Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015
Αγαπητοί φίλοι,
Με την ευκαιρία της έναρξης του προγράμματος αγώνων 2015 (έχει ήδη πραγματοποιηθεί το Thessaloniki Open
και αρχίζει σήμερα το Vari Open), ήθελα να επισημάνω κάποια θέματα που αφορούν το πλαίσιο διαιτησίας των
αγώνων.
Οι αγώνες πρέπει να έχουν τη σοβαρότητα και την υπακοή στις διαδικασίες, όπως προβλέπονται από τους
κανονισμούς της WSF (πλήρως υιοθετημένους από την ΠΕΦΤ, επιβλέπουσα αρχή του circuit).
Έτσι, αθλητές και διαιτητές με παρατηρητές τον διοργανωτή και τον επιδιαιτητή, οφείλουν να ακολουθούν,
υπακούουν και εφαρμόζουν τους κανόνες αγώνων της WSF.
Επιγραμματικά, αναφέρω τις συνήθεις αποκλίσεις από τους κανόνες, που θα πρέπει να δοθεί η αρμόζουσα
σημασία:
1.

Κανόνας
Αποδοχή του
διορισμένου
διαιτητή

2. Τήρηση ώρας
έναρξης

3. Τήρηση
χρόνων
αγώνα

4. Ζέσταμα

5. Αποδοχή
των
αποφάσεων
του διαιτητή
6. Έξοδος από
το γήπεδο

7. Εφαρμογή
των κανόνων
ποινής

Τι προβλέπεται
Ο επιδιαιτητής ορίζει τον διαιτητή του αγώνα,
αρκετά έγκαιρα, πριν την έναρξη, φροντίζοντας να
αποφεύγει διορισμούς που εμπεριέχουν:
συγγένεια και προπονητική ή φιλική σχέση.
Η γραμματεία παραδίδει το φύλλο αγώνα στον
διαιτητή, με συμπληρωμένα τα ονόματα των
παικτών, την κατηγορία και το όνομα του διαιτητή.
Ο διαιτητής δεν μπορεί να αλλάξει, εκτός και αν
συντρέχει ένας από τους παραπάνω λόγους.
Ο διαιτητής επιστρέφει το φύλλο αγώνα στη
γραμματεία με το τέλος του παιχνιδιού
Η ώρα είναι γνωστή εκ των προτέρων. Υπάρχει
ανοχή 10’. Οι παίκτες περιμένουν το τέλος του
προηγούμενου αγώνα, χωρίς να απομακρύνονται
από το χώρο.
5’ Ζέσταμα
1,5’ ανάμεσα στα games (και μετά το ζέσταμα)
15” προειδοποίηση (στα 75”)
Ο αγώνας μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα αν και οι
δύο παίκτες συμφωνούν
2,5” σε κάθε πλευρά, δίνοντας ίσες ευκαιρίες
στους δύο παίκτες να ζεσταθούν.
Συνήθης πρακτική: μια μπαλιά στον εαυτό σου και
μια στον αντίπαλο
Η απόφαση του διαιτητή είναι τελεσίδικη, εκτός και
αν οι δύο παίκτες συμφωνήσουν αντίθετα, Ο
διαιτητής είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την κοινή
τους απόφαση
Οι παίκτες μπορούν να βγουν από το γήπεδο
μόνο: στα διαλείμματα ή στο τέλος του αγών, σε
περίπτωση τραυματισμού, για αλλαγή εξοπλισμού
σε περίπτωση σπασμένης χορδής ή ρακέτας. Για
κανένα άλλο λόγο δεν επιτρέπεται η έξοδος
Προβλέπονται από τα Conduct rules

Συνήθης απόκλιση
Οι παίκτες, χωρίς να έχουν
δικαίωμα, αμφισβητούν τον
διορισμό πριν αλλά και κατά τη
διάρκεια του αγώνα.

Σημειώνονται καθυστερήσεις
στην προσέλευση

Γίνεται κατάχρηση των χρονικών
περιθωρίων.
Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι
να είναι κοντά ώστε να ακούν τις
προειδοποιήσεις του διαιτητή
(15” κλπ.)
Οι παίκτες κτυπούν 5-7 ή και
περισσότερες μπαλιές, πριν την
επιστρέψουν στον αντίπαλο
Αμφισβήτηση και γκρίνια στις
αποφάσεις

Οι παίκτες βγαίνουν για να
αμφισβητήσουν απόφαση του
διαιτητή ή για να αλλάξουν
ρακέτα (χωρίς να συντρέχουν οι
λόγοι που προβλέπονται) κλπ.
Οι διαιτητές είναι διστακτικοί να
εφαρμόσουν ποινές.
Οι παίκτες δεν δέχονται τις
ποινές που προβλέπονται

