θα πρέπει να δοθεί ένα
TIME OUT τότε ο αθλητής/ζευγάρι αποφασίζει σε έναν ατομικό αγώνα και ο αρχηγός/προπονητής αποφασίζει
σε ομαδικό.
13.1.4 Αν ζητηθεί TIME OUT ταυτόχρονα από τους δύο παίκτες/ζευγάρια, τότε θα χρεωθεί και στους δύο και ο
αγώνας θα ξεκινήσει μόλις είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και οι δύο ή στο τέλος του λεπτού.
13.2 Σπατάλη χρόνου
13.2.1 Ο αγώνας θα πρέπει να είναι συνεχόμενος εκτός από τα νόμιμα διαλείμματα αλλά και όταν πχ η μπάλα βγει έξω από τον
αγωνιστικό χώρο. Ο σκοπός των κανονισμών είναι να αποφευχθούν οι σκόπιμες καθυστερήσεις όπως τα συνεχόμενα
χτυπήματα της μπάλας, η καθυστέρηση πριν την εκτέλεση του σέρβις, οι εκτεταμένες συζητήσεις με το ζευγάρι σε διπλό
αγώνα. Ο διαιτητής θα πρέπει να αποτρέπει τέτοιου είδους καταστάσεις.
13.2.2 Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν οδηγίες από τους προπονητές τους μετά την προθέρμανση. Ακόμη και αν η
προθέρμανση διαρκεί λιγότερο από 2 λεπτά.
13.3 Σκούπισμα
13.3.1 Είναι καθήκον του διαιτητή να εξασφαλίζει ότι κάθε διακοπή είναι τόσο σύντομη όσο είναι πρακτικά δυνατό και ότι οι
παίκτες δεν εκμεταλλεύονται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για να κερδίσουν επιπλέον περιόδους ξεκούρασης ή να
κόψουν το ρυθμό του παιγνιδιού του αντίπαλου. Ο βηματισμός της μοντέρνας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ιδιαίτερα
όταν αυτή παίζεται σε θερμές συνθήκες, κάνει παράλογο το να αρνηθούμε σποραδικά διαλείμματα, για σκούπισμα,
αλλά τέτοια διαλείμματα έχουν τώρα οριστεί σε συγκεκριμένα σημεία του αγώνα.
13.3.2 Ένα διάλειμμα για σκούπισμα μπορεί να επιτραπεί μόνο μετά από τη σημείωση 6 πόντων, αρχίζοντας από το ξεκίνημα
κάθε παιγνιδιού, καθώς και στην αλλαγή γηπέδου στο τελευταίο πιθανό σετ του αγώνα. Αυτός ο περιορισμός δεν
εφαρμόζεται για το καθάρισμα γυαλιών, αφού είναι γνωστό ότι όσοι φορούν γυαλιά έχουν ιδιαίτερα προβλήματα σε
ζεστές συνθήκες, και εδώ το ζήτημα επαφίεται στην κρίση του διαιτητή.
13.3.3 Ο σκοπός του περιορισμού του σκουπίσματος είναι να αποτρέψουν την πιθανότητα του να χρησιμοποιηθεί σαν μια
τακτική καθυστέρησης ή για ροκάνισμα του χρόνου ή για να ανακόψουν το ρυθμό του αντίπαλου. Δεν υπάρχει λόγος οι
αθλητές να μη σκουπίζονται σε χρονική στιγμή που δεν καθυστερούν τον αγώνα, όπως όταν η μπάλα επιστρέφεται έξω
από τον αγωνιστικό χώρο. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός της προσχεδιασμένης δημιουργίας
διαλειμμάτων του τύπου αυτού.
13.4 Βλάβη στον εξοπλισμό
13.4.1 Ένας ακόμα λόγος για διακοπή του παιγνιδιού είναι η ζημία στον εξοπλισμό του αγώνα. Δεν επιτρέπεται διάλειμμα στον
παίκτη που θέλει ν' αλλάξει ρακέτα, αν αυτή που χρησιμοποιεί έπαθε ζημία, γιατί οφείλει να έχει στην αγωνιστική
περιοχή μια δεύτερη αναπληρωματική. Αν και η δεύτερη ρακέτα καταστραφεί , ο διαιτητής πρέπει να το αναφέρει στον
Επιδιαιτητή, ο οποίος θ' αποφασίσει, αν θα πρέπει να δώσει διάλειμμα για να την αντικαταστήσει.
13.4.2 Η αντικατάσταση μιας κατεστραμμένης μπάλας γίνεται άμεσα από τις ήδη προεπιλεγμένες μπάλες και οι παίκτες
επιτρέπεται να ρίξουν μερικές δοκιμαστικές μπαλιές με τη νέα μπάλα, προτού να συνεχιστεί το παιγνίδι.
13.4.3 Η απώλεια μέρους του φωτισμού ή μια σοβαρή παρενόχληση στην αγωνιστική περιοχή, που μπορεί να προκαλέσει
καθυστέρηση, πρέπει ν' αναφέρεται αμέσως στον Επιδιαιτητή, που μπορεί να μεταφέρει τον αγώνα σε άλλο τραπέζι.
13.5 Ατύχημα
13.5.1 Αν κάποιος παίκτης τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, και αδυνατεί να συνεχίσει, ο διαιτητής θα πρέπει να
αναφέρει το γεγονός αμέσως στον επιδιαιτητή. Ο επιδιαιτητής μπορεί να επιτρέψει ένα μικρό διάλειμμα για επείγουσα
περίθαλψη ή για να επανακτήσει τις δυνάμεις του με ανάπαυση, αλλά προτού να αποφασίσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να
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λάβει υπόψη του, αν το διάλειμμα θα επηρεάσει τον αντίπαλο ή αν ο τραυματισμένος παίκτης είναι πιθανό να συνέλθει
σε λίγο χρόνο. Έτσι μπορεί να αρνηθεί να διακόψει τον αγώνα και να κατοχυρώσει τον αγώνα υπέρ του αντίπαλου.
13.5.2 Δεν μπορεί να παραχωρηθεί διάλειμμα, όταν η ανικανότητα του παίκτη οφείλεται σε κάποια ασθένεια ή ατύχημα, η οποία
προϋπήρχε ή αναμενόταν στην αρχή του αγώνα ή παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της εξάντλησης ή κράμπα οφειλόμενη
στην ένταση του αγώνα. Πάντως αν δοθεί διάλειμμα, αυτό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10 λεπτά. Στην περίπτωση που
υπάρχει αιμορραγία το παιγνίδι πρέπει να διακοπεί αμέσως και να μην ξαναρχίσει έως ότου καθαριστούν τα αίματα και
αντικατασταθεί ο λερωμένος με αίματα εξοπλισμός.
13.5.3 Σε περίπτωση που ο παίκτης πάρει ένα διάλειμμα λόγω τραυματισμού του, δεν δικαιούται και άλλο διάλειμμα για τον ίδιο
λόγο στην συνέχεια του αγώνα. Κατ εξαίρεση αν το πρώτο διάλειμμα ήταν μικρό και απαιτηθεί και κάποιο δεύτερο αυτό
μπορεί να δοθεί εφόσον δεν δίνεται σε βάρος του αντιπάλου του. Όμως και τα δύο, δεν μπορεί αθροιστικά, να
ξεπερνούν τα 10 λεπτά.
13.5.4 Αν ένας αθλητής με ειδικές ανάγκες δηλώνει, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα λόγω φυσικής ανικανότητας, τότε ο
διαιτητής αφού συμβουλευτεί ένα από τα άτομα που τον κατατάσσουν σε κατηγορία (classifiers) ή τον γιατρό, μπορεί να
επιτρέψει μία διακοπή στον αγώνα, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η διακοπή, πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.
13.6 Αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο
13.6.1 Οι παίκτες κανονικά πρέπει να παραμένουν μέσα ή κοντά στην αγωνιστική περιοχή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, εκτός
αν έχουν άδεια από τον επιδιαιτητή. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των σετ και των TIME OUT οι παίκτες
θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 μέτρων από τον αγωνιστικό χώρο, υπό την επίβλεψη του διαιτητή.
13.7 Διάλειμμα
13.7.1 Τα διαλείμματα ανάμεσα στα σετ πρέπει να χρονομετρούνται και οι παίκτες οφείλουν να συνεχίσουν τον αγώνα αμέσως
μόλις τελειώσει ο χρόνος . Όλα τα διαλείμματα έχουν την ίδια διάρκεια (1 λεπτό). Αν οι παίκτες δεν καταναλώσουν όλο
το χρόνο που τους διατίθεται σε κάποιο διάλειμμα, δεν δικαιούνται περισσότερο χρόνο στο επόμενο. Δεν είναι
απαραίτητο να συμφωνήσουν οι παίκτες για το διάλειμμα, αυτό δίδετε και αν θελήσουν να ξεκινήσουν νωρίτερα, τότε
πρέπει να υπάρχει συμφωνία των παικτών.
14. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
14.1 Κλήρωση.
14.1.1 Στην αρχή ενός αγώνα για να επιλέγουν τα σέρβις και οι πλευρές, γίνεται κλήρωση, με ένα νόμισμα ή δίσκο που έχει
διαφορετικές πλευρές. Ο παίκτης που κερδίζει το δικαίωμα να διαλέξει πρώτος έχει τις παρακάτω επιλογές: α) να
αποφασίσει να σερβίρει ή ν΄ αποκρούσει πρώτος, β) να αρχίσει παίζοντας σε μια συγκεκριμένη πλευρά του τραπεζίου.
Αν αποφασίσει να σερβίρει ή να αποκρούσει, ο αντίπαλος του έχει το δικαίωμα να επιλέξει πλευρά, και αντιστρόφως
έτσι ώστε και οι δυο παίκτες να έχουν κάποια επιλογή.
14.1.2 Σε κάθε σετ των διπλών, το ζευγάρι που σερβίρει πρώτο, διαλέγει ποιός από τους δύο θα σερβίρει πρώτος. Στο πρώτο
σετ του αγώνα το ζευγάρι που αποκρούει αποφασίζει ποιος από τους δύο θ' αποκρούσει πρώτος. Στα επόμενα σετ η
σειρά των σέρβις καθορίζεται πάντα σύμφωνα με τα ζευγάρια που δημιουργήθηκαν στο πρώτο σετ του αγώνα. Στο
τελευταίο πιθανό σετ ενός αγώνα όταν ένα από τα ζευγάρια φτάσει πρώτο στους 5 πόντους τότε στο αποκρούων
ζευγάρι αλλάζει θέση ο παίκτης που αποκρούει.
14.1.3 Στους διπλούς αγώνες ανάμεσα σε Α,Β και Χ,Υ οι δύο δυνατές σειρές χτυπήματος είναι Α-Χ-Β-Υ-Α και Α-Υ-Β-Χ-Α, αλλά η
διάδοχη μπορεί ν' αρχίσει με οποιονδήποτε από τους τέσσερις παίκτες, και εξαρτάται από τις επιλογές που γίνονται σε
διάφορες φάσεις του αγώνα. Ο διαιτητής έχει υποχρέωση να σημειώσει τη σειρά στην αρχή του αγώνα, καθώς και
αυτούς που πρώτοι σερβίρουν σε κάθε σετ, δημιουργώντας έτσι ένα σημείο αναφοράς, ώστε να μπορούν να
διορθωθούν τυχόν λάθη που τυχόν παρουσιαστούν.
14.1.4 Σε διπλό αγώνα όπου αγωνίζονται αθλητές με αμαξίδια, ο σερβίρων κάνει σέρβις, ο αποκρούων αποκρούει και στη
συνέχεια μπορεί να κάνει μία απόκρουση οποιοσδήποτε από τους δύο. Ο περιορισμός που ισχύει σε αυτήν την
περίπτωση είναι ότι, τα αμαξίδια δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την νοητή προέκταση της κεντρικής γραμμής.
14.2 Σφάλματα στη σειρά ή στις πλευρές:
14.2.1 Η διόρθωση των λαθών στη σειρά των κτυπημάτων ή στις πλευρές είναι βασισμένη σε δυο αρχές. Πρώτον, αμέσως μόλις
ανακαλύπτεται το λάθος, διακόπτεται το παιγνίδι και συνεχίζεται με την σωστή σειρά ή πλευρές. Δεύτερο, όσοι πόντοι
σημειώθηκαν αφ' ότου έγινε το λάθος μετράνε κανονικά, σαν να μην είχε εμφανιστεί. Αν διαπιστωθεί ένα λάθος από
κάποιο παίκτη ή διαιτητή κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής κτυπημάτων ο διαιτητής, πρέπει αμέσως να κηρύξει
"επανάληψη" χωρίς να περιμένει την έκβαση του πόντου.
14.2.2 Το σκορ προσδιορίζει ποιος πρέπει να σερβίρει και να αποκρούσει, αλλά στα δίπλα παιγνίδια υπάρχει μια περίπτωση
όπου δεν υπάρχει μόνο ένας <σωστός> σερβίρων και αποδεκτής. Αν το ζευγάρι που έπρεπε να σερβίρει πρώτο στο
παιγνίδι δεν το έκανε, ο διαιτητής δεν μπορεί να ξέρει ποιος από τους δυο θα είχε σερβίρει πρώτος. Αν συμβαίνει αυτό,
πρέπει να τους ζητήσει αμέσως να ονομάσουν αυτόν που θα σερβίρει πρώτος και μετά μπορεί να υπολογίσει την σειρά
με την οποία θα συνεχιστεί το παιγνίδι.
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15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ
15.1 Αρχή
15.1.1 Η επίσπευση είναι το σύστημα που παρέχεται από τους νόμους, για ν' αποτραπούν αδικαιολόγητα μεγάλα παιγνίδια, που
μπορεί να είναι αποτέλεσμα του αμυντικού παιγνιδιού από τους δυο παίκτες ή τα ζευγάρια. Τίθεται σε εφαρμογή
αυτόματα μετά από τη λήξη του χρόνου των 10 λεπτών, και εφόσον οι παίκτες ή τα ζευγάρια δεν έχουν συνολικά 18
πόντους. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει και νωρίτερα μετά από αίτηση και των δύο παικτών ή ζευγαριών. Εάν τεθεί
σε εφαρμογή το σύστημα για οποιοδήποτε λόγο, παραμένει σε λειτουργία μέχρι το τέλος του αγώνα.
15.1.2 Κατά το συστήματος επίσπευσης οι παίκτες σερβίρουν διαδοχικά και αυτός που σερβίρει έχει 13 κτυπήματα μαζί το
αρχικό σέρβις με τα οποία πρέπει να κερδίσει τον πόντο. Αν ο αποκρούων κάνει 13 αποκρούσεις, κερδίζει τον πόντο.
Το παιγνίδι κερδίζεται όπως το κανονικό παιγνίδι από τον παίκτη που πρώτος θα φτάσει στους 11 πόντους ή αν το
σκορ φτάσει στο 10-10 από τον παίκτη που πρώτος θα κερδίσει διάφορα 2 πόντων.
15.1.3 Στο σύστημα επίσπευσης η σειρά του σέρβις στη διάρκεια κάθε παιγνιδιού είναι ίδια όπως στα συνηθισμένα παιγνίδια,
αλλά το σέρβις αλλάζει μετά από 1 πόντο αντί για μετά από 2 πόντους. Στην αρχή του κάθε παιγνιδιού ορίζεται αυτός
που σερβίρει πρώτος, και στα δίπλα αυτός που δέχεται πρώτος την μπάλα, από τη σειρά που καθιερώθηκε στην αρχή
του παιγνιδιού.
15.2 Διαδικασία
15.2.1 Αν η μπάλα βρίσκεται σε παιδιά, όταν λήξει ο χρόνος των 10 λεπτών (εκτός από την περίπτωση που και οι δύο παίκτες
έχουν 18 πόντους), η ανταλλαγή κτυπημάτων κηρύσσεται "επανάληψη" και ο παίκτης που σερβίρει σε αυτή την
ανταλλαγή κτυπημάτων είναι αυτός που θα σερβίρει πρώτος με την έναρξη του συστήματος επίσπευσης. Αν η μπάλα
είναι εκτός παιδιάς όταν λήξει ο χρόνος αυτός που σερβίρει στη συνεχεία είναι ο παίκτης που απέκρουσε την μπάλα
στην προηγούμενη ανταλλαγή κτυπημάτων.
15.2.2 Ένας αξιωματούχος θα πρέπει να μετράει από το 1 έως το 13 τις σωστές αποκρούσεις του αποκρούοντα .Το μέτρημα
πρέπει να γίνετε αμέσως μετά την απόκρουση. Αν γίνουν 13 καλές αποκρούσεις τότε ο διαιτητής διακόπτει το παιγνίδι
και κατακυρώνει πόντο στον αποκρούοντα.
16
16.1

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
Ένας παίκτης μπορεί να δεχθεί συμβουλές κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων μεταξύ των σετ ή κατά τη διάρκεια
οποιασδήποτε άλλης νόμιμης διακοπής του παιγνιδιού (TIME OUT), αλλά όχι σε κάποια άλλη στιγμή, όπως στη
διάρκεια διαλειμμάτων για σκούπισμα ή όταν αυτός ή ο αντίπαλος του φέρνει την μπάλα από το βάθος της αγωνιστικής
περιοχής.
16.2 Σε ομαδικό αγώνα συμβουλές δίνονται από οποιονδήποτε που έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στο πάγκο της ομάδας, ενώ
στα ατομικά από ένα μόνο άτομο, του οποίου η ταυτότητα γίνεται γνωστή στον διαιτητή από την αρχή του αγώνα. Στα
διπλά αγωνίσματα αν οι αθλητές που αγωνίζονται ανήκουν σε διαφορετικές ομοσπονδίες (ομάδες), τότε και μόνο τότε
στον πάγκο μπορούν να καθίσουν δύο, οι οποίοι όμως θεωρούνται σαν ένα «σώμα» σε ότι αφορά τους κανονισμούς.
Μια προειδοποίηση (κίτρινα κάρτα) που λαμβάνει ο ένας απευθύνεται και στους δύο, ενώ με την επόμενη παράνομη
συμπεριφορά φεύγουν από τον πάγκο και οι δύο.
16.3 Αν κάποιος σε μη επιτρεπόμενο χρόνο προσπαθεί να δώσει οδηγίες, ο διαιτητής πρέπει πρώτα να τον προειδοποιήσει
δείχνοντας του κίτρινη κάρτα. Η προειδοποίηση αυτή ισχύει για όλους τους καθήμενους στον "πάγκο" της ομάδας. Στη
συνέχεια οποιοσδήποτε δώσει οδηγίες από τον πάγκο, αποβάλλεται από τον αγωνιστικό χώρο, δεχόμενος κόκκινη
κάρτα. Δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση ατόμου που δίνει οδηγίες και ο οποίος έχει αποβληθεί από τον αγώνα.
16.4
Ο αποβληθείς πρέπει να απομακρύνεται από τον αγωνιστικό χώρο όσο πιο μακριά γίνεται για να μην δημιουργεί
προβλήματα στον αγώνα. Στα ατομικά δεν μπορεί να επιστρέψει μέχρι το τέλος του αγώνα .Στα ομαδικά η αποβολή
ισχύει για όλη τη διάρκεια του ομαδικού αγώνα., εκτός αν ο αποβληθείς είναι αθλητής οπότε επιστρέφει για να παίξει
τον αγώνα του και ξαναφεύγει. Αν ο αποβληθείς αρνηθεί να φύγει ή επιστρέψει πριν την λήξη του αγώνα, ο διαιτητής
πρέπει να σταματήσει το παιγνίδι και ν' αναφερθεί αμέσως στον Επιδιαιτητή.
16.5 Μπορεί να γίνουν προσπάθειες για συμβουλή προς ένα παίκτη φωνάζοντας του κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού, αλλά ο
διαιτητής πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να διακρίνει τις συμβουλές από τις φωνές για ενθάρρυνση. Πρέπει να έχει
κατά νου ότι η συμβουλή δεν είναι απαραίτητο να λέγεται και ότι συχνά χρησιμοποιούνται σήματα με τα χέρια. Αυτή η
μορφή συμβουλής είναι δύσκολο ν' ανακαλυφθεί καθώς είναι συμβουλή που δίνεται σε άγνωστη γλώσσα, αλλά οι
διαιτητές του αγώνα πρέπει να είναι προσεκτικοί για οποιαδήποτε παράνομη προσπάθεια να επηρεαστεί το παιγνίδι
και να ενεργούν γρήγορα για να την αντιμετωπίσουν.
16.6
Στον κανονισμό περί συμπεριφοράς υπάρχει η πρόβλεψη για πόντο ποινής στον παίκτη που του δίνουν παράνομα
συμβουλές. Όμως είναι παράλογο, να τιμωρηθεί ο παίκτης γι αυτό τον λόγο, επειδή μπορεί οι συμβουλές να δίδονται
παρά τη θέληση του. Για το λόγο αυτό καλό θα είναι να τιμωρείται ο δίδων τις συμβουλές και όχι ο παίκτης.
16.7
Ο βοηθός διαιτητή πολλές φορές λόγω θέσης έχει αμεσότερη αντίληψη αν κάποιος δίδει παράνομα συμβουλές ή όχι. Γι
αυτό και μπορεί με κάποιο νόημα να ζητήσει να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, δεν μπορεί όμως να δώσει επίσημη
προειδοποίηση ή αποβολή. Γι αυτό όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα, ενημερώνει τον διαιτητή σηκώνοντας το

14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 14th Edition –June 2011
χέρι του και φωνάζοντας ΔΙΑΚΟΠΗ. Ο διαιτητής είναι αυτός που θα τιμωρήσει αθλητές ή συνοδούς για αντιαθλητική
συμπεριφορά.
17. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
17.1 Υπευθυνότητα του διαιτητή.
17.1.1 Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση η σκόπιμα άδικη ή η απαράδεκτη συμπεριφορά εμφανίζεται σπάνια και περιορίζεται
μόνο στην μειοψηφία των παικτών και προπονητών αλλά τ' αποτελέσματα της μπορεί να επεκταθούν και μπορεί να γίνει
πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Επειδή η ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να είναι πολλών και διαφόρων μορφών είναι
δύσκολο να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες. Το να θεσμοθετήσεις και να εφαρμόσεις αποδεκτούς κανόνες είναι
περισσότερο ζήτημα δικαιοσύνης και κοινής λογικής παρά τεκμηριωμένων αποφάσεων.
17.1.2 Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει αμέσως οποιαδήποτε στιγμή την κακή, άδικη άπρεπη
συμπεριφορά ενός παίκτη ή προπονητή προς τον αντίπαλο του ή και τους θεατές, την δυσφήμηση του αθλήματος κλπ.
Αν ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση, όσο ασήμαντη και αν είναι χωρίς μια αποδοκιμαστική μάτια ή ένα χαρακτηριστικό
σήμα ότι αντελήφθη τι συμβαίνει, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να επιβάλει τις ποινές που πρέπει όταν η απαράδεκτη
αυτή συμπεριφορά συνεχισθεί.
17.1.3 Θα πρέπει να αποφεύγει τις υπερβολικές αντιδράσεις σε τυχόν ακούσιες περιπτώσεις άπρεπους συμπεριφοράς γιατί
μπορεί και να οδηγήσουν σε φιλονικία και έχθρα υπονομεύοντας έτσι την εξουσία του. Όταν παίρνει μια απόφαση θα
πρέπει να προσπαθεί να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χειροτερέψει την κατάσταση, είτε δείχνοντας
υπερβολική προσοχή σε γεγονός που πέρασε γενικά απαρατήρητο ή δίνοντας την εντύπωση ότι εφαρμόζει αντίποινα
στον αθλητή ή προπονητή.
17.1.4 Παραδείγματα περιπτώσεων τέτοιων είναι οι φωνές και ενέργειες που δημιουργούν ενόχληση στη διάρκεια του παιγνιδιού.
Ο διαιτητής πρέπει πάντα να παίρνει υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμφανίζονται. Αν το επίπεδο του θορύβου
γενικά είναι τόσο υψηλό, ώστε ο ξαφνικός θόρυβος ουσιαστικά δεν ακούστηκε, θα ήταν κανονικά πιο συνετό για τον
διαιτητή να μην διακόψει το παιγνίδι αλλά να μιλήσει στον παίκτη που παραφέρθηκε στο τέλος της ανταλλαγής
κτυπημάτων. Αν, παρ 'όλα αυτά, υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι ο αντίπαλος επηρεάστηκε με οποιοδήποτε τρόπο από
το θόρυβο, πρέπει να κηρυχθεί "επανάληψη" και στον παίκτη που παρανόμησε πρέπει να ζητηθεί να μην επαναλάβει
την πράξη του αυτή.
17.1.5 Ένα άλλο παράδειγμα άπρεπους συμπεριφοράς είναι η συμπεριφορά των προπονητών σε μια απόφαση των διαιτητών
για την οποία δεν συμφωνούν. Πολλές φορές η συμπεριφορά αυτή είναι τόσο απαράδεκτη που προσβάλει το άθλημα
και γενικότερα το άθλημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αντίδραση του διαιτητή πρέπει να είναι άμεση και σκληρή.
17.1.6 Σε περίπτωση άπρεπους συμπεριφοράς ο διαιτητής πρέπει να αποφασίσει το μέγεθος της παράβασης για το αν είναι
σοβαρή και πόσο, ώστε να αναφέρει το γεγονός στον Επιδιαιτητή ή αν θα τον τιμωρήσει αυτός πρώτος. Πάντως θα
πρέπει να προειδοποιεί τον παραβάτη την πρώτη φορά ότι η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη.
17.1.7 Ο βοηθός διαιτητή είναι συχνά σε καλύτερη θέση στο να αντιληφτεί κάποια απρεπή συμπεριφορά. Αν αυτό συμβεί θα
πρέπει να σταματήσει τον αγώνα και να ενημερώσει τον διαιτητή, ο οποίος με την σειρά του θα τιμωρήσει τον
παραβάτη.

17.2 Προειδοποίηση
17.2.1 Εκτός εάν η συμπεριφορά ήταν φανερά άδικη ή απαράδεκτη ώστε να μην αποφεύγεται επίσημη παρατήρηση, μια ήρεμη
προειδοποίηση ή ακόμα ένα προειδοποιητικό σημάδι μπορεί να είναι αρκετό για ν' αντιληφθεί ο παίκτης ότι τέτοια
συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή. Όπου είναι δυνατόν, τέτοια προειδοποίηση πρέπει να δίνεται, χωρίς να διακοπεί ο
αγώνας, με την εκμετάλλευση του επόμενου κανονικού διαλείμματος που είναι το τέλος της ανταλλαγής κτυπημάτων ή σε
λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις, το τέλος του σετ.
17.2.2 Όταν ο διαιτητής αντιληφθεί ότι η συμπεριφορά είναι τέτοια που βλάπτει το άθλημα και δημιουργεί κακή εντύπωση στους
θεατές πρέπει να διακόψει το παιγνίδι και να δώσει στον παίκτη μια καθαρή και αναμφίβολη προειδοποίηση, ότι δεν θα
γίνει ανεχτή η συμπεριφορά του και ότι η επανάληψη της θα επιφέρει ποινή. Η προειδοποίηση συνοδεύεται με κιτρίνη
κάρτα. Στα ομαδικά η προειδοποίηση ισχύει για όλη την συνάντηση και στα δίπλα αγωνίσματα η προειδοποίηση
ισχύει και για τα δύο άτομα.
17.2.3 Όταν δοθεί επίσημη προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα), τοποθετείται στον μετρητή του σκορ προς την πλευρά του αθλητή
που την δέχτηκε. Ομοίως αν ο αθλητής έχει τιμωρηθεί με έναν πόντο ποινής, τοποθετείτε μία κίτρινη και μία κόκκινη
κάρτα. Αν και ο διαιτητής και ο βοηθός του χρησιμοποιούν μετρητές, τότε οι κάρτες τοποθετούνται στο μετρητή του
βοηθού. Αυτό γίνεται για να φαίνεται, ότι αν ο παίκτης υποπέσει ξανά σε παράπτωμα θα του επιβληθεί η επόμενη
ποινή.
17.2.4 Ο διαιτητής δε θα πρέπει να φοβάται να επιβάλλει ποινές, γεγονός που πρέπει να πράττει από την αρχή του παιγνιδιού
και όχι μόνο σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.
17.3 Ποινές
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17.3.1 Αν ένας παίκτης, που έχει δεχθεί προειδοποίηση για ανάρμοστη συμπεριφορά, συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στο
ίδιο παιγνίδι, ο διαιτητής πρέπει να τον τιμωρήσει με έναν πόντο ποινής και στη συνέχεια με δυο πόντους ποινής, αν
συνεχίζει να συμπεριφέρεται άπρεπα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί την κόκκινη και κίτρινη κάρτα συγχρόνως. Αν
ο παίκτης συνεχίζει να συμπεριφέρεται άπρεπα, τότε πρέπει να διακοπεί ο αγώνας και να ενημερωθεί ο επιδιαιτητής.
17.3.2 Όταν ο διαιτητής τιμωρεί κάποιο παίκτη ο επιδιαιτητής θα πρέπει να πληροφορείται το γεγονός χωρίς να δημιουργείται
καθυστέρηση στον αγώνα. Σαν μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί "αγγελιοφόρος" ή πιο πρακτικά μια εκ των πρότερων
συμφωνημένη χειρονομία. Η ειδοποίηση αυτή δεν έχει σκοπό να απόκτηση νομιμότητα η απόφαση του διαιτητή αλλά να
γνωρίζει ο επιδιαιτητής ότι φρόνιμο είναι να παρακολουθεί τον συγκεκριμένο αγώνα.
17.3.3 Αν το σετ έχει τελειώσει και επιβληθεί 1 πόντος ποινής ή επιβληθούν 2 πόντοι ποινής, αλλά χρειάζεται μόνο 1 πόντος
για να τελειώσει το σετ, τότε μεταφέρεται στο επόμενο σετ και έτσι μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο σετ με 0-2 ή 0-1
κλπ.. Σ αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι ο σερβίρων έκανε το ή τα σέρβις που θα έπρεπε να κάνει . Αν το παιγνίδι έχει
τελειώσει τότε οι πόντοι ποινής αγνοούνται.
17.3.4 Σε έναν ομαδικό αγώνα οι ποινές ενός αθλητή μεταφέρονται και στα επόμενα παιγνίδια του ομαδικού. Στο διπλό
αγώνισμα του ομαδικού οι παίκτες θεωρούνται ότι έχουν την μεγαλύτερη ποινή από τους δύο παίκτες. Παράδειγμα αν
ένας παίκτης έχει μία προειδοποίηση από προηγούμενο αγώνα και ο συναθλητής του έχει 1 πόντο ποινής, η επόμενη
ποινή που θα επιβληθεί στους αθλητές, είναι 2 πόντοι ποινής. Όμως μία προειδοποίηση ή 1 πόντος ποινής στο διπλό
απευθύνεται και στους δύο αθλητές, μόνο όμως ο παραβάτης θα την «μεταφέρει» στον επόμενο ατομικό αγώνα. Για
παράδειγμα, σε έναν ομαδικό αγώνα με 4 ατομικά 1 διπλό , οι αθλητές Α και Β ορίστηκαν να παίξουν στο διπλό. Ο Α
έχει μία προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα) από τον ατομικό του αγώνα και ο Β έχει έναν πόντο ποινής (κίτρινη/ κόκκινη).
Στο 2ο σετ του διπλού ο αθλητής Α σπάει εσκεμμένα τη μπάλα. Ο διαιτητής θα δώσει 2 πόντους ποινής στον Α/Β. Στον
επόμενο ατομικό τους αγώνα όμως θα έχουν και οι δύο αθλητές από 1 πόντο ποινής.
17.3.5 Σε έναν ομαδικό αγώνα είναι απαραίτητο να καταγράφονται οι πόντοι ποινής, έτσι ώστε να μεταφέρονται στα επόμενα
παιγνίδια. Επίσης ο επιδιαιτητής θα πρέπει να λαμβάνει γνώση αυτών, για να αποφασίσει πότε πρέπει να αποβάλλει
έναν αθλητή. Θα πρέπει λοιπόν να αναγράφεται στο φύλλο αγώνος, ποιός τιμωρήθηκε, σε ποιο σημείο του αγώνα,
κάνοντας και μία μικρή περιγραφή της παρανομίας.
17.3.6 Πόντοι ποινής δεν δίνονται σε αθλητή για απρεπή συμπεριφορά προπονητή. Αν προπονητής συνεχίζει να παρανομεί
μετά από προειδοποίηση, θα πρέπει να δεχτεί κόκκινη κάρτα και να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος του
ατομικού αγώνα και για τα ομαδικά μέχρι το τέλος της ομαδικής συνάντησης. Το γεγονός θα πρέπει να αναφέρεται στον
επιδιαιτητή.
17.4 Υπευθυνότητα του Επιδιαιτητή
17.4.1 Αφού ο διαιτητής επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται και ο παίκτης συνεχίζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του, τότε το
παιγνίδι πρέπει να διακοπεί και να ενημερωθεί ο επιδιαιτητής. Αυτός έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τον παίκτη από
το ματς που αγωνίζεται από τη συνάντηση από τη διοργάνωση. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις ο Επιδιαιτητής μπορεί να
αναφέρει τον παίκτη στην Ομοσπονδία του για παραπέρα πειθαρχικά μέτρα.
17.4.2 Αν και ο επιδιαιτητής κανονικά μαθαίνει για περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς από την αναφορά του διαιτητή,
μπορεί μερικές φορές να τις διακρίνει και ν' αναλάβει δράση προτού ο διαιτητής του επιστήσει την προσοχή του. Αν
κάποιος παίκτης αναφέρεται μετά από τον αγώνα για άπρεπη συμπεριφορά θα πρέπει ο Επιδιαιτητής ή ο
αντικαταστάτης του να παρακολουθήσει τουλάχιστον μέρος από τον επόμενο αγώνα του παίκτη.
17.4.3 Ακόμα και αν δεν έχει γίνει προηγούμενη αναφορά, είναι πολλές φορές φανερό, από τις αντιδράσεις των θεατών, αν
κάποιος αγώνας διαταράσσεται από τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι παίκτες. Μπορεί επίσης να διαπιστώσει ο
επιδιαιτητής, αν ο διαιτητής έχει χάσει τον έλεγχο του παιγνιδιού και τότε έχει καθήκον να αναλάβει δράση με δική του
πρωτοβουλία, είτε λέγοντας στον διαιτητή τι πρέπει να κάνει.
18.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑ
18.1 Αναφώνηση του σκορ.
18.1.1 Ο διαιτητής πρέπει να εκφωνεί το σκορ καθαρά και ο τόνος της φωνής του δεν θα πρέπει να εκφράζει μεροληψία για
παίκτη η ζευγάρι. Αν χρησιμοποιεί μικρόφωνο θα πρέπει να καθορίσει την θέση του, ώστε να ακούγεται καθαρά σε
παίκτες και θεατές.
18.1.2 Το σκορ θα πρέπει να ανακοινώνεται, μόλις ο πόντος έχει τελειώσει και όχι όταν οι παίκτες είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.
Σε περιπτώσεις όμως που υπάρχει φασαρία ή αν ο ένας εκ των αθλητών πήγε να μαζέψει τη μπάλα θα πρέπει να
περιμένει για να είναι σίγουρος ότι και οι δύο παίκτες/ζευγάρια τον έχουν ακούσει.
18.1.3 Όταν ο διαιτητής ανακοινώνει το σκορ, πρέπει πρώτα να ανακοινώνει τον αριθμό των πόντων που σημειώθηκαν από τον
παίκτη/ζευγάρι που θα σερβίρει στην επόμενη ανταλλαγή κτυπημάτων και ακολούθως τον αριθμό των πόντων που
σημειώθηκαν από τον αντίπαλο παίκτη ή ζευγάρι. Σε κάθε αλλαγή σέρβις, αλλά και στη αρχή του κάθε σετ, ο διαιτητής
θα πρέπει να δείχνει τον σερβίροντα και θα πρέπει να συνοδεύεται από τον όνομα εκείνου που πρόκειται να σερβίρει.
18.1.4 Ο διαιτητής χρησιμοποιεί τα ονόματα των παικτών για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζει και να τα προφέρει σωστά.
Είναι χρήσιμο να ασκείται πριν την έναρξη του αγώνα.
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18.1.5 Όταν κάθε παίκτης ή ζευγάρι έχει σημειώσει τον ίδιο αριθμό πόντων, το σκορ μπορεί να εκφωνηθεί και σαν <τέσσερατέσσερα> και σαν <τέσσερα- όλα>. Το σκορ 0 μπορεί να εκφραστεί είτε σαν <μηδέν> είτε σαν <love> ως το αρχικό
σκορ σε κάθε σετ. Μπορεί να εκφωνηθεί σαν <μηδέν-μηδέν> ή <μηδέν όλα>. Έτσι στην αρχή του σετ ο διαιτητής
εκφωνεί «ο Smith στο σέρβις», «0-0» ή «0 όλα» και έτσι δίνει το έναυσμα στους παίκτες να ξεκινήσουν. Αν η
ανταλλαγή κτυπημάτων είναι "επανάληψη", ο διαιτητής οφείλει να επαναλάβει το υπάρχον σκορ σαν ένδειξη ότι δεν
σημειώθηκε πόντος.
18.1.6 Σε ένα ομαδικό αγώνα τα ονόματα των Ομοσπονδιών που αγωνίζονται είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από το
διαιτητή αντί των ονομάτων των αθλητών. Έτσι π.χ. σε έναν αγώνα μεταξύ Γαλλίας -Πολωνίας η αρχική προσφώνηση
μπορεί να είναι « ο Kinski της Πολωνίας στο σέρβις 0-0» ή κατά την διάρκεια του αγώνα μπορεί να προσφωνήσει «6-4
η Πολωνία στο σέρβις και στο τέλος του σετ «σετ στην Πολωνία 11-6, η Πολωνία κερδίζει 3-0. Η Πολωνία κερδίζει 1-0».
18.1.7 Σε διεθνείς αγώνες, τόσο το σκορ όσο και το μέτρημα των αποκρούσεων στο σύστημα επίσπευσης, γίνεται στην Αγγλική.
Υπάρχει περίπτωση χρήσης άλλης γλώσσας αν συμφωνηθεί μεταξύ διαιτητή και παικτών ή ζευγαριών. Όλες οι
ανακοινώσεις γίνονται στα Αγγλικά εκτός αν μια άλλη γλώσσα είναι πιο προσιτή στους θεατές.
18.1.8 Στο κεφάλαιο F αναφέρονται οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους διαιτητές κατά την διάρκεια του αγώνα.
18.2
Σήματα με τα χέρια:
18.2.1 Επί πλέον με την αναφώνηση του σκορ, ο διαιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει σήματα με τα χέρια για να δηλώσει
ορισμένες αποφάσεις. Αυτά τα σήματα μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν γλωσσικές δυσκολίες και ειδικά αν ο
γενικός θόρυβος είναι τόσο μεγάλος ώστε οι παίκτες, οι παράγοντες ή οι θεατές να μην μπορούν ν' ακούσουν εύκολα τη
απόφαση του διαιτητή.
18.2.2 Τα σήματα που αναγνωρίζονται σήμερα από την ITTF επιτρέπουν στον διαιτητή να δηλώσει:
- Την κατακύρωση ενός πόντου σε ένα παίκτη ή ζευγάρι, σηκώνοντας στο ύψος του ωμού το βραχίονα που βρίσκεται
προς την πλευρά του παίκτη ή του ζευγαριού που κέρδισε πόντο ενώ ταυτόχρονα το χέρι στέκεται κάθετα σ αυτόν.
- Την αλλαγή εκείνου που σερβίρει δείχνοντας με το χέρι του προς τον παίκτη ή το ζευγάρι που πρόκειται να σερβίρει
μετά.
- Την κήρυξη ενός Επανάληψη ή για να καθυστερήσει την Επανάληψη του παιγνιδιού σηκώνοντας ένα χέρι ψηλά πάνω
από το κεφάλι του. Το σήμα χρησιμοποιείται από τον διαιτητή και από τον βοηθό για απόφαση που πάρθηκε με βάση
τις αρμοδιότητές τους.
18.2.3 Στο κεφάλαιο Ε υπάρχουν τα σχετικά παραδείγματα.
18.3 Χρονομέτρηση
18.3.1
Η διάρκεια ενός αγώνα χρονομετρείται, για να προσδιοριστεί, αν πρέπει να μπει σε λειτουργία το σύστημα
επίσπευσης. Αν και βασικά μόνο ο ενεργός χρόνος παιγνιδιού πρέπει να μετράται, δεν είναι απαραίτητο να
σταματάμε και ν' αρχίζουμε το χρόνο ανάμεσα στις ανταλλαγές κτυπημάτων εκτός εάν είναι να γίνει κάποιο σημαντικό
διάλειμμα στη συνεχεία του παιγνιδιού. Τέτοιου είδους διαλείμματα θεωρούνται, το σκούπισμα ή η αλλαγή πλευράς ή
όταν η μπάλα βγαίνει από την αγωνιστική περιοχή. Το ρόλοι πρέπει επίσης να σταματάει κατά τα καθορισμένα
διαλείμματα αλλά στη διάρκεια τους μπορεί να απαιτείται επιπρόσθετη χρονομέτρηση. Όταν ο επιδιαιτητής
παραχωρήσει σε διακοπή του παιγνιδιού, για να ανακτήσει τις δυνάμεις του ένας παίκτης από τραυματισμό, είναι
καθήκον του χρονομέτρη να μετρήσει τον χρόνο που περνά. Ανάμεσα στα παιγνίδια χρειάζεται να μετριέται η περίοδος
ξεκούρασης, όταν οι παίκτες λαμβάνουν συμβουλές πριν συνεχίσουν τον αγώνα.
18.4 Επεξηγήσεις
18.4.1 Δεν είναι απαραίτητο οι διαιτητές να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους όταν η έκβαση του πόντου είναι
φανερή. Για παράδειγμα αν ο σερβίρων αποτύχει να κάνει ένα σωστό σέρβις και η μπάλα καταλήξει στο
φιλέ, δεν είναι απαραίτητο να φωνάξει «λάθος», αφού αυτό είναι ορατό.
18.4.2 Οι επεξηγηματικοί όροι που συστήνονται είναι:
-Παράνομο σέρβις
<λάθος>
-Άγγιγμα στο φίλε από παίκτη, ρουχισμό ή ρακέτα
<κτυπημένος φιλές>
-Μετακίνηση της αγωνιστικής επιφάνειας
<μετακινημένο τραπέζι>
-Ελεύθερο χέρι που ακουμπά στην αγωνιστική επιφάνεια <χέρι στο τραπέζι>
-Μπάλα που εμποδίζεται από παίκτη
<παρεμπόδιση>
-Μπάλα που κτυπά δυο φορές στο ίδιο τμήμα του τραπεζίου <διπλή αναπήδηση>
-Μπάλα που σκόπιμα κτυπιέται δύο φορές από τον ίδιο παίκτη <διπλό κτύπημα>
-Μπάλα που κτυπιέται από λάθος παίκτη στο διπλό
<λάθος παίκτης>
-Μπάλα που κτυπά σε λάθος πλευρά στο διπλό
<λάθος πλευρά>
18.4.3 Σε κάποιες περιπτώσεις όμως χρειάζεται αν δοθούν κάποιες εξηγήσεις πχ για ποιο λόγο ένα σέρβις είναι
παράνομο. Αν υπάρχουν προβλήματα συνεννόησης θα πρέπει να γίνει προσπάθεια επεξήγησης με τα χέρια.
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19. METΡΗΤΕΣ ΣΚΟΡ
19.1. Συνήθως χρησιμοποιούνται ένας ή δύο μετρητές σκορ σε έναν αγώνα . Είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος χειρισμού των
μετρητών για την παρουσίαση των αγώνων. Οι χειριστές των μετρητών θα πρέπει να περιμένουν να ακούσουν το σκορ από τον
διαιτητή και στην συνέχεια να αλλάξουν το σκορ και δεν έχουν καμία δικαιοδοσία στην λήψη αποφάσεων.
19.2 Στους μετρητές υπάρχουν 2 σετ αριθμών, το μεγαλύτερο δείχνει τους πόντους των αθλητών και το μικρότερο τα σετ. Οι
μετρητές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά για να δίνουν και τις σωστές πληροφορίες. Πριν την έναρξη του αγώνα οι
μετρητές του σκορ του σετ δεν θα πρέπει να έχουν καμία ένδειξη μέχρι που και οι δύο παίκτες ή τα ζευγάρια εισέλθουν στον
αγωνιστικό χώρο. Μόλις εισέλθουν το σκορ των σετ πρέπει να αναγράφει 0-0.
19.3 Μόλις οι αθλητές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το αγώνα και αφού ο διαιτητής αναφέρει το σκορ, τότε ο χειριστής τοποθετεί
τους πόντους «0-0». Μόλις τελειώσει το σετ και οι αθλητές αποσύρονται στους πάγκους τους, προκειμένου να δεχτούν συμβουλές
το σκορ του σετ παραμένει ως έχει και μόνο όταν οι αθλητές επανέρχονται για να αγωνιστούν μηδενίζονται οι πόντοι και μπαίνει
το σετ στον αθλητή που το κέρδισε. Αυτό γίνεται για την ενημέρωση των θεατών.
19.4 Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φαίνονται ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα του σετ και οι πόντοι του σετ. Έτσι αν
έχει τελειώσει το 4ο σετ 11-7 τα σετ θα πρέπει να αναγράφουν 2-1.
19.5 Οι μετρητές του σκορ τοποθετούνται συνήθως μπροστά από τον διαιτητή ή τον βοηθό και συνήθως στις άκρες του
αγωνιστικού χώρο και σε σημεία που να είναι ορατοί από τους θεατές. Σε περιπτώσεις διακοπής του παιγνιδιού (σκούπισμα
αθλητών, η μπάλα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο κτλ) ο χειριστής μπορεί να γυρίζει τον μετρητή του σκορ προς τα δεξιά ή
αριστερά 45Ο, για να είναι ορατός στους θεατές.
19.6 Οι περισσότεροι μετρητές έχουν αριθμούς μέχρι και το 30. Αν και σπάνια, μπορεί να συμβεί ένα σετ να περάσει αυτό τον
αριθμό, οπότε η λύση είναι να χρησιμοποιηθεί ο μετρητής από την αρχή. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μπερδεύει τους θεατές, αφού
οι αθλητές αλλάζουν σέρβις ανά έναν πόντο.
19.7 Το Κεφάλαιο Α αναφέρει την διαδικασία, με την οποία πρέπει να χρησιμοποιείται ο μετρητής του σκορ.
20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
20.1 Ανεξάρτητα αν ο διαιτητής εκτελεί τα καθήκοντά του μόνος του ή με άλλον αξιωματούχο, θα πρέπει να είναι δίκαιος,
σταθερός και σίγουρος για τον εαυτό του. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να αποκτηθούν με την εμπειρία, αλλά είναι σίγουρο, ότι
αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και να βελτιώσει την απόδοση των αξιωματούχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ
1.
2.

3.

4.

Ο διαιτητής, πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να έχει μετρητή φιλέ, κέρμα για την κλήρωση, τις μπάλες
του αγώνα, το φύλλο αγώνος, χρονόμετρο, και τις κάρτες του (άσπρες, κόκκινες, κίτρινες).
Πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια
ομάδα ή αθλητές που αγωνίζονται στο διπλό και προέρχονται από την ίδια ομάδα είναι ομοιόμορφα ντυμένοι. Επίσης οι
αντίπαλοι αθλητές/ ζευγάρια είναι ντυμένοι με ενδυμασία εντελώς διαφορετικού χρώματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας
των παραπάνω ή προβλήματος που δεν μπορεί να λυθεί από τον διαιτητή, τότε πρέπει να αναφερθεί στον Επιδιαιτητή.
Μόλις εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να ελέγξει ότι, το τραπέζι και τα διαχωριστικά είναι τακτοποιημένα
σωστά, να ελέγξει το ύψος και το τέντωμα του φιλέ. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μικρόφωνο να ελέγξει αν λειτουργεί
σωστά και ότι έχει την σωστή ένταση.
Πριν οι αθλητές εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, ο μετρητής δεν θα πρέπει να έχει καμία ένδειξη (ούτε στα σετ ούτε
στους πόντους) (εικόνα 1), ενώ μόλις και οι δύο αθλητές ή τα ζευγάρια εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει τα
σετ να δείχνουν 0-0 (εικόνα 2).

Εικόνα 1 Πριν φτάσουν οι αθλητές

0

0

Εικόνα 2 Όταν οι αθλητές εισέλθουν
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5.

Πριν ξεκινήσει το ζέσταμα, ελέγχονται οι αθλητές που είναι γραμμένοι στο φύλλο αγώνος, τα νούμερα των αθλητών, σε
συνάρτηση με το φύλλο αγώνος ,και οι ρακέτες τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή, διότι
αν ξεκινήσει η διαδικασία της προθέρμανσης με λάθος αθλητές ή παράνομες ρακέτες θα έχει ήδη χαθεί χρόνος.
6. Στην συνέχεια ο διαιτητής κάνει την κλήρωση, για το ποιος θα σερβίρει/αποκρούσει και από ποια πλευρά θα
ξεκινήσουν οι αθλητές τον αγώνα. Δε ενδείκνυται ο διαιτητής να πετάει το κέρμα κατά την κλήρωση και αυτό να κυλάει
στο δάπεδο ή πάνω στο τραπέζι.
7. Αφού οι δύο αθλητές/ζευγάρια έχουν ορίσει τον σερβίροντα και τον αποκρούοντα, ο διαιτητής το σημειώνει στο φύλλο
αγώνος. Ο διαιτητής επίσης επιβεβαιώνει ότι προφέρει σωστά τα ονόματα των αθλητών.
8. Στα ατομικά, ο διαιτητής ζητάει να οριστεί ποιος θα καθίσει στον πάγκο, ενώ στα ομαδικά ελέγχει τον αριθμό των
ατόμων (αθλητές, προπονητής, συνοδός) ανάλογα με τον επιτρεπόμενο αριθμό που ισχύει κάθε φορά.
9. Στην συνέχεια ο διαιτητής δίνει τυχαία μία μπάλα στους αθλητές, από αυτές που έχουν επιλέξει πριν τον αγώνα, αλλά
και αν δεν έχουν επιλέξει, τυχαία μία από τις μπάλες των αγώνων.
10. Στις αρμοδιότητες του διαιτητή είναι να χρονομετρήσει την προθέρμανση και να μην επιτρέψει στους παίκτες να
επιστρέψουν στον πάγκο για συμβουλές, μεταξύ της προθέρμανσης και της έναρξης του αγώνα.
11. Ο διαιτητής επίσης ελέγχει ότι οι πετσέτες που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι τοποθετημένες μέσα στις κατάλληλα
κουτιά, καθώς επίσης και ότι φόρμες και τσάντες των αθλητών είναι εκτός αγωνιστικού χώρου.
12. Όταν οι αθλητές είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν ο διαιτητής εκφωνεί μηδέν-μηδέν ή μηδέν όλα, αναφέρει το όνομα του
σερβίροντα δείχνοντάς τον με το χέρι και τότε ο μετρητής του σκορ βάζει 0-0 και στους πόντους. Στα ομαδικά μπορεί να
αναφέρει είτε το όνομα του σερβίροντα είτε την ομάδα που εκπροσωπεί. (εικόνα 3).

0

0

0

0

Εικόνα 3 0-0 στο 1ο σετ
13. Το χρονόμετρο του αγώνα μπαίνει σε λειτουργία, την στιγμή που πραγματοποιείται το πρώτο σέρβις του αγώνα και
σταματά στα διαλείμματα του αγώνα, όπως στο σκούπισμα, όταν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και όταν δοθεί
TIME OUT σε αθλητή. Ο διαιτητής φωνάζει «χρόνος» όταν το σετ διαρκέσει 10 λεπτά, εκτός αν οι δύο αθλητές/ζευγάρια
συμφώνησαν και ο αγώνας από την αρχή ξεκίνησε με το σύστημα επίσπευσης και στην περίπτωση που και οι δύο
έχουν συνολικά 18 πόντους.
14. Στο τέλος κάθε πόντου πραγματοποιείται το κατάλληλο σήμα, εκφωνείται το σκορ ή μετά από «επανάληψη» εκφωνείται
το ίδιο σκορ. Αν έχουμε αλλαγή σέρβις, ο διαιτητής δείχνει τον επόμενο σερβίροντα, ονομάζοντάς τον. Ο χειριστής του
μετρητή δεν επιτρέπεται να αλλάξει το σκορ πριν εκφωνηθεί από τον διαιτητή. (εικόνα 4)

0

0

4

6

Εικόνα 4. 1ο σετ και σκορ 4-6
15. Ο διαιτητής θα πρέπει να αποτρέπει τις καθυστερήσεις μεταξύ των πόντων, (πχ όταν οι αθλητές περιφέρονται άσκοπα
στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιούν πολλές αναπηδήσεις της μπάλας πριν σερβίρουν, συζητούν με τον συμπαίκτη
τους για πολύ ώρα στο διπλό).
16. Ο διαιτητής επίσης κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτηρεί τους πάγκους, έτσι ώστε οι αθλητές να μην δέχονται συμβουλές
μεταξύ των πόντων είτε με λόγια είτε με σήματα.
17. Στο τέλος του σετ, ανακοινώνεται από τον διαιτητή το σκορ του σετ και ο νικητής και αναγράφεται το αποτέλεσμα στο
φύλλο αγώνα. Τα αποτέλεσμα του μετρητή παραμένει ως έχει.(εικόνα 5).

0

0

7

11

Εικόνα 5. Τέλος του 1ου σετ.
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18. Αν είναι απαραίτητο, υπενθυμίζεται στους αθλητές ότι πρέπει να αφήνουν τις ρακέτες τους πάνω στο τραπέζι, εκτός από
την περίπτωση που τους επιτραπεί να την πάρουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο διαιτητής θα πρέπει να την ελέγξει πριν
την έναρξη του επόμενου σετ. Αν ο αθλητής λόγω σωματικής ανικανότητας πρέπει να έχει την ρακέτα δεμένη στο χέρι
του, ο διαιτητής του επιτρέπει να κρατήσει δεμένη κατά την αποχώρησή του στον πάγκο.
19. Μεταξύ των σετ και των νόμιμων διαλειμμάτων ο διαιτητής θα πρέπει να μαζεύει την μπάλα των αγώνων. Επίσης ο
διαιτητής τσεκάρει και πάλι αν τα διαχωριστικά είναι τακτοποιημένα. Χρονομετρά επίσης τη διάρκεια των διαλειμμάτων
μεταξύ των σετ, αλλά και των άλλων νόμιμων διαλειμμάτων και καλεί τους αθλητές να αγωνιστούν όταν ο χρόνος έχει
τελειώσει.
20. Ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, αλλά να μένει
στην θέση του, εκτός αν συντρέχει λόγος όπως να μαζέψει την μπάλα του αγώνα, και να τακτοποιήσει τον αγωνιστικό
χώρο.
21. Την στιγμή που οι αθλητές επιστρέφουν στο τραπέζι ο διαιτητής αλλάζει το αποτέλεσμα του μετρητή σκορ. Μηδενίζει
τους πόντους και βάζει το σκορ των σετ. (εικόνα 6) Αλλάζει επίσης πλευρά τις κίτρινες-κόκκινες- άσπρες κάρτες που
τυχόν έχουν δοθεί στους αθλητές. Ο μετρητής σκορ είναι στο 0-0 όταν ο διαιτητής αναφέρει το σκορ. (εικόνα 7)

1

0

Εικόνα 6. Πριν ξεκινήσει το 2ο σετ

1

0

0

0

Εικόνα 7. Σκορ 0-0 στο 2ο σετ.

22. Στο τέλος του αγώνα , ανακοινώσει το σκορ του αγώνα και όταν αφορά ομαδική αναμέτρηση, το σκορ των ομάδων.
Συμπληρώνει το φύλλο αγώνος και καλεί τους παίκτες στους ατομικούς αγώνες η τους αρχηγούς των ομάδων στα
ομαδικά να το υπογράψουν. Αφήνει το σκορ στον μετρητή ως έχει (εικόνα 8).
2

2

12

10

Εικόνα 8. Τέλος του αγώνα.
23. Επιστρέφει το φύλλο αγώνος στην γραμματεία των αγώνων αφού πρώτα μαζέψει τις μπάλες και οτιδήποτε έχει μείνει
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης μηδενίζει τον μετρητή του σκορ (εικόνα 1).
24. Για οποιεσδήποτε αμφιβολίες θα πρέπει οι διαιτητές να συμβουλεύονται τους επιδιαιτητές και να είναι σίγουροι ότι
τηρούν τις σωστές διαδικασίες των αγώνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ITTF.
(Αναφέρεται σε επεξηγήσεις όρων για Διεθνής αγώνες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ C
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
(Αναφέρεται στον τρόπο εξέλιξης των Διεθνών διαιτητών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ D
ΟΔΗΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
1.

Οι αξιωματούχοι των αγώνων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα ντυμένοι, είναι οι πρεσβευτές του αθλήματος
τόσο για την ITTF όσο και για την ομοσπονδία τους. Σε διεθνής αγώνες είναι φιλοξενούμενοι της διοργανώτριας
ομοσπονδίας και έτσι θα πρέπει να σέβονται τα έθιμα και τις κοινωνικές τους συνήθειες. Παρακάτω αναφέρονται
ορισμένοι κανόνες στους οποίους θα πρέπει να τηρούν οι αξιωματούχοι.

2. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ:
2.1 Να μελετούν και να κατανοούν τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν το άθλημα αλλά και να συμμορφώνονται με
τις διαδικασίες και τα καθήκοντά τους για τους αγώνες στους οποίους έχουν οριστεί να διαιτητεύσουν.
2.2 Να είναι σε καλή φυσική κατάσταση χωρίς προβλήματα όρασης και ακοής.
2.3 Να είναι ντυμένοι με τους κανόνες που διέπουν τα εγχειρίδια και να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνισή και την υγιεινή
τους.
2.4 Να είναι άμεσοι στις αποφάσεις τους.
2.5 Να είναι αντικειμενικοί και να αποφεύγουν φιλίες με αθλητές και προπονητές, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει
τις αποφάσεις τους.
2.6 Να αναφέρουν τα γεγονότα που δεν είναι στην δικαιοδοσία τους, στους επιδιαιτητές ή σε άλλον αξιωματούχο των
αγώνων.
2.7 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπεριφέρονται σαν επαγγελματίες, να σέβονται τους επιδιαιτητές τους άλλους
αξιωματούχους, τους αθλητές και το κοινό.
3. ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ :
3.1 Να συζητούν περιστατικά των αγώνων με αθλητές, θεατές, τον τύπο, αλλά τυχόν προβλήματα θα πρέπει να λύνονται με
τον επιδιαιτητή ή την οργανωτική επιτροπή.
3.2 Να δέχονται δώρα από αθλητές, προπονητές, συνοδούς εκτός από τα αναμνηστικά που συνήθως δίνονται από την
οργανωτική επιτροπή σε όλους τους αξιωματούχους.
3.3 Να καταναλώνουν οινοπνευματώδη, ναρκωτικά αλλά και φάρμακα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους
κατά την διάρκεια των αγώνων.
3.4 Να κριτικάρουν συναδέλφους και να δυσφημούν το άθλημα.
3.5 Η διεθνής ομοσπονδία επιθυμεί επαγγελματισμό από τα στελέχη της, από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στα
επίσημα πρωταθλήματα και έχει δικαίωμα αποκλεισμού από τις διοργανώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσής
τους.
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1.Επόμενος σερβίρων

2. Let (επανάληψη)

3. Πόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ F
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οτιδήποτε είναι ορατό από του θεατές και από τα ΜΜΕ (τηλεόραση, δημοσιογράφους, φωτογράφους) ονομάζεται αγωνιστικός
χώρος. Οι επιδιαιτητές και διαιτητές από την στιγμή που θα εισέλθουν σ αυτόν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν ένα
συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Οι κινήσεις και οι εκφράσεις των διαιτητών μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες, σε ότι αφορά τον τρόπο
που διαιτητεύουν, τον τρόπο που εκφράζουν τις αποφάσεις τους, αλλά και τον τρόπο που περπατάνε. Έτσι υπάρχει συγκεκριμένη
διαδικασία για την παρουσία τους πριν, κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα.

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Οι διαιτητές θα πρέπει να παρουσιαστούν στο γήπεδο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την ώρα που είναι ορισμένοι να
διαιτητεύσουν και να αναφέρουν την παρουσία τους στον επιδιαιτητή ή στον βοηθό επιδιαιτητή που είναι αρμόδιος για τους
διαιτητές.
Περίπου 15 λεπτά πριν τον αγώνα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκτός του γηπέδου, οι διαιτητές συναντούν τους παίκτες που θα
αγωνιστούν στα ατομικά ή τους αρχηγούς για τα ομαδικά και υποχρεούνται να εκτελέσουν τις εξής διαδικασίες:
α. Επιλογή μπάλας β. Έλεγχος ενδυμασίας γ. Έλεγχος των αριθμών των αθλητών.
Περίπου 10 λεπτά πριν τον αγώνα οι διαιτητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι με το φύλλο αγώνος και τα μπαλάκια για να εισέλθουν
στο τραπέζι που είναι ορισμένοι να διαιτητεύσουν.
Πριν την είσοδό τους όμως, διαιτητής και βοηθός συνίσταται να συζητήσουν για τον αγώνα που θα διαιτητεύσουν. Θα πρέπει να
συμφωνήσουν για το ποιος θα χρονομετρήσει τον αγώνα, τα διαλείμματα μεταξύ των σετ (συνήθως ο βοηθός), τα TIME OUT
(συνήθως ο διαιτητής). Θα πρέπει να συζητήσουν για το πώς θα επικοινωνούν μέσα στον αγώνα.
Η είσοδος τους στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να γίνεται με τον διαιτητή μπροστά και τον βοηθό πίσω από αυτόν σε μία γραμμή
και με ομοιόμορφο βήμα. Ο διαιτητής θα πρέπει να κρατά το φύλλο αγώνος και τα μπαλάκια με το αριστερό χέρι.
Κανένας εκ των δύο θα πρέπει να κρατά οτιδήποτε άλλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα υπόλοιπα αντικείμενα που θα
χρησιμοποιήσουν όπως στυλό, χρονόμετρο, μετρητής φιλέ, κάρτες (κίτρινες, κόκκινες, άσπρες), πετσέτα, κέρμα, θα πρέπει να τα
έχουν μέσα στην τσέπη τους σε σημείο που να μην είναι ορατά. Στις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχουν ειδικοί χώροι, όπου οι
αξιωματούχοι μπορούν να αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
Έτσι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο με ομοιόμορφο βήμα με τον διαιτητή μπροστά. Την ημέρα των τελικών η οργανωτική
επιτροπή συνήθως χρησιμοποιεί μουσική κατά την είσοδο παικτών και διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο και όταν φτάσουν στο
τραπέζι του αγώνα γίνεται παρουσίαση τους.
Ανεξάρτητα αν υπάρχει μουσική, οι διαιτητές θα πρέπει να βαδίζουν με βήμα αργό και χαλαρό προς το τραπέζι. Ο σκοπός είναι
να παρουσιαστούν ομοιόμορφα στο κοινό.
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Συνήθως γίνεται ταυτόχρονη είσοδος διαιτητών προς όλα τα τραπέζια του αγωνιστικού χώρου και ο καθένας ακολουθεί το δρόμο
προς το τραπέζι του. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται προετοιμασία έξω από τον αγωνιστικό χώρο και εισέρχονται όλοι σε μία
γραμμή.
Κάθε ομάδα διαιτητών που φτάνει στο τραπέζι του αγώνα στέκεται δίπλα στην καρέκλα του διαιτητή, μέχρι να πάρουν όλοι την
ίδια θέση.
Απαγορεύεται στους διαιτητές να περνούν πάνω από τα διαχωριστικά, αλλά θα πρέπει να τα ανοίγουν και αφού περάσουν, να τα
κλείνουν.
2. ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Ορίζεται πάντα κάποιο σημείο, από το οποίο εισέρχονται οι διαιτητές στο τραπέζι του αγώνα, και αυτό θα πρέπει να είναι μία
από τις δύο γωνίες πίσω από την καρέκλα του διαιτητή.
Όταν φτάσουν στο τραπέζι του αγώνα, ο διαιτητής αφήνει το φύλλο αγώνος και τα μπαλάκια πάνω στην καρέκλα του και στέκεται
όρθιος, με τα χέρια πλάγια και τα δάκτυλα κλειστά, στην δεξιά πλευρά της καρέκλας του και με μέτωπο στο τραπέζι. Κατά την
παρουσίαση, όταν αυτή πραγματοποιείται, αναφέρεται το όνομα του κάθε διαιτητή καθώς και η εθνικότητά του.
Μόλις αναφερθεί το όνομά του, ο διαιτητής κάνει ένα βήμα μπροστά και επανέρχεται στην αρχική του θέση. Συνίσταται να μην
γυρνάει το κεφάλι του δεξιά και αριστερά και να μην κινεί τα χέρια του.
Ανεξάρτητα αν θα γίνει παρουσίαση, οι διαιτητές πρέπει να σταθούν στην συγκεκριμένη θέση για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα
προτού αρχίσουν την προετοιμασία τους. Ο βοηθός θα πρέπει να ακολουθεί τον διαιτητή έτσι ώστε να αρχίσουν ταυτόχρονα την
διαδικασία πριν τον αγώνα.
Οι αθλητές κατά την παρουσίαση είναι μπροστά ή ακολουθούν τους διαιτητές στην είσοδό τους και στέκονται δίπλα στον διαιτητή
και στον βοηθό ο ένας από την μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη, όταν ο αγώνας είναι ατομικός και αντίστοιχα για τις ομάδες
όταν ο αγώνας είναι ομαδικός.
Μετά από την είσοδο όλων, ξεκινά η προετοιμασία για τον αγώνα.
3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πριν την έναρξη της προθέρμανσης ο διαιτητής θα πρέπει να:
 Ελέγξει τις ρακέτες,
 Ελέγξει το χρώμα της μπλούζας, αν δεν έχει γίνει πριν τον αγώνα,
 Ελέγξει τα νούμερα ή τα ονόματα των παικτών αν του έχει ζητηθεί από τον Επιδιαιτητή ή την οργανωτική επιτροπή,
 Επιβεβαιώνει το άτομο που θα καθίσει στον πάγκο (για ατομικά αγωνίσματα),
 Πραγματοποιεί την κλήρωση, για το ποιός θα σερβίρει/αποκρούσει και από ποιά πλευρά θα ξεκινήσουν οι παίκτες,
 Ενημερώνει τον βοηθό να ξεκινήσει το χρονόμετρο για την προθέρμανση των παικτών,
 Συμπληρώνει το φύλλο αγώνος
 Κάθεται στην καρέκλα του κατά την διάρκεια της προθέρμανσης
Ενώ ο διαιτητής εκτελεί τα παραπάνω ο βοηθός θα πρέπει να :
 Επιβεβαιώνει ότι ο μετρητής του σκορ δεν έχει καμία ένδειξη και μόλις και οι δύο παίκτες ή ζευγάρια βρεθούν στον
αγωνιστικό χώρο τότε ο μετρητής θα πρέπει να είναι στο «0-0»
 Ελέγχει το ύψος του φιλέ,
 Σκουπίζει το τραπέζι και ελέγχει τον αγωνιστικό χώρο, απομακρύνοντας οτιδήποτε περιττό,
 Στοιχίζει τα διαχωριστικά,
 Τοποθετεί τις κάρτες με τα ονόματα των παικτών ή των ομάδων σε ειδικά πλαίσια, αν του έχει ζητηθεί από τον
Επιδιαιτητή ή την οργανωτική Επιτροπή,
 Θέτει σε λειτουργία το χρονόμετρο για την προθέρμανση των αθλητών όταν του ζητηθεί από τον διαιτητή,
 Κάθεται στην καρέκλα που έχει τοποθετηθεί για τον βοηθό καθ όλη την διάρκεια της προθέρμανσης.
Συνήθως ο διαιτητής δεν διαθέτει τραπέζι, οπότε σ αυτές τις περιπτώσεις το φύλλο αγώνος το κρατά ο βοηθός.
4.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στην αρχή του 1ου σετ:
 Μόλις τελειώσει ο χρόνος της προθέρμανσης, ο βοηθός σηκώνει το χέρι και εκφωνεί «χρόνος».
 Ελέγχει ότι οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν .
 Ο διαιτητής εκφωνεί “Κeen εναντίον Boll” «1o σετ».
 Ο διαιτητής δείχνει τον σερβίροντα και εκφωνεί « σερβίρει o Keen» «0-0» ή «0 όλα»
Τότε ο βοηθός διαιτητής αλλάζει τον μετρητή του σκορ σε 0-0, και θέτει σε λειτουργία το χρονόμετρο του αγώνα.
Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι προφέρει σωστά τα ονόματα των παικτών, σε διαφορετική περίπτωση ζητά από τους
παίκτες την στιγμή που ελέγχει τις ρακέτες να του το επιβεβαιώσουν.
Σε ομαδικού αγώνες όταν προφέρει τα ονόματα των παικτών εκφωνεί και την χώρα που εκπροσωπούν.
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5.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κατά την διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής πρέπει:
 Nα εκφωνεί το σκορ με ευκρίνεια έτσι ώστε τα άτομα που κάθονται στον πάγκο να τον ακούνε καθαρά.
 Να χρονομετρεί τον αγώνα αν δεν το κάνει ο βοηθός.
 Να εφαρμόζει τους κανόνες για την εκτέλεση νόμιμου σέρβις.
 Να εφαρμόζει τους κανόνες συμπεριφοράς.
 Να ελέγχει τους παίκτες, ότι αφήνουν τις ρακέτες στο τραπέζι κατά την διάρκεια των νόμιμων διαλειμμάτων, εκτός των
περιπτώσεων που η ρακέτα είναι δεμένη στο χέρι τους.
 Να φροντίζει, έτσι ώστε ο αγώνας να είναι συνεχής, χωρίς καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια χρήσης πετσέτας από τους
αθλητές και κατά την διάρκεια των TIME OUT.
 Να φροντίζει, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες σε ότι αφορά συμβουλές προς τους παίκτες. Κατά την διάρκεια του
αγώνα και συγκεκριμένα μεταξύ των πόντων και της αλλαγής του σέρβις, ο διαιτητής θα πρέπει να γυρίζει το κεφάλι του
και να ελέγχει τους προπονητές στους πάγκους. Είναι όμως προτιμότερο διαιτητής και βοηθός πριν την έναρξη του
αγώνα να συνεννοηθούν και να αναλάβει ο καθένας από έναν, συνήθως αυτόν, που από την θέση που βρίσκονται,
έχουν καλύτερη οπτική επαφή.
 Κατά την διάρκεια των νόμιμων διαλειμμάτων ο βοηθός μαζεύει την μπάλα του αγώνα και την παραδίδει στον διαιτητή, ο
οποίος την κρατά μέχρι το τέλος του διαλείμματος.
6.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΤ





Στο τέλος του σετ ο διαιτητής πρέπει να :
Εκφωνήσει το σκορ και να ανακοινώσει «Σετ για τον Keen».
Να γράψει το αποτέλεσμα στο φύλλο αγώνος.
Ο βοηθός δίνει την μπάλα στον διαιτητή.

7.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΤ






Κατά την έναρξη όλων των υπόλοιπων σετ ο διαιτητής :
Δίνει τη μπάλα στο σερβίρων.
Επιβεβαιώνει ότι οι αντίπαλοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν.
Εκφωνεί «2ο σετ».
Δείχνει τον σερβίροντα και εκφωνεί «Σερβίρει ο Boll» «0-0» ή «0 όλα»
Ο βοηθός αλλάζει τον μετρητή του σκορ σε 0-0, και θέτει σε λειτουργία το χρονόμετρο του αγώνα.

8.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ



Στο τέλος του αγώνα ο διαιτητής πρέπει :
Εκφωνήσει το σκορ «11-5» και «σετ και αγώνας στον Keen» « ο Κeen κέρδισε 4-3 σετ» και το σκορ του ομαδικού
αγώνα «Η Ολλανδία κερδίζει 1-0».

9.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ




Μετά τον αγώνα ο διαιτητής :
Γράφει το αποτέλεσμα στο φύλλο αγώνος,
Ζητά υπογραφές από τους παίκτες (στα ατομικά) και από τους αρχηγούς των ομάδων (στα ομαδικά).
Ο βοηθός επαναφέρει τον μετρητή του σκορ έτσι ώστε να μην έχει καμία ένδειξη, μαζεύει τη μπάλα και τακτοποιεί τον
αγωνιστικό χώρο.

10. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Διαιτητής και βοηθός στέκονται δίπλα στη καρέκλα του διαιτητή όπως στην έναρξη του αγώνα.
Ο διαιτητής ξεκινάει μπροστά από τον βοηθό και βγαίνουν και πάλι από το τραπέζι του αγώνα ακολουθώντας ο ένας τον άλλο,
χωρίς μουσική.
Οι διαιτητές, αφού έχουν συμπληρώσει σωστά, παραδίδουν το φύλλο αγώνος, για υπογραφή, στον επιδιαιτητή ή στον βοηθό του,
ο οποίος το ελέγχει και το υπογράφει.
Οι διαιτητές δε θα πρέπει να περιφέρονται στον αγωνιστικό χώρο άσκοπα, αλλά μπορούν να μεταβούν στις κερκίδες μόλις
τελειώσουν την υπηρεσία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ G
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Το κεφάλαιο αυτό έχει προστεθεί μετά από την συγχώνευση της IPTTC και της ITTF. Περιλαμβάνει μία περίληψη της διαφοράς
των νόμων και κανονισμών και επίσης κάποιες σημειώσεις για τους διαιτητές που διευθύνουν αυτούς τους αγώνες. Για
περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε στο www.ittf.com Main Page και στο Para TT Tab. General.
Oι αθλητές με αναπηρία και ανάλογα το βαθμό της διαχωρίζονται σε 11 κατηγορίες:




Κατηγορία 1-5 οι αθλητές που αγωνίζονται σε αναπηρικό καρότσι
Κατηγορία 6-10 αθλητές που αγωνίζονται όρθιοι
Κατηγορία 11 αθλητές με νοητική υστέρηση

Όσο μεγαλώνει η φυσική ανικανότητα του αθλητή τόσο σε μικρότερη κατηγορία αγωνίζεται.
Όλοι οι αθλητές με κινητικές δυσκολίες αφού έχουν εξεταστεί από τους ειδικούς σε διεθνής αγώνες έχουν μία κάρτα (classification
card) η οποία αναφέρεται στα κινητικά τους προβλήματα και σε ποια κατηγορία αγωνίζεται ο καθένας. Η κάρτα αυτή αναφέρει αν
είναι ικανοί να πραγματοποιήσουν νόμιμο σέρβις, αν η ρακέτα πρέπει να είναι δεμένη στο χέρι του αθλητή, αν το καρότσι που
χρησιμοποιούν θα πρέπει να είναι μεταποιημένο κ.α.
Αν ο αθλητής που συμμετέχει για πρώτη φορά σε διεθνής αγώνες, δεν διαθέτει classification card θα πρέπει η ομοσπονδία του να
του παραχωρήσει μία προσωρινή. Στους διεθνής αγώνες που θα συμμετέχει, έχει την δυνατότητα να περάσει classification και να
αποκτήσει έτσι την classification card. Δίνεται η δυνατότητα επίσης στους αθλητές να ξαναπερνούν έλεγχο classification, σε
περίπτωση που η φυσική τους κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται συνήθως μία μέρα πριν την έναρξη
των αγώνων και πολλές φορές κατά την διάρκεια του Open (όπου συμμετέχουν οι αθλητές από όλες τις κατηγορίες) έτσι ώστε να
έχει χρόνο ο επιδιαιτητής να διαμορφώσει την λίστα των αθλητών για την κλήρωση σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας των
αθλητών.
Αθλητής που σκόπιμα προσπαθεί να παραπλανήσει τους classifiers, δεν του επιτρέπεται να αγωνιστεί από τον επιδιαιτητή και
δέχεται συνέπειες από τα όργανα της διεθνούς ομοσπονδίας.
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Τα αναπηρικά καρότσια θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο μεγάλες ρόδες και μία μικρή. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κατά την
διάρκεια ενός αγώνα, οι ρόδες αποκολληθούν τότε ο αγώνας σταματά και δίνεται πόντος στον αντίπαλο.
Στους ομαδικούς αγώνες και στους ατομικούς κατηγοριών, κανένα μέρος του σώματος πάνω από τα γόνατα δεν επιτρέπεται να
είναι δεμένο στο καρότσι, για να βελτιώσει την ισορροπία των αθλητών. Αν ο αθλητής χρησιμοποιεί κάποιου είδους δέσιμο αυτό
πρέπει να αναγράφεται στην classification card. Στο αγώνισμα Οpen δεσίματα και άλλου είδους βοηθήματα επιτρέπονται.
Οι αθλητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μέχρι 2 μαξιλάρια πάνω στο καρότσι των οποίων το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
15 cm.
Αθλητής που πρέπει να χρησιμοποιήσει ιατρική ζώνη μέσης, θα πρέπει να αιτιολογήσει την επιθυμία του στο classification panel
και το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:



Προσωρινά- Να γραφεί στην κάρτα του από τον αρχηγό του classification panel.
Μόνιμα- Ο αθλητής πρέπει να αιτιολογήσει με έγγραφο από τον γιατρό του, ο οποίος και να βεβαιώσει την περίοδο, που
θα πρέπει η ζώνη να χρησιμοποιήσει. Το έγγραφο κατατίθεται στον αρχηγό του classification panel. Ενημερώνεται και ο
επιδιαιτητής πριν την έναρξη των αγώνων.

Οποιεσδήποτε προσθήκες στο καρότσι χωρίς την έγκριση του classification panel είναι παράνομη και οι αθλητές θα πρέπει να
αποβάλλονται από τους αγώνες.
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Τα τραπέζια που χρησιμοποιούνται, δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την κινητικότητα των αθλητών που αγωνίζονται σε καρότσι και
ιδίως σε διπλά αγωνίσματα.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΘΟΙ
Οι κανόνες που ισχύουν στην ITTF ισχύουν και για τους αθλητές με ειδικές ανάγκες που αγωνίζονται όρθιοι, με την μόνη
διαφοροποίηση ότι στην κάρτα που αναγράφει την κατηγορία του, αναφέρεται και τυχόν ανικανότητά του να πραγματοποιεί
νόμιμο σέρβις.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΑ
Αν ένας αθλητής, δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω του προβλήματός του, ο επιδιαιτητής έχει το δικαίωμα να του δώσει επαρκή
χρόνο για να αναρρώσει, αφού βέβαια συμβουλευτεί το άτομο που τον έχει ταξινομήσει στην κατηγορία που αγωνίζεται ή τον
γιατρό των αγώνων.
ΔΙΠΛΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Υπάρχει ένα ερώτημα που απασχολεί τις αρχές και είναι όταν ένα διπλό αποτελείται από αθλητή σε καρότσι και αθλητή όρθιο.
Εφόσον υπάρχουν διαφορετικοί περιορισμοί για τις δύο κατηγορίες, είναι φρόνιμο αν εφαρμοστεί το παραπάνω σε κάποιο
ανοικτό τουρνουά, να οριστούν εκ των προτέρων οι κανόνες που θα εφαρμοστούν.

To παραπάνω κείμενο αποτελεί μετάφραση από:
“Handbook for MATCH OFFICIALS”
14η έκδοση - Ιούνιος 2011
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