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∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (IFAB)

Μέλη:

Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία Αγγλίας
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία Σκωτίας
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία Ουαλίας
Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία Ιρλανδίας
(1 ψήφος κάθε µία)
∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA)
(4 ψήφοι)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Τροποποιήσεις

Υποκείµενο στην συµφωνία των οικείων οµοσπονδιών µελών και δεδοµένου ότι οι αρχές
των παρόντων Κανόνων γίνονται σεβαστές, οι Κανόνες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν
στην εφαρµογή τους για αγώνες παικτών κάτω των 16 ετών, για γυναίκες παίκτριες, για
βετεράνους παίκτες (πάνω από 35 ετών) και για παίκτες µε αναπηρίες.
Επιτρέπεται η τροποποίηση µερικών ή όλων όσων ακολουθούν στην συνέχεια:
•
οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου,
•
το µέγεθος, βάρος και υλικό κατασκευής της µπάλας,
•
η απόσταση µεταξύ των κάθετων δοκαριών του τέρµατος και το ύψος του
οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος,
•
η διάρκεια των ηµιχρόνων του αγώνα,
•
οι αλλαγές (αντικαταστάσεις ποδοσφαιριστών).
Τυχόν περαιτέρω τροποποιήσεις επιτρέπονται µόνο µε την συγκατάθεση του ∆ιεθνούς
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB).
Αρσενικό και Θηλυκό

Οι αναφορές στο αρσενικό φύλο στους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου αναφορικά µε
τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητή, παίκτες και αξιωµατούχους, γίνονται για απλοποίηση και
ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.
Σύµβολα
Στους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου χρησιµοποιούνται τα σύµβολα που ακολουθούν
στην συνέχεια:

*

Εκτός εάν καθορίζεται από τις Ειδικές Περιπτώσεις που εµφανίζονται στον Κανόνα 8 –
Έναρξη και επανέναρξη του αγώνα.
Η κάθετη γραµµή υποδεικνύει αλλαγές στον Κανόνα
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ΚΑΝΟΝΑΣ 1 – Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου
Οι αγώνες µπορούν να διεξάγονται σε φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα, σύµφωνα µε τους
κανόνες της διοργάνωσης.
∆ιαστάσεις
Ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να έχει σχήµα ορθογώνιου παραλληλόγραµµου. Το
µήκος της πλάγιας γραµµής πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µήκος της γραµµής
τέρµατος.
Μήκος:
Πλάτος:

ελάχιστο
µέγιστο
ελάχιστο
µέγιστο

90 µέτρα
120 µέτρα
45 µέτρα
90 µέτρα

(100 γιάρδες)
(130 γιάρδες)
(50 γιάρδες)
(100 γιάρδες)

ελάχιστο
µέγιστο
ελάχιστο
µέγιστο

100 µέτρα
110 µέτρα
64 µέτρα
75 µέτρα

(110 γιάρδες)
(120 γιάρδες)
(70 γιάρδες)
(80 γιάρδες)

∆ιεθνείς Αγώνες
Μήκος:
Πλάτος:

Χάραξη του Αγωνιστικού Χώρου
Ο αγωνιστικός χώρος χαράσσεται µε γραµµές. Οι γραµµές αυτές ανήκουν στις περιοχές
των οποίων αποτελούν τα όρια.
Οι δύο µεγαλύτερες σε µήκος γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές. Οι δύο µικρότερες
σε µήκος γραµµές ονοµάζονται γραµµές τέρµατος.
Όλες οι γραµµές έχουν πλάτος το πολύ 12 εκατοστά (5 ίντσες).
Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε µία διχοτόµο γραµµή.
Το σηµείο του κέντρου βρίσκεται στη µέση της διχοτόµου γραµµής.
Γύρω από το σηµείο του κέντρου χαράσσεται ένας κύκλος µε ακτίνα 9,15 µέτρων (10
γιάρδες).
Η Περιοχή Τέρµατος
Η περιοχή τέρµατος χαράσσεται σε κάθε άκρο του αγωνιστικού χώρου ως ακολούθως:
∆ύο γραµµές χαράσσονται κάθετα προς την γραµµή τέρµατος που θα αρχίζουν από
5

απόσταση 5,50 µέτρων (6 γιάρδες) από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι γραµµές
αυτές εκτείνονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 5,50 µέτρων (6 γιάρδες) και
ενώνονται µε µία γραµµή παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος. Η περιοχή που καθορίζεται
από τις γραµµές αυτές και την γραµµή τέρµατος αποτελεί την περιοχή τέρµατος.
Η Περιοχή Ποινής (Πέναλτι)
Η περιοχή πέναλτι χαράσσεται σε κάθε άκρο του αγωνιστικού χώρου ως ακολούθως: ∆ύο
γραµµές χαράσσονται κάθετα προς την γραµµή τέρµατος που θα αρχίζουν από απόσταση
16,50 µέτρων (18 γιάρδες) από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι γραµµές αυτές
εκτείνονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 16,50 µέτρων (18 γιάρδες) και
ενώνονται µε µία γραµµή παράλληλη µε την γραµµή τέρµατος. Η περιοχή που καθορίζεται
από τις γραµµές αυτές και την γραµµή τέρµατος αποτελεί την περιοχή πέναλτι.
Μέσα σε κάθε περιοχή πέναλτι, αποτυπώνεται το σηµείο του πέναλτι, σε απόσταση 11
µέτρων (12 γιάρδες) από τη µέση µεταξύ των κάθετων δοκαριών και σε ίση απόσταση από
αυτά. Έξω από την περιοχή πέναλτι χαράσσεται ένα τόξο κύκλου µε ακτίνα 9,15 µέτρων
(10 γιάρδες) από κάθε σηµείο πέναλτι.
Κοντάρια µε σηµαία
Σε κάθε γωνία (του αγωνιστικού χώρου) τοποθετείται ένα κοντάρι ύψους το λιγότερο 1,5
µέτρο (5 πόδια), χωρίς αιχµηρή κορυφή, µε σηµαία.
Κοντάρια µε σηµαία επιτρέπεται επίσης να τοποθετηθούν στο κάθε άκρο της διχοτόµου
γραµµής, σε απόσταση το λιγότερο 1 µέτρο (1 γιάρδα) έξω από την πλάγια γραµµή.
Το Γωνιακό τόξο
Στο εσωτερικό τµήµα του αγωνιστικού χώρου χαράσσεται ένα τεταρτηµόριο κύκλου µε
ακτίνα 1 µέτρο (1 γιάρδα) από κάθε κοντάρι µε σηµαία του κόρνερ.
Τέρµατα
Τα τέρµατα θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα στο κέντρο κάθε γραµµής τέρµατος.
Αποτελούνται από δύο κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από κάθε κοντάρι µε σηµαία του
κόρνερ που οι κορυφές τους ενώνονται από ένα οριζόντιο δοκάρι.
Η απόσταση (εσωτερική µέτρηση) µεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 µέτρα (8
γιάρδες) και η απόσταση από το χαµηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού µέχρι το
έδαφος είναι 2,44 µέτρα (8 πόδια).
Και τα δύο κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι έχουν το ίδιο πλάτος και πάχος όχι
µεγαλύτερο από 12 εκατοστά (5 ίντσες). Οι γραµµές τέρµατος έχουν το ίδιο πλάτος µε τα
κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι. Στο τέρµα και στο έδαφος πίσω από το τέρµα
επιτρέπεται να αναρτηθούν δίχτυα, µε την προϋπόθεση ότι είναι καλά στερεωµένα και δεν
εµποδίζουν τον τερµατοφύλακα.
Το χρώµα των κάθετων και οριζόντιων δοκαριών πρέπει να είναι λευκό.
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Ασφάλεια
Τα τέρµατα πρέπει να είναι αγκυρωµένα µε ασφάλεια στο έδαφος. Επιτρέπεται η χρήση
µεταφερόµενων τερµάτων µόνο εάν πληρούν αυτή την προϋπόθεση.
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Ο Αγωνιστικός Χώρος
Κοντάρι µε σηµαία
(Υποχρεωτικό)

Γραµµή
Τέρµατος
Περιοχή
Τέρµατος

Πλάγια
Γραµµή

Σηµείο του
πέναλτι

Τόξο του
πέναλτι
Κοντάρι µε
σηµαία
(Προαιρετικό)

Κύκλος του
κέντρου
∆ιχοτόµος
Γραµµή

Πλάγια
Γραµµή

Σηµείο του
κέντρου

Επανορθωτική
Περιοχή

Προαιρετικό Σήµα
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Γραµµή
Τέρµατος

Γωνιακό τόξο

Κοντάρι µε σηµαία (κόρνερ)

Η σηµαία δεν θα
πρέπει να είναι
µικρότερη από 1,5
µέτρο ύψος, χωρίς
µυτερή κορυφή

Γωνιαίο τόξο

Οι γραµµές δεν θα
πρέπει να έχουν
πλάτος µεγαλύτερο
από 12 εκατοστά

Το κοντάρι µε σηµαία στο
κόρνερ είναι υποχρεωτικό
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Μετρικό Σύστηµα
Ελάχιστο 45 µέτρα

Ελάχιστο
90 µέτρα

Πλάτος
Μέγιστο 90 µέτρα

Μέγιστο 120
µέτρα

Aκτίνα 9,15 µέτρα

1 µέτρο ακτίνα
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Βρετανική Μέτρηση
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Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Εάν το οριζόντιο δοκάρι του τέρµατος µετατοπιστεί ή σπάσει, το παιχνίδι σταµατάει µέχρις
ότου επισκευαστεί ή τοποθετηθεί στη θέση του. Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή, ο αγώνας
πρέπει να διακοπεί οριστικά. ∆εν επιτρέπεται η χρήση σχοινιού σε αντικατάσταση του
οριζόντιου δοκαριού. Εάν επισκευαστεί το οριζόντιο δοκάρι, ο αγώνας ξαναρχίζει µε
ελεύθερο του διαιτητή, από το σηµείο όπου βρισκόταν η µπάλα όταν σταµάτησε το
παιχνίδι*. * (βλ. Κανόνα 8)
Απόφαση 2
Τα κάθετα και οριζόντια δοκάρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ξύλο, µέταλλο ή
άλλο εγκεκριµένο υλικό. Η διατοµή τους επιτρέπεται να είναι τετράγωνη, ορθογώνια,
κυκλική ή ελλειπτική και δεν πρέπει να είναι επικίνδυνη για τους παίκτες.
Απόφαση 3
Από τον χρόνο εισόδου των οµάδων στον αγωνιστικό χώρο και µέχρι την αποχώρησή τους
από αυτόν κατά την ανάπαυλα του ηµιχρόνου και από τον χρόνο της επανεισόδου των
οµάδων στον αγωνιστικό χώρο και µέχρι το τέλος του αγώνα, δεν επιτρέπεται
οποιουδήποτε είδους εµπορική διαφήµιση, πραγµατική ή εικονική στον αγωνιστικό χώρο
και τον εξοπλισµό του. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η ανάρτηση οποιασδήποτε διαφήµισης
στα τέρµατα, τα δίχτυα, τα κοντάρια ή τις σηµαίες τους. ∆εν επιτρέπεται η προσάρτηση
οποιουδήποτε µη σχετικού εξοπλισµού (µηχανές λήψης, µικρόφωνα, κλπ.) πάνω σε αυτά.
Απόφαση 4
∆εν θα υπάρχουν διαφηµίσεις οποιασδήποτε µορφής µέσα στην τεχνική περιοχή ή σε
απόσταση ενός µέτρου από την πλάγια γραµµή και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Επίσης,
δεν θα επιτρέπονται διαφηµίσεις στην περιοχή µεταξύ της γραµµής τέρµατος και των
διχτύων.
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Απόφαση 5
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή πραγµατικών ή εικονικών αντιπροσωπευτικών λογοτύπων
ή εµβληµάτων της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), των Συνοµοσπονδιών,
των οµοσπονδιών µελών, της λίγκας, των οµάδων ή άλλων οργάνων στον αγωνιστικό
χώρο και τον εξοπλισµό αυτού (συµπεριλαµβανοµένων των διχτύων και των περιοχών που
περικλείουν) κατά τον χρόνο του παιχνιδιού, όπως περιγράφεται στην Απόφαση 3.
Απόφαση 6
Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τηρείται η απόσταση των 9,15 µέτρων όταν εκτελείται ένα
λάκτισµα από το κόρνερ, επιτρέπεται να χαράσσεται µία µικρή γραµµή έξω από τον
αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από το γωνιακό τόξο, κάθετα προς
τις γραµµές τέρµατος.
Απόφαση 7
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται τεχνητός χλοοτάπητας είτε σε αγώνες διοργάνωσης
µεταξύ εθνικών οµάδων των οµοσπονδιών µελών της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας
Ποδοσφαίρου (FIFA) είτε σε διεθνείς διοργανώσεις διασυλλογικών αγώνων, η επιφάνεια
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του Σχεδίου Ποιότητας Τεχνητού Χλοοτάπητα ή το
∆ιεθνές Πρότυπο Τεχνητού Χλοοτάπητα, εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εξαίρεση από την
∆ιεθνή Συνοµοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA).
Απόφαση 8
Όπου υπάρχει τεχνική περιοχή, αυτή θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που έχουν
εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και περιέχονται στην παρούσα
έκδοση.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 2 – Η ΜΠΑΛΑ
Ποιότητα και ∆ιαστάσεις
Η µπάλα:
•
έχει σφαιρικό σχήµα
•
είναι κατασκευασµένη από δέρµα ή άλλο κατάλληλο υλικό
•
έχει περιφέρεια το πολύ 70 εκατοστά (28 ίντσες) και το λιγότερο 68 εκατοστά (27
ίντσες)
•
έχει βάρος µικρότερο από 450 γραµµάρια (16 ουγκιές) και µεγαλύτερο από 410
γραµµάρια (14 ουγκιές) κατά την έναρξη του αγώνα
•
έχει πίεση ίση µε 0,6 – 1,1 ατµόσφαιρες (600 – 1100 γραµµάρια ανά τετραγωνικό
εκατοστό) σε επίπεδο θάλασσας (8,5 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα µε 15,6 λίβρες
ανά τετραγωνική ίντσα)
Αντικατάσταση Αντικανονικής Μπάλας
Εάν η µπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική κατά την διάρκεια του αγώνα:
•
ο αγώνας διακόπτεται
•
ο αγώνας συνεχίζεται µε "Ελεύθερο του διαιτητή" το οποίο θα εκτελεστεί από το
σηµείο όπου η πρώτη µπάλα κατέστη αντικανονική* (βλ. Κανόνα 8).
Εάν η µπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική σε διακοπή του αγώνα, σε εναρκτήριο
λάκτισµα, από τέρµατος λάκτισµα, γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ), ελεύθερο λάκτισµα,
λάκτισµα πέναλτι ή επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια:
•
ο αγώνας ξαναρχίζει ανάλογα
∆εν επιτρέπεται η αλλαγή της µπάλας κατά την διάρκεια του αγώνα χωρίς την έγκριση του
διαιτητή.
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Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Σε αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µπάλες
ποδοσφαίρου οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται
από τον Κανόνα 2. Σε αγώνες διοργανώσεων της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου
(FIFA) και σε αγώνες που διοργανώνονται µε την αιγίδα των συνοµοσπονδιών, η αποδοχή
της µπάλας εξαρτάται από το εάν αυτή θα φέρει µία από τις ακόλουθες ενδείξεις:
•
το επίσηµο λογότυπο "FIFA APPROVED" (Εγκεκριµένη από την FIFA), ή
•
το επίσηµο λογότυπο "FIFA INSPECTED " (Επιθεωρηµένη από την FIFA), ή
•
την ένδειξη “INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD” (∆ιεθνές Πρότυπο
Μπάλας Ποδοσφαίρου)
Η ένδειξη αυτή επάνω σε µία µπάλα υποδηλώνει ότι αυτή έχει δοκιµασθεί επισήµως και
βρέθηκε να πληροί προκαθορισµένες τεχνικές προδιαγραφές, διαφορετικές για κάθε
κατηγορία και επιπρόσθετα, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από τον
Κανόνα 2. Ο πίνακας µε τις επιπρόσθετες προδιαγραφές εξειδικευµένες ανά αντίστοιχη
κατηγορία πρέπει να εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB). Οι φορείς
που διενεργούν τις δοκιµές πρέπει να έχουν την έγκριση της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας
Ποδοσφαίρου (FIFA).
Στις διοργανώσεις των οµοσπονδιών ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση µπάλας που θα φέρει
οποιανδήποτε από αυτές τις τρεις ενδείξεις.
Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες, η µπάλα που χρησιµοποιείται θα πρέπει να πληροί τις
προδιαγραφές του Κανόνα 2.
Απόφαση 2
Στους αγώνες διοργανώσεων της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) και σε
αγώνες που διοργανώνονται µε την αιγίδα των συνοµοσπονδιών και των οµοσπονδιών
µελών, δεν επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους εµπορική διαφήµιση επάνω στη µπάλα,
εκτός του εµβλήµατος της διοργάνωσης, της διοργανώτριας και το εξουσιοδοτηµένο
εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. Ο κανονισµός της διοργάνωσης (προκήρυξη) δύναται
να περιορίζει τις διαστάσεις και το πλήθος των σηµάτων αυτών.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 3 – Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Παίκτες
Ένας αγώνας διεξάγεται από δύο οµάδες, η κάθε µία από τις οποίες αποτελείται από
έντεκα παίκτες το πολύ, ένας από τους οποίους είναι ο τερµατοφύλακας. Εάν οποιαδήποτε
από τις οµάδες έχει λιγότερους από επτά παίκτες, δεν επιτρέπεται να αρχίσει ο αγώνας.
Επίσηµες ∆ιοργανώσεις
Σε έναν αγώνα που διεξάγεται µέσα στα πλαίσια µίας διεθνούς διοργάνωσης µε την αιγίδα
της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), των µελών συνοµοσπονδιών ή των
οµοσπονδιών µελών, επιτρέπεται η χρήση το πολύ τριών αναπληρωµατικών παικτών.
Οι κανόνες της διοργάνωσης θα πρέπει να καθορίζουν το πλήθος των αναπληρωµατικών
παικτών που επιτρέπεται να δηλώνονται, από τρεις µέχρι επτά το πολύ.
Άλλοι Αγώνες (Φιλικοί)
Σε αγώνες εθνικών οµάδων ανδρών, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν το πολύ έξι
αναπληρωµατικοί.
Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι
αναπληρωµατικοί παίκτες, µε την προϋπόθεση ότι:
•
οι οικείες οµάδες έχουν συµφωνήσει σχετικά µε τον µέγιστο αριθµό
•
ο διαιτητής έχει πληροφορηθεί γι' αυτό πριν τον αγώνα.
Εάν ο διαιτητής δεν έχει πληροφορηθεί, ή εάν οι οµάδες δεν έχουν συµφωνήσει µεταξύ
τους πριν από τον αγώνα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι από έξι
αναπληρωµατικοί.
Σε όλους τους Αγώνες
Σε όλους τους αγώνες πρέπει να δίνονται τα ονόµατα των αναπληρωµατικών στον
διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα. Αναπληρωµατικοί παίκτες που δεν δηλώνονται
µε αυτό τον τρόπο, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχουν στον αγώνα.
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∆ιαδικασία Αντικατάστασης Παίκτη
Προκειµένου να αντικατασταθεί ένας παίκτης από έναν αναπληρωµατικό, θα πρέπει να
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
ο διαιτητής πρέπει να ενηµερωθεί πριν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή
•
ο αναπληρωµατικός παίκτης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αφού
προηγουµένως έχει αποχωρήσει ο παίκτης που αντικαθίσταται και αφού λάβει
"σήµα" από τον διαιτητή
•
ο αναπληρωµατικός παίκτης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο µόνο από την
διχοτόµο γραµµή και σε διακοπή του αγώνα
•
η αντικατάσταση ολοκληρώνεται όταν ο αναπληρωµατικός παίκτης εισέλθει στον
αγωνιστικό χώρο
•
από την στιγµή εκείνη ο αναπληρωµατικός παίκτης καθίσταται τακτικός παίκτης και
ο παίκτης που αντικαταστάθηκε παύει να είναι τακτικός παίκτης
•
ένας παίκτης που έχει αντικατασταθεί δεν επιτρέπεται να ξανασυµµετάσχει στον
αγώνα
•
όλοι οι αναπληρωµατικοί παίκτες υπόκεινται στην εξουσία και την δικαιοδοσία του
διαιτητή, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί κληθούν να αγωνισθούν ή όχι
Αλλαγή µε τον Τερµατοφύλακα
Οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους παίκτες επιτρέπεται να αντικαταστήσει τον
τερµατοφύλακα, µε την προϋπόθεση ότι:
•
ο διαιτητής πρέπει να ενηµερωθεί πριν να γίνει η αλλαγή
•
η αλλαγή γίνεται σε διακοπή του αγώνα
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Παραβάσεις / Ποινές
Εάν ένας αναπληρωµατικός παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του
διαιτητή:
•
το παιχνίδι διακόπτεται
•
ο αναπληρωµατικός παίκτης παρατηρείται, δέχεται κίτρινη κάρτα και του
υποδεικνύεται να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο
•
το παιχνίδι ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το σηµείο όπου
βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι* (βλ. Κανόνα 8).
Εάν ένας παίκτης αλλάξει θέση µε τον τερµατοφύλακα χωρίς την άδεια του διαιτητή, πριν
να γίνει η αλλαγή:
•
το παιγνίδι συνεχίζεται
•
οι εµπλεκόµενοι παίκτες παρατηρούνται και δέχονται κίτρινη κάρτα στην επόµενη
διακοπή του παιχνιδιού (όταν η µπάλα "δεν παίζει")
Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντα Κανόνα:
•
οι εµπλεκόµενοι παίκτες παρατηρούνται και δέχονται κίτρινη κάρτα

Επανέναρξη του Παιχνιδιού
Εάν το παιχνίδι διακοπεί από τον διαιτητή προκειµένου να απευθύνει µία παρατήρηση:
•
ο αγώνας ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα το οποίο θα εκτελέσει ένας
παίκτης που ανήκει στην αντίπαλη οµάδα, από το σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα
όταν διακόπηκε το παιχνίδι* (βλ. Κανόνα 8).

Αποβολή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Παικτών
Ένας παίκτης ο οποίος αποβάλλεται πριν από το εναρκτήριο λάκτισµα, επιτρέπεται να
αντικατασταθεί µόνο από έναν από τους αναπληρωµατικούς παίκτες. ∆εν επιτρέπεται η
αντικατάσταση ενός παίκτη που έχει δηλωθεί ως αναπληρωµατικός και αποβλήθηκε είτε
πριν το εναρκτήριο λάκτισµα είτε αφού έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Ο ελάχιστος αριθµός παικτών σε µία οµάδα επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των
οµοσπονδιών µελών, µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του Κανόνα 3 που
υπερισχύουν. Κατά την άποψη του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
µολαταύτα, ένας αγώνας δεν θα πρέπει να συνεχισθεί εάν υπάρχουν λιγότεροι από επτά
παίκτες σε κάθε οµάδα.
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Απόφαση 2
Ένας αξιωµατούχος οµάδας επιτρέπεται να µεταφέρει οδηγίες τακτικής στους παίκτες κατά
την διάρκεια του αγώνα, πρέπει δε να επιστρέψει αµέσως µετά στην θέση του. Όλοι οι
αξιωµατούχοι πρέπει να παραµένουν µέσα στα όρια της τεχνικής περιοχής, όπου υπάρχει,
θα πρέπει δε να συµπεριφέρονται µε υπεύθυνο τρόπο.

19

ΚΑΝΟΝΑΣ 4 – Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Ασφάλεια
Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ή φέρει εξοπλισµό που είναι επικίνδυνος
για τον ίδιο ή τους άλλους παίκτες (συµπεριλαµβανοµένων των κοσµηµάτων
οποιασδήποτε µορφής).
Βασικός Εξοπλισµός
Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισµός ενός παίκτη αποτελείται από τα ακόλουθα ξεχωριστά
είδη:
•
φανέλα ή κοντοµάνικη φανέλα
•
παντελονάκι - εάν χρησιµοποιηθούν θερµικά παντελονάκια (κολάν), θα έχουν το
ίδιο χρώµα µε το βασικό χρώµα στο παντελονάκι
•
κάλτσες
•
επικαλαµίδες
•
υποδήµατα
Επικαλαµίδες
•
•
•

καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες
θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί από κατάλληλο υλικό (ελαστικό, πλαστικό ή
παρόµοιες ουσίες)
θα πρέπει να παρέχουν εύλογο βαθµό προστασίας

Τερµατοφύλακες
•
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κάθε τερµατοφύλακας θα φέρει χρώµατα το οποία θα τον ξεχωρίζουν από τους
υπόλοιπους παίκτες, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές

Παραβάσεις / Ποινές
Για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντα Κανόνα:
•
δεν απαιτείται η διακοπή του παιχνιδιού
•
ο διαιτητής υποδεικνύει στον παραβάτη παίκτη να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό
χώρο προκειµένου να διορθώσει τον εξοπλισµό του
•
ο παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο µόλις διακοπεί το παιχνίδι (όταν η
µπάλα "δεν παίζει"), εκτός εάν έχει ήδη τακτοποιήσει τον εξοπλισµό του
•
ο παίκτης που πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο προκειµένου να
τακτοποιήσει τον εξοπλισµό του, δεν επιτρέπεται να επιστρέψει χωρίς την άδεια του
διαιτητή
•
ο διαιτητής ελέγχει εάν ο εξοπλισµός του παίκτη είναι κανονικός πριν να επιτρέψει
την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο
•
ο παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο όταν η µπάλα "δεν
παίζει"
Ο παίκτης που πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας παράβασης του
παρόντα Κανόνα και επιστρέφει (ή επανέρχεται) στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια
του διαιτητή, παρατηρείται και δέχεται κίτρινη κάρτα.
Επανέναρξη του Παιχνιδιού
Εάν το παιχνίδι διακοπεί από τον διαιτητή προκειµένου να απευθύνει µία παρατήρηση:
•
ο αγώνας ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα το οποίο θα εκτελέσει ένας
παίκτης που ανήκει στην αντίπαλη οµάδα, από το σηµείο όπου βρίσκονταν η µπάλα
όταν ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα* (βλ. Κανόνα 8)
Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
•
Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν φανελάκια κάτω από την φανέλα τα οποία
φέρουν συνθήµατα ή διαφηµίσεις.
Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει την φανέλα του προκειµένου να αποκαλύψει ένα σύνθηµα ή
µία διαφήµιση, θα τιµωρείται από την διοργανώτρια.
•
Οι φανέλες θα πρέπει να έχουν µανίκια.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 5 – Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
Η Εξουσία του ∆ιαιτητή
Κάθε αγώνας ελέγχεται από ένα διαιτητή ο οποίος έχει πλήρη εξουσία εφαρµογής των
Κανόνων Παιχνιδιού σε σχέση µε τον αγώνα για τον οποίο έχει ορισθεί.
Αρµοδιότητες και Καθήκοντα
Ο ∆ιαιτητής:
•
εφαρµόζει τους Κανόνες Παιχνιδιού
•
ελέγχει τον αγώνα σε συνεργασία µε τους βοηθούς διαιτητές και, όπου ισχύει, µε
τον τέταρτο διαιτητή
•
διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε µπάλα χρησιµοποιείται, πληροί τις προδιαγραφές του
Κανόνα 2
•
διασφαλίζει ότι ο εξοπλισµός των παικτών, πληροί τις προδιαγραφές του Κανόνα 4
•
εκτελεί χρέη χρονοµέτρη και καταγράφει τα συµβάντα του αγώνα
•
σταµατά τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, κατά την διακριτική του
ευχέρεια, για οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων
•
σταµατά τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά ή οριστικά, εξαιτίας εξωτερικής
επέµβασης οποιασδήποτε µορφής
•
διακόπτει τον αγώνα εάν κατά την άποψή του, ένας παίκτης έχει τραυµατιστεί
σοβαρά και διασφαλίζει ότι ο παίκτης αυτός αποµακρύνεται από τον αγωνιστικό
χώρο. Ένας παίκτης που έχει τραυµατιστεί επιτρέπεται να επιστρέψει στον
αγωνιστικό χώρο µόνο αφού ξαναρχίσει ο αγώνας
•
επιτρέπει τη συνέχεια του αγώνα µέχρις ότου η µπάλα "δεν παίζει" εάν κατά την
άποψή του, ένας παίκτης έχει τραυµατιστεί µόνο ελαφρά
•
διασφαλίζει την αποχώρηση οποιουδήποτε παίκτη αιµορραγεί από τον αγωνιστικό
χώρο. Ο παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει µόνο αφού λάβει "σήµα" από τον
διαιτητή, ο οποίος πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει σταµατήσει η αιµορραγία
•
επιτρέπει τη συνέχεια του αγώνα όταν η οµάδα σε βάρος της οποίας διαπράχθηκε
ένα παράπτωµα, ωφελείται από ένα τέτοιο πλεονέκτηµα και τιµωρεί το αρχικό
παράπτωµα, εάν το προσδοκώµενο πλεονέκτηµα δεν αξιοποιείται κατά τον χρόνο
εκείνο
•
όταν ένας παίκτης διαπράξει περισσότερα από ένα παραπτώµατα ταυτοχρόνως,
τιµωρεί το πιο σοβαρό παράπτωµα
•
λαµβάνει πειθαρχικά µέτρα κατά παικτών που υποπίπτουν σε παραπτώµατα που
τιµωρούνται µε παρατήρηση ή αποβολή. ∆εν είναι υποχρεωµένος να λάβει αυτά τα
µέτρα άµεσα, πρέπει όµως να το πράξει στην επόµενη διακοπή του παιχνιδιού
(όταν η µπάλα "δεν παίζει")
•
λαµβάνει µέτρα κατά αξιωµατούχων οµάδας οι οποίοι δεν συµπεριφέρονται µε
υπεύθυνο τρόπο και δύναται, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να τους αποβάλλει
από τον αγωνιστικό χώρο και τους παρακείµενους αυτού χώρους
•
ενεργεί κατόπιν πληροφόρησης από τους βοηθούς διαιτητές αναφορικά µε
περιπτώσεις τις οποίες δεν είδε
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•
•
•

διασφαλίζει ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν εισέρχονται µη εξουσιοδοτηµένα
πρόσωπα
δίνει το σήµα για να ξαναρχίσει ο αγώνας, όταν έχει διακοπεί
δίνει στις οικείες αρχές την έκθεση του αγώνα (φύλλο αγώνα), η οποία
περιλαµβάνει πληροφορίες για κάθε πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε σε
παίκτες και/ή αξιωµατούχους οµάδων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα περιστατικά τα
οποία έλαβαν χώρα προ, κατά την διάρκεια ή µετά τον αγώνα

Αποφάσεις του ∆ιαιτητή
Οι αποφάσεις του διαιτητή που αφορούν γεγονότα που έχουν σχέση µε το παιχνίδι, είναι
οριστικές.
Ο διαιτητής δύναται να αλλάξει µία απόφασή του εάν αντιληφθεί ότι δεν είναι ορθή, ή κατά
την διακριτική του ευχέρεια, ύστερα από πληροφορίες από έναν βοηθό διαιτητή, µε την
προϋπόθεση ότι δεν ξανάρχισε το παιχνίδι ή ότι δεν τελείωσε ο αγώνας.
Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Ένας διαιτητής (ή κατά περίπτωση, ένας βοηθός διαιτητή ή τέταρτος διαιτητής) δεν υπέχει
ευθύνη για:
οποιουδήποτε είδους τραυµατισµό υπέστη ένας παίκτης, αξιωµατούχος ή θεατής
οποιαδήποτε ζηµία σε περιουσιακό στοιχείο οποιασδήποτε µορφής
οποιαδήποτε άλλη ζηµία υπέστη οποιοδήποτε άτοµο, οµάδα, εταιρεία, οµοσπονδία ή άλλο
όργανο, που οφείλεται ή ενδεχόµενα να οφείλεται σε οποιαδήποτε απόφαση που
ενδεχόµενα λάβει σύµφωνα µε τους όρους των Κανόνων Παιχνιδιού ή αναφορικά µε τις
πάγιες διαδικασίες που απαιτούνται προκειµένου να λάβει χώρα, διεξαχθεί και ελεγχθεί
ένας αγώνας.
Αυτό δύναται να συµπεριλαµβάνει:
•
µία απόφαση ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ή του περιβάλλοντος χώρου
ή οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοια ή τέτοιες που δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή ενός
αγώνα
•
µία απόφαση διακοπής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο
•
µία απόφαση αναφορικά µε την κατάσταση των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού
που χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια ενός αγώνα, συµπεριλαµβανοµένων των
καθέτων δοκαριών, του οριζόντιου δοκαριού, των κονταριών των σηµαιών και της
µπάλας
•
µία απόφαση διακοπής ή µη ενός αγώνα εξαιτίας παρέµβασης των θεατών ή
οποιουδήποτε προβλήµατος στον χώρο των θεατών
•
µία απόφαση διακοπής ή µη του παιχνιδιού προκειµένου να επιτραπεί σε ένα
τραυµατισµένο παίκτη να αποµακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη
•
µία απόφαση να ζητήσει ή να επιµείνει στην αποµάκρυνση ενός τραυµατισµένου
παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη
•
µία απόφαση να επιτραπεί ή µη σε ένα παίκτη να φέρει ορισµένα ενδύµατα ή
εξοπλισµό
•
µία απόφαση (στον βαθµό που αυτό ενδέχεται να αποτελεί ευθύνη του) να επιτρέψει
ή µη σε οποιαδήποτε πρόσωπα (συµπεριλαµβανοµένων αξιωµατούχων οµάδας ή
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•

του σταδίου, αξιωµατούχων ασφαλείας, φωτογράφων ή άλλων εκπροσώπων των
µέσων ενηµέρωσης) να παρευρίσκονται κοντά στον αγωνιστικό χώρο
οποιαδήποτε άλλη απόφαση που ενδέχεται να λάβει σύµφωνα µε τους Κανόνες
Παιχνιδιού ή σε συµµόρφωση µε τα καθήκοντα που προβλέπονται για τον ίδιο από
τους κανόνες ή τους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποδοσφαίρου
(FIFA), της συνοµοσπονδίας, της οµοσπονδίας µέλους ή της λίγκας, σύµφωνα µε
τους οποίους διεξάγεται ο αγώνας

Απόφαση 2
Σε τουρνουά ή διοργανώσεις όπου διορίζεται τέταρτος διαιτητής, ο ρόλος και τα καθήκοντά
του πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνές
Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και περιέχονται στην παρούσα έκδοση.
Απόφαση 3
Τα γεγονότα που σχετίζονται µε το παιχνίδι, συµπεριλαµβάνουν το εάν σηµειώθηκε ή όχι
ένα τέρµα και το αποτέλεσµα του αγώνα.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 6 – ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
Καθήκοντα
∆ιορίζονται δύο βοηθοί διαιτητή τα καθήκοντα των οποίων, µε την επιφύλαξη της
απόφασης του διαιτητή, είναι να σηµειώνουν:
•
εάν ολόκληρη η µπάλα έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο
•
εάν µία οµάδα δικαιούται να εκτελέσει το γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ), το από
τέρµατος λάκτισµα ή την επαναφορά της µπάλας
•
εάν ένας παίκτης πρέπει να τιµωρηθεί επειδή βρίσκεται σε αντικανονική θέση
(οφσάιντ)
•
εάν ζητείται αντικατάσταση παίκτη
•
εάν υπήρξε ανάρµοστη συµπεριφορά ή οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο που δεν
αντελήφθη ο διαιτητής
•
εάν διαπράχθηκαν Παραβάσεις όταν οι βοηθοί διαιτητές είναι πλησιέστερα στην
πράξη από τον διαιτητή (αυτό συµπεριλαµβάνει σε ειδικές περιπτώσεις,
παραπτώµατα που διαπράχθηκαν στην περιοχή πέναλτι)
•
εάν κατά την εκτέλεση πέναλτι, ο τερµατοφύλακας κινήθηκε προς τα εµπρός πριν το
λάκτισµα της µπάλας και εάν η µπάλα πέρασε την γραµµή τέρµατος
Συνδροµή
Οι βοηθοί διαιτητές βοηθούν τον διαιτητή να ελέγξει τον αγώνα σύµφωνα µε τους Κανόνες
Παιχνιδιού. Ειδικότερα, οι βοηθοί διαιτητές επιτρέπεται να εισέλθουν στον αγωνιστικό
χώρο προκειµένου να βοηθήσουν στον έλεγχο της απόστασης των 9,15 µέτρων. Σε
περίπτωση αδικαιολόγητης παρέµβασης ή απρεπούς συµπεριφοράς, ο διαιτητής θα
απαλλάξει τον βοηθό διαιτητή από τα καθήκοντά του και θα υποβάλλει την αναφορά του
στις οικείες αρχές.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 7 – Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Περίοδοι του Παιχνιδιού
Ο αγώνας διαρκεί δύο ίσες χρονικές περιόδους διάρκειας 45 λεπτών η κάθε µία, εκτός εάν
συµφωνηθεί διαφορετικά από κοινού µεταξύ του διαιτητή και των δύο οµάδων που
συµµετέχουν σε αυτόν. Κάθε συµφωνία για την τροποποίηση των περιόδων του
παιχνιδιού (για παράδειγµα την µείωση κάθε ηµιχρόνου σε 40 λεπτά εξαιτίας ανεπαρκούς
φωτισµού) πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, πρέπει δε να είναι
σύµφωνη µε τους κανονισµούς της διοργάνωσης.
∆ιακοπή του Ηµίχρονου
Οι παίκτες έχουν το δικαίωµα µίας διακοπής στο ηµίχρονο. Η διακοπή του ηµίχρονου δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Οι κανόνες της διοργάνωσης θα πρέπει να καθορίζουν
την διάρκεια της διακοπής του ηµίχρονου. Η διάρκεια της διακοπής του ηµίχρονου
επιτρέπεται να τροποποιηθεί µόνο µε την συγκατάθεση του διαιτητή.
Υπολογισµός Χαµένου Χρόνου
Ο χρόνος που χάνεται σε κάθε περίοδο υπολογίζεται για:
•
αντικατάσταση παικτών
•
αξιολόγηση του τραυµατισµού παικτών
•
αποµάκρυνση τραυµατισµένων παικτών από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη
•
καθυστερήσεις
•
οποιαδήποτε άλλη αιτία
Ο υπολογισµός του χαµένου χρόνου επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.
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Λάκτισµα πέναλτι
Εάν πρέπει να εκτελεστεί ή επαναληφθεί ένα λάκτισµα πέναλτι, η διάρκεια κάθε ηµιχρόνου
παρατείνεται µέχρις ότου ολοκληρωθεί το λάκτισµα πέναλτι.
Οριστική ∆ιακοπή Αγώνα
Ένας αγώνας που έχει διακοπεί οριστικά επαναλαµβάνεται, εκτός εάν οι κανόνες της
διοργάνωσης καθορίζουν διαφορετικά.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 8 – Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Προκαταρκτικά
Με το στρίψιµο ενός κέρµατος η οµάδα η οποία ευνοείται αποφασίζει το τέρµα προς το
οποίο θα επιτίθεται στο πρώτο ηµίχρονο του αγώνα.
Η άλλη οµάδα εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα προκειµένου να αρχίσει ο αγώνας.
Η οµάδα που ευνοείται από το στρίψιµο του κέρµατος, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα
προκειµένου να αρχίσει το δεύτερο ηµίχρονο.
Κατά το δεύτερο ηµίχρονο του αγώνα, οι οµάδες αλλάζουν τέρµατα και επιτίθενται στον
αντίθετο τέρµα.
Εναρκτήριο λάκτισµα
Το εναρκτήριο λάκτισµα αποτελεί έναν τρόπο έναρξης ή επανέναρξης του παιχνιδιού:
•
κατά την έναρξη του αγώνα
•
µετά την επιτυχία ενός τέρµατος
•
κατά την έναρξη του δεύτερου ηµίχρονου του αγώνα
•
κατά την έναρξη κάθε περιόδου της παράτασης του αγώνα, όταν προβλέπεται
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του εναρκτήριου
λακτίσµατος.
∆ιαδικασία
•
•
•
•
•
•

όλοι οι παίκτες βρίσκονται στο µισό του γηπέδου που υπερασπίζονται
οι αντίπαλοι της οµάδας που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα βρίσκονται σε
απόσταση το λιγότερο 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από τη µπάλα µέχρι αυτή να "παίζει"
η µπάλα είναι τοποθετηµένη (ακίνητη) στο σηµείο του κέντρου
ο διαιτητής δίνει ένα "σήµα"
η µπάλα θεωρείται ότι "παίζει" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινηθεί προς τα
εµπρός
ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά, πριν την αγγίξει
άλλος παίκτης

Όταν µία οµάδα σηµειώσει ένα τέρµα, το εναρκτήριο λάκτισµα εκτελείται από την αντίπαλη
οµάδα.
Παραβάσεις / Κυρώσεις
Εάν ένας εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά, πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
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Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση της διαδικασίας του εναρκτήριου λακτίσµατος:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται

Ελεύθερο του διαιτητή
Το ελεύθερο του διαιτητή αποτελεί έναν τρόπο για την επανέναρξη του αγώνα µετά από
µία προσωρινή διακοπή η οποία καθίσταται απαραίτητη ενόσω η µπάλα "παίζεται", για
οποιονδήποτε λόγο που δεν αναφέρεται σε άλλο σηµείο των Κανόνων Παιχνιδιού.

∆ιαδικασία
Ο διαιτητής αφήνει τη µπάλα να πέσει από τα χέρια του στο σηµείο όπου αυτή βρίσκονταν
όταν διακόπηκε το παιχνίδι. * (βλ. Κανόνα 8)
Το παιχνίδι ξαναρχίζει µόλις η µπάλα αγγίξει το έδαφος.
Παραβάσεις / Κυρώσεις
Το ελεύθερο του διαιτητή εκτελείται ξανά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
εάν την αγγίξει ένας παίκτης πριν αυτή αγγίξει το έδαφος
•
εάν βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο αφού έλθει σε επαφή µε το έδαφος, χωρίς
να την έχει αγγίξει παίκτης

29

Ειδικές Περιπτώσεις
Ένα ελεύθερο λάκτισµα που κατακυρώνεται υπέρ της αµυνόµενης οµάδας µέσα στην
περιοχή τέρµατος που υπερασπίζεται, επιτρέπεται να εκτελεστεί από οποιοδήποτε σηµείο
µέσα στην περιοχή τέρµατος.
Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που κατακυρώνεται υπέρ της επιτιθέµενης οµάδας
εκτελείται από την γραµµή της περιοχής τέρµατος που είναι παράλληλη µε την γραµµή
τέρµατος και από το σηµείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο όπου διαπράχθηκε η
παράβαση.
Το ελεύθερο του διαιτητή προκειµένου να ξαναρχίσει το παιχνίδι που διακόπηκε
προσωρινά όταν η µπάλα βρίσκονταν µέσα στην περιοχή τέρµατος, εκτελείται στην
γραµµή της περιοχής τέρµατος και από το σηµείο που είναι πλησιέστερα στο σηµείο όπου
βρίσκονταν η µπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 9 – Η ΜΠΑΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Η µπάλα είναι έξω από τον αγώνα "δεν παίζει"
Η µπάλα δεν "παίζει" όταν:
•
έχει περάσει ολόκληρη έξω από την γραµµή τέρµατος ή την πλάγια γραµµή, είτε
στο έδαφος είτε στον αέρα
•
το παιχνίδι έχει διακοπεί από τον διαιτητή
Η µπάλα είναι µέσα στον αγώνα "παίζει"
Η µπάλα "παίζει" σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
ακολούθων:
•
όταν αναπηδήσει από ένα κάθετο δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι ή το κοντάρι µε την
σηµαία και παραµείνει µέσα στον αγωνιστικό χώρο
•
όταν αναπηδήσει είτε επάνω στο διαιτητή ή έναν βοηθό διαιτητή όταν βρίσκονται
µέσα στον αγωνιστικό χώρο

Η µπάλα που
αναπηδά από το
κοντάρι της
σηµαίας του
κόρνερ, τις κάθετες
ή την οριζόντια
δοκό, θεωρείται ότι
"παίζει"

Η µπάλα "παίζει"

Η µπάλα "παίζει"
Η µπάλα "παίζει"

Η µπάλα "παίζει"

Η µπάλα δεν "παίζει"
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ΚΑΝΟΝΑΣ 10 – ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ
Επίτευξη Τέρµατος
Ένα τέρµα σηµειώνεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει την γραµµή τέρµατος, µεταξύ
των δύο κάθετων δοκαριών και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι, µε την προϋπόθεση ότι δεν
έχει προηγηθεί παράβαση των Κανόνων Παιχνιδιού από την οµάδα που επιτυγχάνει το
τέρµα.
Νικήτρια Οµάδα
Η οµάδα η οποία σηµειώνει τον µεγαλύτερο αριθµό τερµάτων κατά την διάρκεια του
αγώνα είναι νικήτρια. Εάν και οι δύο οµάδες σηµειώσουν ίσο αριθµό τερµάτων ή εάν δεν
σηµειωθούν τέρµατα, ο αγώνας είναι ισόπαλος.
Κανόνες ∆ιοργάνωσης
Στις περιπτώσεις που οι κανόνες διοργάνωσης απαιτούν να υπάρχει νικήτρια οµάδα µετά
από µία ισοπαλία εντός έδρας και µία ισοπαλία εκτός έδρας, επιτρέπονται µόνον οι
ακόλουθες διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο
(IFAB):
•
Ο κανόνας των εκτός έδρας τερµάτων
•
Παράταση
•
Λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι
Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Στους κανόνες διοργάνωσης επιτρέπονται για τον καθορισµό του νικητή ενός αγώνα, µόνο
διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και
περιέχονται στην παρούσα δηµοσίευση.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 11 – ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ (ΟΦΣΑΙΝΤ)
Παίκτης σε Θέση Οφσάιντ
Το γεγονός και µόνο ότι ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, δεν αποτελεί
παράπτωµα. Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση οφσάιντ εάν:
•
είναι πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος από τη µπάλα και τον
προτελευταίο αντίπαλο
Ένας παίκτης δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ εάν:
•
βρίσκεται στο δικό του µισό του γηπέδου ή
•
βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τον προτελευταίο αντίπαλο ή
•
βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τους δύο τελευταίους αντιπάλους
Παράβαση οφσάιντ που τιµωρείται
Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ τιµωρείται µόνο εάν την στιγµή που η µπάλα
αγγίξει ή µεταβιβαστεί από έναν συµπαίκτη του, αυτός συµµετέχει ενεργά στο παιχνίδι,
κατά την άποψη του διαιτητή, µε το να:
•
επηρεάζει το παιχνίδι ή
•
επηρεάζει έναν αντίπαλό του ή
•
αποκτά πλεονέκτηµα ευρισκόµενος στην θέση αυτή
Παράβαση οφσάιντ που δεν τιµωρείται
Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ δεν τιµωρείται εάν δεχθεί τη µπάλα
απευθείας:
•
από τέρµατος λάκτισµα ή
•
από επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια ή
•
από γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ)
Παραβάσεις / Κυρώσεις
Για κάθε παράβαση οφσάιντ, ο διαιτητής καταλογίζει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ
της αντίπαλης οµάδας το οποίο εκτελείται από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η
παράβαση. * (βλ. Κανόνα 8)
Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Στον ορισµό της θέσης οφσάιντ, "πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος" σηµαίνει
οποιοδήποτε τµήµα της κεφαλής του, του σώµατός του ή των κάτω άκρων του που
βρίσκεται πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος από τη µπάλα και τον προτελευταίο
αντίπαλο. Στον ορισµό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται τα άνω άκρα.
Απόφαση 2
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Οι ορισµοί των στοιχείων που αφορούν την ενεργό συµµετοχή στο παιχνίδι, έχουν ως εξής:
•
Επηρεάζει το παιχνίδι σηµαίνει ότι "παίζει" ή αγγίζει τη µπάλα που µεταβιβάστηκε ή
την άγγιξε ένας συµπαίκτης.
•
Επηρεάζει έναν αντίπαλό του σηµαίνει ότι εµποδίζει έναν αντίπαλο από το να
"παίξει" ή να του επιτραπεί να "παίξει" τη µπάλα, εµποδίζοντας προφανώς το οπτικό
πεδίο του αντιπάλου ή τις κινήσεις του, ή κάνοντας µία χειρονοµία ή κίνηση η οποία,
κατά την άποψη του διαιτητή, ξεγελά ή αποσπά την προσοχή ενός αντιπάλου.
•
Αποκτά πλεονέκτηµα ευρισκόµενος στη θέση αυτή σηµαίνει ότι "παίζει" τη µπάλα
που αναπηδά προς αυτόν από ένα κάθετο δοκάρι ή το οριζόντιο δοκάρι ενώ αυτός
είναι σε θέση οφσάιντ, ή "παίζει" τη µπάλα που αναπηδά από έναν αντίπαλο προς
αυτόν ενώ αυτός είναι σε θέση οφσάιντ.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 12 – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Οι παραβάσεις και η ανάρµοστη συµπεριφορά τιµωρούνται ως εξής:
Άµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα
Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις έξι παραβάσεις που ακολουθούν στη
συνέχεια κατά τρόπο ο οποίος θεωρείται από το διαιτητή ως απρόσεκτος, επικίνδυνος, ή
µε την χρήση υπερβολικής δύναµης, κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ
της αντίπαλης οµάδας:
•
λακτίζει ή επιχειρεί να λακτίσει έναν αντίπαλο
•
ανατρέπει µε το πόδι ή αποπειραθεί να ανατρέψει µε το πόδι έναν αντίπαλο
•
πηδήξει κατά αντιπάλου
•
µαρκάρει έναν αντίπαλο
•
χτυπά ή αποπειραθεί να χτυπήσει έναν αντίπαλο
•
σπρώχνει έναν αντίπαλο
Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις τέσσερις παραβάσεις που ακολουθούν
στη συνέχεια, κατακυρώνεται επίσης ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα:
•
κάνει τάκλιν σε αντίπαλο προκειµένου να αποκτήσει κατοχή της µπάλας, ερχόµενος
σε επαφή µε τον αντίπαλο πριν αγγίξει τη µπάλα
•
κρατά έναν αντίπαλο
•
φτύνει προς έναν αντίπαλο
•
αγγίζει τη µπάλα από πρόθεση µε το χέρι (εκτός του τερµατοφύλακα όταν βρίσκεται
µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι)
Το άµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το σηµείο όπου έγινε η παράβαση. * (βλ.
Κανόνα 8)

Λάκτισµα πέναλτι
Το λάκτισµα πέναλτι κατακυρώνεται εάν ένας παίκτης υποπέσει στα προαναφερθέντα
δέκα παραπτώµατα µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι, ανεξάρτητα από την θέση της
µπάλας, µε την προϋπόθεση όµως ότι αυτή είναι µέσα στο παιχνίδι ("παίζεται").

Έµµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα
Εάν ένας τερµατοφύλακας µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι διαπράξει οποιαδήποτε από
τις παραβάσεις που ακολουθούν στη συνέχεια, κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο
λάκτισµα:
•
κάνει περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα ενώ ελέγχει τη µπάλα µε τα χέρια του,
πριν να τη διώξει από τη κατοχή του
•
αγγίξει ξανά τη µπάλα µε τα χέρια του αφού την έχει διώξει από την κατοχή του και
δεν την έχει αγγίξει κάποιος άλλος παίκτης
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•
•

αγγίξει τη µπάλα µε τα χέρια του, αφού αυτή έχει λακτισθεί προς αυτόν από ένα
συµπαίκτη του
αγγίξει τη µπάλα µε τα χέρια του, όταν τη δεχθεί απευθείας από επαναφορά της
µπάλας από τα πλάγια από ένα συµπαίκτη του

Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που ακολουθούν στην
συνέχεια, κατακυρώνεται επίσης ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αντίπαλης
οµάδας:
•
παίζει κατά επικίνδυνο τρόπο
•
παρεµποδίζει την προώθηση ενός αντιπάλου
•
εµποδίζει τον τερµατοφύλακα από το να διώξει τη µπάλα από τη κατοχή του
•
διαπράξει οποιαδήποτε άλλη παράβαση που δεν αναφέρεται παραπάνω στον
Κανόνα 12, εξαιτίας της οποίας διακόπτεται το παιχνίδι προκειµένου να υπάρξει
παρατήρηση ή αποβολή ενός παίκτη
Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η
παράβαση* (βλ. Κανόνα 8).

Πειθαρχικές Ποινές
Μόνον ένας παίκτης ή ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που
αντικαταστάθηκε επιτρέπεται να δεχθούν κίτρινη ή κόκκινη κάρτα.
Ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, από το χρονικό σηµείο της
εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο, µέχρις ότου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο
µετά το τελευταίο σφύριγµα.

Παραβάσεις που τιµωρούνται µε παρατήρηση
Ένας παίκτης παρατηρείται και του δείχνεται η κίτρινη κάρτα εάν διαπράξει οποιαδήποτε
από τις επτά παραβάσεις που ακολουθούν στη συνέχεια:
1.
είναι υπαίτιος αντιαθλητικής συµπεριφοράς
2.
εκδηλώνει διαφωνία λεκτικά ή µε τις κινήσεις του
3.
παραβιάζει διαρκώς τους Κανόνες Παιχνιδιού
4.
καθυστερεί την επανέναρξη του παιγνιδιού
5.
δεν τηρεί την απαιτούµενη απόσταση όταν πρόκειται να ξαναρχίσει το παιχνίδι µε
γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ), ελεύθερο λάκτισµα ή επαναφορά της µπάλας από τα
πλάγια
6.
εισέρχεται ή επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή
7.
εγκαταλείπει από πρόθεση τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή
Ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε παρατηρείται και
του δείχνεται η κίτρινη κάρτα εάν διαπράξει οποιαδήποτε από τις παραβάσεις που
ακολουθούν στην συνέχεια:
1.
είναι υπαίτιος αντιαθλητικής συµπεριφοράς
2.
εκδηλώνει διαφωνία λεκτικά ή µε τις κινήσεις του
3.
καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού
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Παραπτώµατα που τιµωρούνται µε αποβολή
Ένας παίκτης ή ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε,
αποβάλλεται και του δείχνεται η κόκκινη κάρτα εάν διαπράξει οποιαδήποτε από τις επτά
παραβάσεις που ακολουθούν στην συνέχεια:
1.
είναι υπαίτιος για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι
2.
είναι υπαίτιος για βίαιη διαγωγή
3.
φτύνει αντίπαλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
4.
εµποδίζει την αντίπαλη οµάδα από το να σηµειώσει τέρµα ή από µία προφανή
ευκαιρία να σηµειώσει τέρµα, αγγίζοντας από πρόθεση τη µπάλα µε τα χέρια (αυτό
δεν ισχύει για τον τερµατοφύλακα µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι)
5.
εµποδίζει µία προφανή ευκαιρία να σηµειώσει τέρµα σε έναν αντίπαλο που κινείται
προς το τέρµα του παίκτη, διαπράττοντας παράβαση η οποία τιµωρείται µε
ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα πέναλτι
6.
χρησιµοποιεί άσεµνη, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα ή χειρονοµίες
7.
δέχεται δεύτερη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) στον ίδιο αγώνα
Ένας παίκτης ή ένας αναπληρωµατικός παίκτης ή ένας παίκτης που αντικαταστάθηκε και
αποβλήθηκε µε κόκκινη κάρτα, είναι υποχρεωµένος να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο
και την τεχνική περιοχή.
Αποφάσεις του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
Απόφαση 1
Ένας παίκτης ο οποίος διαπράττει µία παράβαση, είτε µέσα είτε έξω από τον αγωνιστικό
χώρο, η οποία, ανεξάρτητα του εάν είναι κατά ενός αντιπάλου, ενός συµπαίκτη, του
διαιτητή, ενός βοηθού διαιτητή, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, τιµωρείται ανάλογα µε
την φύση της παράβασης που διέπραξε.
Απόφαση 2
Ο τερµατοφύλακας θεωρείται ότι ελέγχει τη µπάλα όταν την αγγίζει µε οποιοδήποτε τµήµα
των χεριών ή βραχιόνων του. Ο όρος κατοχή της µπάλας συµπεριλαµβάνει την από
πρόθεση απόκρουση της µπάλας από τον τερµατοφύλακα, όχι όµως τις περιπτώσεις όπου,
κατά την άποψη του διαιτητή, η µπάλα αναπηδά τυχαία στον τερµατοφύλακα, για
παράδειγµα, ύστερα από µία απόκρουση.
Απόφαση 3
Σύµφωνα µε τους όρους του Κανόνα 12, ένας παίκτης επιτρέπεται να µεταβιβάσει τη µπάλα
στον τερµατοφύλακά του χρησιµοποιώντας το κεφάλι, στήθος ή γόνατο, κλπ. Εάν όµως
κατά την άποψη του διαιτητή, ένας παίκτης χρησιµοποιήσει από πρόθεση ένα τρικ ενώ η
µπάλα "παίζεται" προκειµένου να καταστρατηγήσει τον Κανόνα, ο παίκτης είναι υπαίτιος
αντιαθλητικής συµπεριφοράς. Παρατηρείται και δέχεται την κίτρινη κάρτα και
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα εκτελεστεί
από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση. * (βλ. Κανόνα 8)
Ένας παίκτης ο οποίος από πρόθεση χρησιµοποιεί τρικ προκειµένου να καταστρατηγήσει
τον κανόνα ενώ εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισµα, παρατηρείται για αντιαθλητική
συµπεριφορά και τιµωρείται µε κίτρινη κάρτα. Το ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται ξανά.
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Σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει σηµασία εάν ο τερµατοφύλακας άγγιξε ή όχι τη µπάλα εν
συνεχεία µε τα χέρια του. Η παράβαση διαπράττεται από τον παίκτη στην προσπάθεια να
παρακάµψει τόσο το γράµµα, όσο και το πνεύµα του Κανόνα 12.
Απόφαση 4
Ένα τάκλιν το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αντιπάλου, θα πρέπει να
τιµωρείται ως σοβαρή αντικανονική παράβαση.
Απόφαση 5
Οποιαδήποτε προσποίηση στον αγωνιστικό χώρο που έχει σκοπό να παραπλανήσει τον
διαιτητή, θα πρέπει να τιµωρείται ως αντιαθλητική συµπεριφορά.
Απόφαση 6
Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει την φανέλα του κατά τον πανηγυρισµό ενός τέρµατος θα
πρέπει να παρατηρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 13 – ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ
Κατηγορίες Ελεύθερου Λακτίσµατος
Τα ελεύθερα λακτίσµατα είναι είτε άµεσα είτε έµµεσα.
Τόσο για τα άµεσα όσο και για τα έµµεσα ελεύθερα λακτίσµατα, η µπάλα πρέπει να είναι
ακίνητη όταν εκτελείται το λάκτισµα, ο δε εκτελεστής δεν επιτρέπεται να αγγίξει τη µπάλα
δεύτερη φορά, πριν την αγγίξει άλλος παίκτης.

Το Άµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα
•
•

Εάν εκτελεστεί ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο αντίπαλο τέρµα,
το τέρµα κατακυρώνεται
Εάν εκτελεστεί ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο τέρµα της ίδιας
οµάδας (που το εκτελεί), κατακυρώνεται γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) υπέρ της
αντίπαλης οµάδας

Το Έµµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα
Σήµα
Ο διαιτητής σηµειώνει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, υψώνοντας τον βραχίονά του πάνω
από το κεφάλι του. ∆ιατηρεί τον βραχίονά του σε αυτή την θέση µέχρις ότου εκτελεστεί το
λάκτισµα και η µπάλα αγγίξει έναν άλλο παίκτη ή βγει έξω από το παιχνίδι ("δεν παίζει").
Η Μπάλα Μπαίνει στο Τέρµα
Ένα τέρµα επιτρέπεται να σηµειωθεί µόνον εάν η µπάλα αγγίξει έναν άλλο παίκτη πριν
µπει στο τέρµα.
•
Εάν εκτελεστεί ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο αντίπαλο τέρµα,
κατακυρώνεται από τέρµατος λάκτισµα
•
Εάν εκτελεστεί ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα απευθείας µέσα στο τέρµα της ίδιας
οµάδας (που το εκτελεί), κατακυρώνεται γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) υπέρ της
αντίπαλης οµάδας

Θέση Ελεύθερου Λακτίσµατος
Ελεύθερο Λάκτισµα µέσα στην Περιοχή πέναλτι
Άµεσο ή έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αµυνόµενης οµάδας:
•
όλοι οι αντίπαλοι παίκτες βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10
γιάρδες) από τη µπάλα
•
όλοι οι αντίπαλοι παραµένουν έξω από την περιοχή πέναλτι µέχρις ότου η µπάλα
"παίζεται"
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•
•

η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν λακτίζεται απευθείας έξω από την περιοχή
πέναλτι
ένα ελεύθερο λάκτισµα που κατακυρώνεται µέσα στην περιοχή τέρµατος, εκτελείται
από οποιοδήποτε σηµείο µέσα στην περιοχή τέρµατος

Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της επιτιθέµενης οµάδας:
•
όλοι οι αντίπαλοι παίκτες βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10
γιάρδες) από τη µπάλα µέχρι αυτή να "παίζει", εκτός εάν παραµένουν στην δική
τους γραµµή τέρµατος µεταξύ των κάθετων δοκαριών
•
η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινείται
•
ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που κατακυρώνεται µέσα στην περιοχή τέρµατος,
εκτελείται από εκείνο το σηµείο της γραµµής της περιοχής τέρµατος που είναι
παράλληλα µε την γραµµή τέρµατος και από το σηµείο που βρίσκεται πλησιέστερα
στο σηµείο όπου διαπράχθηκε η παράβαση
Ελεύθερο Λάκτισµα έξω από την Περιοχή πέναλτι
•
όλοι οι αντίπαλοι παίκτες βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10
γιάρδες) από τη µπάλα µέχρι αυτή να "παίζει"
•
η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινείται
•
το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η
παράβαση

Παραβάσεις / Κυρώσεις
Εάν κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος, ένας αντίπαλος πλησιάσει στη µπάλα
πιο κοντά από την απαιτούµενη απόσταση τότε:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Εάν κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος από την αµυνόµενη οµάδα µέσα από
την δική της περιοχή πέναλτι, η µπάλα δεν λακτίζεται απευθείας για να "παίξει":
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Ελεύθερο λάκτισµα από ένα παίκτη εκτός του τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε τα
χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει µε τα χέρια τη µπάλα από πρόθεση
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή
πέναλτι του εκτελεστή
Ελεύθερο λάκτισµα από τον τερµατοφύλακα
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Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε
τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
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ΚΑΝΟΝΑΣ 14 – ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
Το λάκτισµα πέναλτι κατακυρώνεται σε βάρος µίας οµάδας η οποία διαπράττει
οποιαδήποτε από τις παραβάσεις για τις οποίες κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα, ενώ η µπάλα βρίσκεται µέσα στην δική της περιοχή πέναλτι και ενώ η µπάλα
"παίζεται".
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι.
Ο αγώνας θα παρατείνεται προκειµένου να γίνει η εκτέλεση ενός λακτίσµατος πέναλτι που
κατακυρώνεται στο τέλος κάθε ηµιχρόνου, ή στο τέλος της κάθε περιόδου της παράτασής
του.
Θέση της Μπάλας και των Παικτών
Η µπάλα:
•
τοποθετείται στο σηµείο του πέναλτι
Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα από το σηµείο του πέναλτι:
•
καθορίζεται σωστά
Ο αµυνόµενος τερµατοφύλακας:
•
παραµένει στην δική του γραµµή τέρµατος, µε µέτωπο προς τον εκτελεστή και
µεταξύ των κάθετων δοκαριών, µέχρις ότου λακτισθεί η µπάλα
Οι υπόλοιποι παίκτες εκτός από τον εκτελεστή βρίσκονται:
•
µέσα στον αγωνιστικό χώρο
•
έξω από την περιοχή πέναλτι
•
πίσω από το σηµείο του πέναλτι
•
σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από το σηµείο του πέναλτι
Ο ∆ιαιτητής
•
•

δεν δίνει σήµα για να εκτελεστεί το λάκτισµα πέναλτι, µέχρις ότου οι παίκτες έχουν
λάβει τις θέσεις τους, σύµφωνα µε τον Κανόνα
αποφασίζει πότε ολοκληρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι

∆ιαδικασία
•
•
•

ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι λακτίζει τη µπάλα προς τα εµπρός
δεν επιτρέπεται να "παίξει" τη µπάλα δεύτερη φορά, πριν την αγγίξει άλλος παίκτης
η µπάλα θεωρείται ότι "παίζει" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινηθεί προς τα
εµπρός

Όταν εκτελείται ένα λάκτισµα πέναλτι κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα, ή όταν ο
χρόνος παρατείνεται στο πρώτο ηµίχρονο ή δεύτερο ηµίχρονο του αγώνα προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εκτέλεση ή η επανάληψη ενός λακτίσµατος πέναλτι, το τέρµα
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κατακυρώνεται εάν η µπάλα, πριν να περάσει από τα κάθετα δοκάρια και κάτω από το
οριζόντιο δοκάρι:
•
αγγίξει είτε και τα δύο κάθετα δοκάρια ή το οριζόντιο δοκάρι ή τον τερµατοφύλακα
Παραβάσεις / Κυρώσεις
Εάν ο διαιτητής δώσει το σήµα για την εκτέλεση ενός λακτίσµατος πέναλτι και πριν να
"παίξει" η µπάλα, συµβεί ένα από τα ακόλουθα:
Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι παραβεί τους Κανόνες Παιχνιδιού:
•
ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του λακτίσµατος πέναλτι
εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
•
•
εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και δίνει
συνέχεια σε αυτόν µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αµυνόµενης οµάδας, το
οποίο θα εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.
Ο τερµατοφύλακας παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού:
•
ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του λακτίσµατος πέναλτι
•
εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το τέρµα καταλογίζεται
•
εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται.
Εάν ένας συµπαίκτης του εκτελεστή παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού:
•
ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του λακτίσµατος πέναλτι
•
εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
•
εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και δίνει
συνέχεια σε αυτόν µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υπέρ της αµυνόµενης οµάδας, το
οποίο θα εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.
Εάν ένας συµπαίκτης του τερµατοφύλακα παραβιάζει τους Κανόνες Παιχνιδιού:
•
ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του λακτίσµατος πέναλτι
•
εάν η µπάλα εισέλθει στο τέρµα, το τέρµα καταλογίζεται
•
εάν η µπάλα δεν εισέλθει στο τέρµα, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Εάν ένας παίκτης της επιτιθέµενης και ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας παραβιάζουν
τους Κανόνες Παιχνιδιού:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Εάν µετά την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι:
Ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε τα χέρια του) πριν να την αγγίξει
άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος
παίκτης:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
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Η µπάλα αγγιχτεί από "ξένο σώµα" καθώς κινείται προς τα εµπρός:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Η µπάλα αναπηδήσει στον αγωνιστικό χώρο προσκρούοντας στον τερµατοφύλακα, το
κάθετο δοκάρι ή τα οριζόντια δοκάρια και εν συνεχεία την αγγίξει ένα "ξένο σώµα":
•
ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι
•
το παιχνίδι συνεχίζεται µε ελεύθερο του διαιτητή, στο σηµείο όπου βρίσκονταν η
µπάλα κατά τον χρόνο που την άγγιξε το "ξένο σώµα"* (βλ. Κανόνα 8)
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ΚΑΝΟΝΑΣ 15 – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ
Η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια αποτελεί έναν τρόπο συνέχειας του παιχνιδιού.
Ένα τέρµα δεν µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση επαναφοράς της µπάλας
από τα πλάγια.
Η επαναφορά από τα πλάγια δίνεται:
•
όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει τη πλάγια γραµµή, είτε από το έδαφος είτε στον
αέρα,
•
από το σηµείο όπου πέρασε τη πλάγια γραµµή
•
στους αντιπάλους του παίκτη ο οποίος άγγιξε τελευταίος τη µπάλα
∆ιαδικασία
Κατά τον χρόνο εκτέλεσης της πλάγιας επαναφοράς ο παίκτης:
•
έχει µέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο
•
έχει µέρος του κάθε ποδιού του είτε στην πλάγια γραµµή είτε στο έδαφος έξω από
την πλάγια γραµµή
•
χρησιµοποιεί και τα δύο χέρια του
•
ρίχνει τη µπάλα από πίσω και επάνω από το κεφάλι του
Ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να ξαναγγίξει τη µπάλα, µέχρις ότου την αγγίξει άλλος
παίκτης.
Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 µέτρα µακριά από το σηµείο από το
οποίο εκτελείται η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια.
Η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" αµέσως µόλις µπει στον αγωνιστικό χώρο.
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Παραβάσεις / Κυρώσεις
Επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια που εκτελείται από ένα παίκτη εκτός του
τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο παίκτης αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε τα χέρια
του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο παίκτης αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια πριν
να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση
•
κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή
πέναλτι του εκτελεστή
Επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια που εκτελείται από τον τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε
τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν ένας αντίπαλος παρενοχλήσει ή παρεµποδίσει αντικανονικά τον παίκτη που εκτελεί
την επαναφορά:
•
παρατηρείται µε κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συµπεριφορά
Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντα Κανόνα:
•
η επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια εκτελείται εκ νέου από ένα παίκτη της
αντίπαλης οµάδας
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ΚΑΝΟΝΑΣ 16 – ΤΟ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΑΟΥΤ)
Το από τέρµατος λάκτισµα αποτελεί έναν τρόπο επανέναρξης του παιχνιδιού.
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του λακτίσµατος αυτού, αλλά
µόνο κατά της αντίπαλης οµάδας.
Ένα από τέρµατος λάκτισµα κατακυρώνεται όταν:
•
ολόκληρη η µπάλα, η οποία άγγιξε τελευταία φορά ένα παίκτη της επιτιθέµενης
οµάδας, περάσει την γραµµή τέρµατος, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα, και δεν
σηµειωθεί τέρµα σύµφωνα µε τον Κανόνα 10
∆ιαδικασία
•
•
•
•

η µπάλα λακτίζεται από οποιοδήποτε σηµείο µέσα στην περιοχή τέρµατος από ένα
παίκτη της αµυνόµενης οµάδας
οι αντίπαλοι παραµένουν έξω από την περιοχή πέναλτι µέχρις ότου η µπάλα
"παίζεται"
ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να "παίξει" τη µπάλα δεύτερη φορά, πριν την αγγίξει
άλλος παίκτης
η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν λακτίζεται απευθείας έξω από την περιοχή
πέναλτι

Παραβάσεις / Κυρώσεις
Εάν η µπάλα δεν λακτίζεται απευθείας εκτός της περιοχής πέναλτι:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Από τέρµατος λάκτισµα που εκτελείται από ένα παίκτη εκτός του τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε τα
χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια του
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή
πέναλτι του εκτελεστή
Από τέρµατος λάκτισµα που εκτελείται από τον τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε
τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
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Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντα Κανόνα:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
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ΚΑΝΟΝΑΣ 17 – ΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΚΟΡΝΕΡ)
Το γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) αποτελεί ένα τρόπο συνέχειας του παιχνιδιού.
Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του γωνιαίου λακτίσµατος,
αλλά µόνο κατά της αντίπαλης οµάδας.
Ένα λάκτισµα από το κόρνερ κατακυρώνεται όταν:
•
ολόκληρη η µπάλα, η οποία άγγιξε τελευταία φορά ένα παίκτη της αµυνόµενης
οµάδας, περάσει την γραµµή τέρµατος, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα, και δεν
σηµειωθεί τέρµα σύµφωνα µε τον Κανόνα 10
∆ιαδικασία
•
•
•
•
•
•

η µπάλα τοποθετείται µέσα στο γωνιακό τόξο που είναι πλησιέστερα στο κοντάρι µε
τη σηµαία του κόρνερ όπου η µπάλα πέρασε τη γραµµή
το κοντάρι µε την σηµαία του κόρνερ δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί
οι αντίπαλοι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρα (10 γιάρδες) από το
γωνιακό τόξο µέχρις ότου η µπάλα να "παίζει"
η µπάλα λακτίζεται από ένα παίκτη της επιτιθέµενης οµάδας
η µπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" όταν εκτελεστεί το λάκτισµα και κινείται
ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να "παίξει" τη µπάλα δεύτερη φορά, πριν την αγγίξει
άλλος παίκτης

Παραβάσεις / Κυρώσεις
Γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) που εκτελείται από ένα παίκτη εκτός του τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε τα
χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
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•

κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)

Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο εκτελεστής αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα χέρια του
πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή
πέναλτι του εκτελεστή
Γωνιακό λάκτισµα (κόρνερ) που εκτελείται από τον τερµατοφύλακα
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά (όχι µε
τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Εάν αφού η µπάλα "παίζεται", ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα από πρόθεση µε τα
χέρια του πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης τότε:
•
κατακυρώνεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
•
κατακυρώνεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, εάν η
παράβαση έγινε µέσα στην περιοχή πέναλτι του τερµατοφύλακα το οποίο θα
εκτελεστεί από το σηµείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση* (βλ. Κανόνα 8)
Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση:
•
το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ Ή ΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΑΓΩΝΑ
Τα εκτός έδρας τέρµατα και η εκτέλεση λακτισµάτων πέναλτι αποτελούν τρόπους για τον
καθορισµό της νικήτριας οµάδας όταν οι κανόνες της διοργάνωσης απαιτούν να υπάρξει
νικήτρια οµάδα µετά την λήξη ενός αγώνα σε ισόπαλο αποτέλεσµα ή ενός εντός και εκτός
έδρας αγώνα.
Τέρµατα Εκτός Έδρας
Στις περιπτώσεις όπου οι οµάδες παίζουν η κάθε µία εντός και εκτός έδρας ενδέχεται οι
κανόνες της διοργάνωσης να προβλέπουν τυχόν τέρµατα που σηµειώθηκαν στην έδρα της
αντίπαλης οµάδας να µετρούν διπλά, εάν το αποτέλεσµα είναι ισόπαλο µετά τον δεύτερο
αγώνα.
Παράταση
Οι κανόνες της διοργάνωσης ενδέχεται να προβλέπουν το παίξιµο δύο ίσων χρονικών
περιόδων παράτασης, που δεν θα υπερβαίνουν τα 15 λεπτά η κάθε µία. Θα ισχύουν οι
προβλέψεις του Κανόνα 8.
Λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι

∆ιαδικασία
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ο διαιτητής επιλέγει το τέρµα προς το οποίο θα εκτελεστούν τα λακτίσµατα
Ο διαιτητής στρίβει ένα νόµισµα και η οµάδα της οποίας ο αρχηγός ευνοηθεί είναι
αυτή που θα αποφασίσει εάν θα εκτελέσει το πρώτο ή το δεύτερο λάκτισµα
Ο διαιτητής σηµειώνει τα λακτίσµατα που εκτελούνται
Και οι δύο οµάδες εκτελούν πέντε λακτίσµατα, µε την επιφύλαξη των
προϋποθέσεων που εξηγούνται στην συνέχεια
Τα λακτίσµατα εκτελούνται εναλλάξ από τις οµάδες
Εάν, πριν και οι δύο οµάδες εκτελέσουν πέντε λακτίσµατα, µια από αυτές έχει
σηµειώσει περισσότερα τέρµατα απ’ ότι θα µπορούσε η άλλη να σηµειώσει, ακόµη
και εάν ολοκλήρωνε τα πέντε λακτίσµατά της, τότε δεν εκτελούνται άλλα λακτίσµατα
Εάν, αφού και οι δύο οι οµάδες έχουν εκτελέσει πέντε λακτίσµατα και αφού και οι
δύο έχουν σηµειώσει τον ίδιο αριθµό τερµάτων, ή δεν έχουν σηµειώσει τέρµατα, τα
λακτίσµατα συνεχίζουν να εκτελούνται, µε την ίδια σειρά, µέχρις ότου µία από αυτές
σηµειώσει ένα τέρµα παραπάνω από την άλλη µε τον ίδιο αριθµό λακτισµάτων
Ένας τερµατοφύλακας ο οποίος τραυµατίζεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των
λακτισµάτων πέναλτι και δεν είναι σε θέση να συνεχίσει σαν τερµατοφύλακας,
δύναται να αντικατασταθεί από έναν δηλωµένο αναπληρωµατικό, µε την
προϋπόθεση ότι η οµάδα του δεν έχει κάνει τον µέγιστο αριθµό αντικαταστάσεων
που επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης
Με την εξαίρεση της προηγούµενης περίπτωσης, µόνο οι παίκτες που βρίσκονται
στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του αγώνα, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου της
παράτασης εάν υπάρχει, επιτρέπεται να εκτελέσουν λακτίσµατα πέναλτι
Κάθε λάκτισµα εκτελείται από ένα διαφορετικό παίκτη, και όλοι οι παίκτες που έχουν
δικαίωµα να εκτελέσουν ένα λάκτισµα θα πρέπει να το έχουν κάνει πριν κάποιος να
εκτελέσει δεύτερο λάκτισµα
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•
•
•
•

•

Ένας παίκτης που έχει δικαίωµα εκτέλεσης λακτίσµατος πέναλτι µπορεί να αλλάξει
θέση µε τον τερµατοφύλακα οποτεδήποτε, όταν εκτελούνται λακτίσµατα πέναλτι
Μόνο οι παίκτες που έχουν δικαίωµα εκτέλεσης και οι αξιωµατούχοι του αγώνα
(διαιτητές) έχουν δικαίωµα παραµονής στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της
εκτέλεσης λακτισµάτων πέναλτι
Όλοι οι παίκτες που έχουν δικαίωµα εκτέλεσης, εκτός του παίκτη που εκτελεί το
λάκτισµα και των δύο τερµατοφυλάκων, πρέπει να παραµένουν µέσα στον κύκλο
του κέντρου
Ο τερµατοφύλακας ο οποίος είναι συµπαίκτης αυτού που εκτελεί το λάκτισµα,
πρέπει να παραµένει στον αγωνιστικό χώρο, έξω από την περιοχή πέναλτι στην
οποία εκτελούνται τα λακτίσµατα, επάνω στην γραµµή τέρµατος και στο σηµείο που
αυτή συναντά την γραµµή οριοθέτησης της περιοχής πέναλτι
Εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των
λακτισµάτων πέναλτι ισχύουν οι οικείοι Κανόνες Παιχνιδιού και οι αποφάσεις του
∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB)
ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΙ

Όλοι οι υπόλοιποι
παίκτες
βρίσκοντα µέσα
στο κύκλο του
κέντρου
Βοηθός διαιτητή

Κανένας
αξιωµατούχος,
προπονητής,
κλπ., δεν
επιτρέπεται να
βρίσκεται στον
αγωνιστικό χώρο

Εκτελεστής

Βοηθός διαιτητή

∆ιαιτητής

Ο
τερµατοφύλακας
της οµάδας του
εκτελεστή

•
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Όταν µία οµάδα τελειώνει τον αγώνα µε περισσότερους παίκτες από την αντίπαλη
οµάδα, θα µειώσει των αριθµό τους προκειµένου να είναι ίσος µε αυτόν των

•

αντιπάλων της και θα δηλώσει στο διαιτητή το όνοµα και τον αριθµό κάθε παίκτη
που παραλείφθηκε. Ο αρχηγός της οµάδας έχει αυτή την ευθύνη.
Πριν την εκκίνηση των λακτισµάτων πέναλτι, ο διαιτητής θα βεβαιωθεί ότι µέσα στον
κεντρικό κύκλο παραµένει µόνο ίσος αριθµός παικτών για κάθε οµάδα και ότι αυτοί
θα εκτελέσουν τα λακτίσµατα.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η τεχνική περιοχή που περιγράφεται στο Κανόνα 3, της Απόφασης 2 του ∆ιεθνούς
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB), αφορά ιδιαιτέρως αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα
µε προκαθορισµένη περιοχή µε καθίσµατα για το τεχνικό προσωπικό και τους
αναπληρωµατικούς παίκτες, όπως φαίνεται παραπάνω.
Οι τεχνικές περιοχές µπορεί να διαφέρουν µεταξύ διαφόρων γηπέδων, για παράδειγµα σε
διαστάσεις ή στην θέση όπου είναι εγκατεστηµένες, οι δε επισηµάνσεις που ακολουθούν
διατυπώνονται ως γενικές οδηγίες.
•
Η τεχνική περιοχή εκτείνεται σε απόσταση 1 µέτρου (1 γιάρδα) από κάθε πλευρά
της καθορισµένης περιοχής των καθισµάτων και προς τα εµπρός σε απόσταση 1
µέτρου (1 γιάρδα) από την πλάγια γραµµή
•
Προκειµένου να προσδιορίζεται η περιοχή αυτή, συστήνεται να γίνεται ειδική
χάραξη
•
Ο αριθµός των προσώπων που επιτρέπεται να παραµένουν στην Τεχνική Περιοχή
ορίζεται από τους κανόνες της διοργάνωσης
•
Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να παραµένουν στην Τεχνική Περιοχή
ταυτοποιούνται πριν από την έναρξη του αγώνα, όπως ορίζεται από τους κανόνες
της διοργάνωσης
•
Μόνο ένα πρόσωπο κάθε φορά έχει το δικαίωµα να µεταφέρει οδηγίες τακτικής, θα
πρέπει δε να επιστρέφει στην θέση του αµέσως αφού δώσει τις οδηγίες αυτές
•
Ο προπονητής και οι υπόλοιποι αξιωµατούχοι, παραµένουν µέσα στα όρια της
Τεχνικής Περιοχής, εκτός ειδικών περιστάσεων, για παράδειγµα, όταν ένας
φυσιοθεραπευτής ή ιατρός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο µε την άδεια του
διαιτητή, προκειµένου να περιθάλψουν έναν τραυµατισµένο παίκτη
•
Ο προπονητής και τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονται στην Τεχνική Περιοχή
πρέπει να συµπεριφέρονται µε κόσµιο τρόπο

54

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ
•

•

•
•
•

•
•

•

•

Ο διορισµός του τέταρτου διαιτητή πρέπει να προβλέπεται από τους κανόνες της
διοργάνωσης και αφορά στην αντικατάσταση οποιουδήποτε από τους τρεις
διαιτητές δεν είναι σε θέση να συνεχίσει. Ο τέταρτος διαιτητής συνδράµει τον
διαιτητή πάντοτε
Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, η διοργανώτρια καθορίζει µε σαφήνεια εάν
στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, ο τέταρτος
διαιτητής αναλαµβάνει τα καθήκοντα του διαιτητή του αγώνα ή εάν ο 1ος βοηθός
διαιτητή θα αναλάβει τα καθήκοντα του διαιτητή και ο τέταρτος διαιτητής τα
καθήκοντα του βοηθού διαιτητή
Πριν, κατά την διάρκεια και µετά τον αγώνα, ο τέταρτος διαιτητής συνδράµει µόνο
σε διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει ο διαιτητής
Είναι υπεύθυνος για την συνδροµή στην διαδικασία αντικατάστασης παικτών κατά
την διάρκεια του αγώνα
Επιτηρεί την αντικατάσταση της µπάλας, εάν χρειάζεται. Εάν η µπάλα του αγώνα
πρέπει να αντικατασταθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ο τέταρτος διαιτητής
παρέχει µία άλλη µπάλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του διαιτητή, ώστε ο χρόνος
καθυστέρησης να περιοριστεί στο ελάχιστο
Έχει την αρµοδιότητα του ελέγχου του εξοπλισµού των αναπληρωµατικών παικτών
πριν αυτοί να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Εάν ο εξοπλισµός τους δεν είναι
σύµφωνος µε τους Κανόνες Παιχνιδιού, ενηµερώνει τον διαιτητή αναλόγως
Πρέπει να υποδεικνύει στον διαιτητή πότε γίνεται παρατήρηση σε λάθος παίκτη
λόγω σφάλµατος στην ταυτότητά του, ή πότε ένας παίκτης δεν αποβάλλεται ως
αποτέλεσµα της παρατηρήσεώς του µε δεύτερη κίτρινη κάρτα, ή πότε σηµειώνεται
βίαιη συµπεριφορά την οποία δεν αντιλήφθηκαν ο διαιτητής και οι βοηθοί διαιτητές.
Μολαταύτα, ο διαιτητής διατηρεί την εξουσία να αποφασίζει σε όλα τα θέµατα που
σχετίζονται µε το παιχνίδι
Μετά τον αγώνα, ο τέταρτος διαιτητής πρέπει να υποβάλλει στην αρµόδια αρχή µία
έκθεση σχετικά µε τυχόν ανάρµοστη διαγωγή ή οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο που
υπέπεσε στην αντίληψή του χωρίς να το έχει αντιληφθεί ο διαιτητής και οι βοηθοί
διαιτητές. Ο τέταρτος διαιτητής πρέπει να ενηµερώνει τον διαιτητή του αγώνα και
τους βοηθούς του για το περιεχόµενο οποιασδήποτε έκθεσης συντάσσει
Έχει την αρµοδιότητα να ενηµερώνει τον διαιτητή για τυχόν ανεπίτρεπτη
συµπεριφορά από οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται στην τεχνική περιοχή
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ΣΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ

Έµµεσο ελεύθερο
λάκτισµα

Πλεονέκτηµα

Άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα

Παρατήρηση
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Αποβολή

ΣΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ

Αντικατάσταση
παίκτη

Οφσάιντ
κοντά στην
πλευρά του
βοηθού διαιτητή

Οφσάιντ

Οφσάιντ
στο κέντρο του
γηπέδου

Πλάγιο άουτ

Οφσάιντ
στην απέναντι
πλευρά του
γηπέδου
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Συµµετοχή στο παιχνίδι

ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), δεν επηρρεάζει έναν αντίπαλο,
αγγίζει την µπάλα.
Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να υψώσει την σηµαία µόλις ο παίκτης αγγίξει την µπάλα.
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Συµµετοχή στο παιχνίδι

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), δεν επηρρεάζει έναν αντίπαλο, δεν
αγγίζει την µπάλα.
Ο παίκτης δεν πρέπει να τιµωρηθεί γιατί δεν άγγιξε την µπάλα.
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Συµµετοχή στο παιχνίδι

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα και ένας
συµπαίκτης του που δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Β) τρέχει προς την µπάλα και
"παίζει".
Ο παίκτης (Α) δεν πρέπει να τιµωρηθεί γιατί δεν άγγιξε την µπάλα.
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Συµµετοχή στο παιχνίδι

ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), µπορεί να τιµωρηθεί πριν να "παίξει" ή
αγγίξει την µπάλα εάν, κατά την άποψη του διαιτητή, κανένας άλλος συµπαίκτης του σε κανονική
θέση (όχι οφσάιντ) έχει την ευκαιρία να "παίξει" την µπάλα.
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Συµµετοχή στο παιχνίδι

ΑΠΟ ΤΕΡΜΑΤΟΣ
ΛΑΚΤΙΣΜΑ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα και δεν την αγγίζει.
Ο βοηθός διαιτητή πρέπει να σηµειώσει "από τέρµατος λάκτισµα ".
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Επηρεασµός αντιπάλου

ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), εµποδίζει το οπτικό πεδίο του
τερµατοφύλακα. Θα πρέπει να τιµωρηθεί γιατί εµποδίζει έναν αντίπαλο από το να "παίξει" την
µπάλα, ή από το να είναι σε θέση να "παίξει" την µπάλα.
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Επηρεασµός αντιπάλου

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), δεν εµποδίζει το οπτικό πεδίο του
τερµατοφύλακα, ούτε κάνει κάποια χειρονοµία ή κίνηση η οποία τον παραπλανεί ή του αποσπά
την προσοχή.
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Επηρεασµός αντιπάλου

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ
ΚΟΡΝΕΡ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα, αλλά δεν
εµποδίζει τον αντίπαλο να "παίξει", ή να είναι σε θέση να "παίξει".
Ο (Α) δεν κάνει καµία χειρονοµία ή κίνηση η οποία είναι παραπλανητική ή αποσπά την
προσοχή (Β).
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Επηρεασµός αντιπάλου

ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ένας επιτιθέµενος που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (Α), τρέχει προς την µπάλα, εµποδίζοντας
τον αντίπαλο (Β) να "παίξει", ή να είναι σε θέση να "παίξει".
Ο (Α) κάνει µία χειρονοµία ή κίνηση η οποία είναι παραπλανητική ή αποσπά την προσοχή του
παίκτη (Β).
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Κερδίζοντας πλεονέκτηµα

ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Το σουτ του συµπαίκτη (Α) αναπηδά επάνω στον τερµατοφύλακα προς τον παίκτη (Β) ο οποίος
τιµωρείται για "παίξιµο" της µπάλας αφού ήταν προηγουµένως σε θέση οφσάιντ.
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Κερδίζοντας πλεονέκτηµα

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Το σουτ του συµπαίκτη (Α) αναπηδά επάνω στον τερµατοφύλακα. Ο παίκτης (Β) δεν βρίσκεται
σε θέση οφσάιντ και "παίζει" την µπάλα.
Ο παίκτης (C) που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ δεν τιµωρείται γιατί δεν απόκτησε πλεονέκτηµα
ευρισκόµενος στη θέση αυτή, επειδή δεν άγγιξε την µπάλα.
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Κερδίζοντας πλεονέκτηµα

ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Το σουτ του συµπαίκτη (Α) αναπηδά επάνω σε έναν αντίπαλο και η µπάλα κατευθύνεται προς
τον επιτιθέµενο (Β) ο οποίος τιµωρείται γιατί "παίζει" την µπάλα επειδή προηγουµένως
βρίσκονταν σε θέση οφσάιντ.
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Κερδίζοντας πλεονέκτηµα

ΟΧΙ ΟΦΣΑΙΝΤ

Τερµατοφύλακας
Αµυντικός
Επιτιθέµενος
∆ιαιτητής
Κίνηση της
µπάλας
Κίνηση του
παίκτη

Ο επιτιθέµενος (C) βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, δεν επηρεάζει έναν αντίπαλο, όταν ο
συµπαίκτης του (Α) µεταβιβάζει την µπάλα στον παίκτη (Β1) ο οποίος δεν βρίσκεται σε θέση
οφσάιντ και τρέχει προς το αντίπαλο τέρµα και µεταβιβάζει την µπάλα (Β2) στον συµπαίκτη (C).
Ο επιτιθέµενος (C) δεν πρέπει να τιµωρηθεί γιατί όταν δέχθηκε την µπάλα, δεν βρίσκονταν σε
θέση οφσάιντ.
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ,

ΒΟΗΘΟΥΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ

Ο σκοπός των επιπρόσθετων οδηγιών για διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και τέταρτους
διαιτητές, είναι να αποσαφηνιστεί η ορθή εφαρµογή των Κανόνων Παιχνιδιού.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα ανταγωνιστικό άθληµα και η φυσική επαφή µεταξύ των παικτών
αποτελεί λογικό και αποδεκτό µέρος του παιχνιδιού, ωστόσο όµως οι παίκτες θα πρέπει
να τηρούν τους Κανόνες Παιχνιδιού και να σέβονται τις αρχές του Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair
Play).
Το σοβαρό βάναυσο παιχνίδι και η βίαιη συµπεριφορά είναι δύο παραπτώµατα που
τιµωρούνται µε αποβολή στον Κανόνα 12 και αφορούν απαράδεκτα επίπεδα φυσικής
επιθετικότητας.

Σοβαρό Βάναυσο Παιχνίδι
Ένας παίκτης διαπράττει την παράβαση του σοβαρού βάναυσου παιχνιδιού εάν
χρησιµοποιήσει υπερβολική δύναµη ή βαναυσότητα κατά ενός αντιπάλου όταν διεκδικεί τη
µπάλα ενώ αυτή "παίζεται".
Οποιοσδήποτε παίκτης ορµήσει σε έναν αντίπαλο παίκτη κατά την διεκδίκηση της µπάλας
από µπροστά, από πίσω ή από τα πλάγια, χρησιµοποιώντας το ένα ή και τα δύο πόδια
του και χρησιµοποιώντας υπερβολική δύναµη, θέτοντας σε κίνδυνο την σωµατική
ακεραιότητα του αντιπάλου, είναι υπαίτιος για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι.

Βίαιη Συµπεριφορά
Η βίαιη συµπεριφορά µπορεί να εµφανισθεί είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός των
ορίων του, ανεξαρτήτως του εάν η µπάλα "παίζεται" ή όχι. Ένας παίκτης διαπράττει την
παράβαση της βίαιης συµπεριφοράς εάν χρησιµοποιήσει υπερβολική δύναµη ή
βαναυσότητα κατά ενός αντιπάλου όταν δεν διεκδικεί τη µπάλα.
Ένας παίκτης είναι επίσης υπαίτιος για βίαιη συµπεριφορά εάν χρησιµοποιήσει
υπερβολική δύναµη ή βαναυσότητα κατά ενός συµπαίκτη ή οποιουδήποτε άλλου
προσώπου.

Παραβάσεις σε βάρος των τερµατοφυλάκων
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι:
•
η παρεµπόδιση του τερµατοφύλακα στην προσπάθεια να διώξει τη µπάλα από την
κατοχή του από ένα παίκτη αποτελεί παράβαση
•
ένας παίκτης πρέπει να τιµωρείται για επικίνδυνο παιχνίδι, εάν λακτίσει ή
επιχειρήσει να λακτίσει τη µπάλα όταν ο τερµατοφύλακας είναι έτοιµος να την διώξει
από την κατοχή του
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•

κατά την εκτέλεση ενός γωνιαίου λακτίσµατος (κόρνερ), ο αντικανονικός
περιορισµός των κινήσεων του τερµατοφύλακα αποτελεί παράβαση

Προστατεύοντας τη µπάλα
Εάν ένας παίκτης προκειµένου να κρατήσει τη µπάλα σε απόσταση ελέγχου προσπαθεί να
την καλύψει µε το σώµα του χωρίς να απλώσει τους βραχίονές του προς τα έξω, δεν
αποτελεί παράπτωµα.
Μολαταύτα, εάν ο παίκτης προκειµένου να εµποδίσει έναν αντίπαλο από το να του πάρει
τη µπάλα χρησιµοποιήσει αντικανονικά το χέρι, τον βραχίονα, τα πόδια ή τον κορµό του,
θα πρέπει να τιµωρηθεί µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα πέναλτι, εάν η παράβαση
διαπράχθηκε µέσα στην περιοχή πέναλτι.
Ψαλίδι ή ανάποδο ψαλίδι
Το ψαλίδι επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι κατά την άποψη του διαιτητή, δεν θέτει σε
κίνδυνο τον αντίπαλο.
Άγγιγµα της µπάλας από πρόθεση µε το χέρι
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι το άγγιγµα της µπάλας από πρόθεση µε το χέρι
τιµωρείται κανονικά µόνο µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα πέναλτι (πέναλτι), εάν η
παράβαση διαπράχθηκε µέσα στην περιοχή πέναλτι. Γενικά δεν απαιτείται η παρατήρηση
ή η αποβολή του παίκτη.
Αντικανονική παρεµπόδιση αντιπάλου να σηµειώσει τέρµα (προφανής ευκαιρία για
γκολ)
Ωστόσο, ένας παίκτης αποβάλλεται εάν εµποδίσει την επίτευξη ενός τέρµατος ή µίας
προφανούς ευκαιρίας για την σηµείωση τέρµατος, αγγίζοντας από πρόθεση τη µπάλα µε
το χέρι. Η ποινή αυτή δεν προκύπτει από την ενέργεια του παίκτη να αγγίξει τη µπάλα από
πρόθεση µε το χέρι, αλλά από την απαράδεκτη και αντικανονική παρέµβαση που
εµπόδισε την επίτευξη του τέρµατος.
Παρατηρήσεις για αντιαθλητική συµπεριφορά εξαιτίας αγγίγµατος της µπάλας από
πρόθεση
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, επιπλέον του ελεύθερου λακτίσµατος που καταλογίζεται,
ένας παίκτης πρέπει επίσης να παρατηρηθεί για αντιαθλητική συµπεριφορά, π.χ. όταν
ένας παίκτης:
•
αγγίζει από πρόθεση τη µπάλα µε το χέρι και προφανώς προκειµένου να εµποδίσει
έναν αντίπαλο να αποκτήσει την κατοχή της
•
επιχειρήσει να σηµειώσει ένα τέρµα αγγίζοντας από πρόθεση τη µπάλα µε το χέρι
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Κράτηµα Αντιπάλου
Η συνηθισµένη κριτική που ασκείται κατά των διαιτητών είναι η αδυναµία τους να
εντοπίσουν σωστά και τιµωρήσουν το παράπτωµα του κρατήµατος ενός αντιπάλου. Η
αδυναµία τους να αντιµετωπίσουν σωστά το τράβηγµα της φανέλας και το κράτηµα του
χεριού, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα καταστάσεις αντιπαράθεσης. Ζητείται λοιπόν από
τους διαιτητές να κάνουν έγκαιρη παρέµβαση και να αντιµετωπίζουν αυστηρά την
κατάσταση, σύµφωνα µε τον Κανόνα 12.
Αυτό που συνήθως απαιτείται ως ποινή είναι ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή ένα λάκτισµα
πέναλτι, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται επιπρόσθετη τιµωρία, π.χ.
•
η παρατήρηση για αντιαθλητική συµπεριφορά απαιτείται όταν ένας παίκτης
συγκρατεί έναν αντίπαλο προκειµένου να τον εµποδίσει να αποκτήσει την κατοχή
της µπάλας ή να πάρει µία πλεονεκτική θέση
•
ένας παίκτης θα πρέπει να αποβάλλεται εάν εµποδίσει µία προφανή ευκαιρία να
σηµειωθεί τέρµα, κρατώντας έναν αντίπαλο
Εκτέλεση των ελεύθερων λακτισµάτων
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι ένας παίκτης θα πρέπει να παρατηρείται εάν:
•
καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού
•
δεν τηρήσει την απαιτούµενη απόσταση κατά την επανέναρξη του αγώνα
Το λάκτισµα πέναλτι
Η είσοδος στην περιοχή πέναλτι πριν την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι αποτελεί
παράβαση. Αν η µετακίνηση του τερµατοφύλακα από την γραµµή τέρµατός του πριν το
λάκτισµα της µπάλας, επίσης αποτελεί παράβαση. Ο διαιτητής πρέπει οπωσδήποτε να
λαµβάνει τα ανάλογα µέτρα όταν ένας παίκτης παραβιάζει τον Κανόνα αυτό.
Σήµα θέσης οφσάιντ
Το γεγονός και µόνο ότι ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, δεν αποτελεί
παράπτωµα.
Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να υποδεικνύουν µία θέση οφσάιντ, εάν ο παίκτης πρέπει να
τιµωρηθεί επειδή βρίσκεται στην θέση αυτή.
Παραβάσεις των τερµατοφυλάκων
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι οι τερµατοφύλακες δεν επιτρέπεται να διατηρούν στην
κατοχή τους τη µπάλα για περισσότερο από έξι δευτερόλεπτα. Ένας τερµατοφύλακας που
είναι υπαίτιος για αυτή τη παράβαση, τιµωρείται µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα.
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Παίκτες που υποπίπτουν συνεχώς σε παραβάσεις
Οι διαιτητές θα πρέπει να προσέχουν πάντοτε τους παίκτες οι οποίοι παραβιάζουν
διαρκώς τους Κανόνες. Ιδιαιτέρως δε, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόµη και εάν ένας
παίκτης έχει διαπράξει διαφορετικούς τύπους παραβάσεων, θα πρέπει να παρατηρηθεί
ωστόσο για την συνεχή παραβίαση των Κανόνων.
Συµπεριφορά απέναντι στους διαιτητές
Σύµφωνα µε τους Κανόνες Παιχνιδιού, ο αρχηγός µίας οµάδας δεν απολαµβάνει ιδιαίτερης
θέσης και προνοµίων, έχει όµως ένα βαθµό ευθύνης για την συµπεριφορά της οµάδας του.
Ένας παίκτης ο οποίος είναι υπαίτιος για την λεκτική διαφωνία διαµαρτυρόµενος για τις
αποφάσεις του διαιτητή, πρέπει να παρατηρείται.
Ένας παίκτης ο οποίος επιτίθεται σε έναν διαιτητή, η ένας παίκτης που είναι υπαίτιος για
την χρήση προσβλητικών, αγενών ή άσεµνων χειρονοµιών ή γλώσσας, θα πρέπει να
αποβάλλεται.
Προσποίηση ("θέατρο")
Ένας παίκτης ο οποίος προσπαθεί να εξαπατήσει τον διαιτητή προσποιούµενος
τραυµατισµό ή προσποιούµενος ότι δέχθηκε µία παράβαση, είναι υπαίτιος για
προσποίηση και πρέπει να τιµωρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά.
Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού
Οι διαιτητές πρέπει να παρατηρούν τους παίκτες οι οποίοι καθυστερούν την επανέναρξη
(συνέχεια) του παιχνιδιού, χρησιµοποιώντας τακτικές όπως:
•
εκτέλεση ελεύθερου λακτίσµατος από εσφαλµένο σηµείο, αποκλειστικά µε πρόθεση
να εξαναγκαστεί ο διαιτητής να διατάξει επανεκτέλεση
•
προσποίηση ότι εκτελεί την επαναφορά της µπάλας από τα πλάγια, αλλά αιφνιδίως
την αφήνει προκειµένου η επαναφορά να εκτελεστεί από έναν συµπαίκτη του
•
λάκτισµα της µπάλας µακριά ή τη µεταφορά της µε τα χέρια, αφού ο διαιτητής έχει
διακόψει το παιχνίδι
•
υπερβολική καθυστέρηση στην εκτέλεση της επαναφοράς της µπάλας από τα
πλάγια ή του ελεύθερου λακτίσµατος
•
καθυστέρηση κατά την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο όταν γίνεται η
αντικατάστασή του
•
πρόκληση αντιπαράθεσης πιάνοντας τη µπάλα µε πρόθεση µε τα χέρια, αφού ο
διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι
Πανηγυρισµός επίτευξης τέρµατος
Μολονότι επιτρέπεται σε ένα παίκτη να επιδείξει την χαρά του όταν επιτυγχάνεται ένα
τέρµα, ο πανηγυρισµός δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικός.
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Στην Εγκύκλιο αρ. 579, η ∆ιεθνής Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (FIFA) αναγνώρισε ότι
επιτρέπονται οι εύλογοι πανηγυρισµοί. Η πρακτική χορογραφηµένων πανηγυρισµών δεν
πρέπει να ενθαρρύνεται όταν έχει σαν αποτέλεσµα υπερβολική καθυστέρηση και οι
διαιτητές πρέπει να επεµβαίνουν στις περιπτώσεις αυτές.
Ένας παίκτης πρέπει να παρατηρείται όταν:
•
κατά την άποψη του διαιτητή, κάνει χειρονοµίες οι οποίες είναι προκλητικές,
χλευαστικές ή εξοργιστικές
•
αναρριχηθεί σε ένα περιµετρικό πλέγµα για να πανηγυρίσει την επίτευξη ενός
τέρµατος
•
βγάλει την φανέλα του ή καλύψει το κεφάλι του µε την φανέλα του
Το γεγονός και µόνο της αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο για τον πανηγυρισµό
ενός τέρµατος δεν αποτελεί παράβαση που τιµωρείται, είναι όµως απαραίτητο οι παίκτες
να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο το συντοµότερο δυνατόν.
Οι διαιτητές πρέπει να ενεργούν προληπτικά και να εφαρµόζουν την κοινή λογική στην
αντιµετώπιση του πανηγυρισµού ενός τέρµατος.
Υγρά αναψυκτικά
Οι παίκτες έχουν δικαίωµα να πιουν υγρά αναψυκτικά κατά την διάρκεια των διακοπών του
αγώνα, αλλά µόνο στην γραµµή του πλαγίου. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη πλαστικών φιαλών
νερού ή οποιωνδήποτε άλλων συσκευασιών µε νερό στον αγωνιστικό χώρο.
Κοσµήµατα
Υπενθυµίζεται στους διαιτητές ότι σύµφωνα µε τον Κανόνα 4, οι παίκτες δεν επιτρέπεται
να φέρουν οποιοδήποτε είδος κοσµηµάτων τα οποία είναι επικίνδυνα για τους ίδιους ή
τους υπόλοιπους παίκτες. Εάν είναι επικίνδυνο, θα πρέπει να αφαιρείται. ∆εν επιτρέπεται
η κάλυψή του µε ταινία.
Ένδειξη για την παράταση
Υπενθυµίζεται στους τέταρτους διαιτητές ότι όταν επιδεικνύουν τον ελάχιστο επιπρόσθετο
χρόνο που θα δοθεί στο τέλος κάθε ηµιχρόνου σύµφωνα µε τις οδηγίες του διαιτητή, η
ένδειξη αυτή θα πρέπει να γίνεται στο τελευταίο λεπτό κάθε περιόδου του παιχνιδιού.
∆ιαδικασία για τραυµατισµένους παίκτες
Όταν ο διαιτητής αντιµετωπίζει περίπτωση τραυµατισµού παίκτη, πρέπει να ακολουθεί τις
κάτωθι οδηγίες:
•
επιτρέπει την συνέχεια του αγώνα µέχρις ότου η µπάλα δεν "παίζεται", εάν κατά την
άποψή του ένας παίκτης έχει τραυµατιστεί ελαφρά
•
ο αγώνας διακόπτεται εάν, κατά την άποψη του διαιτητή, ο παίκτης έχει
τραυµατισθεί σοβαρά
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•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

µετά την ερώτηση στον παίκτη, ο διαιτητής επιτρέπει σε έναν το πολύ δύο ιατρούς
να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο προκειµένου να διαπιστώσουν το είδος του
τραυµατισµού και να φροντίσουν την ασφαλή και σύντοµη αποµάκρυνσή του από
τον αγωνιστικό χώρο
οι τραυµατιοφορείς πρέπει να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο µε έναν φορείο
ταυτόχρονα µε τους ιατρούς, ώστε να επιτραπεί η το συντοµότερο δυνατό
αποµάκρυνση του παίκτη
ο διαιτητής διασφαλίζει την ασφαλή αποµάκρυνση ενός τραυµατισµένου παίκτη από
τον αγωνιστικό χώρο
δεν επιτρέπεται η περίθαλψη ενός παίκτη στον αγωνιστικό χώρο
οποιοσδήποτε παίκτης αιµορραγεί από ένα τραύµα, πρέπει να αποχωρήσει από
τον αγωνιστικό χώρο. ∆εν επιτρέπεται να επιστρέψει µέχρις ότου ο διαιτητής µείνει
ικανοποιηµένος ότι έχει σταµατήσει η αιµορραγία. Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να
φέρει ρούχα τα οποία είναι µατωµένα.
µόλις ο διαιτητής επιτρέψει την είσοδο των ιατρών στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης
πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο είτε µεταφερόµενος από τους
τραυµατιοφορείς επί του φορείου είτε µε τα πόδια. Εάν ένας παίκτης δεν
συµµορφωθεί µε αυτό, τιµωρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά
ένας παίκτης που έχει τραυµατισθεί επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό
χώρο µόνο αφού ξαναρχίσει ο αγώνας
ένας τραυµατισµένος παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει ξανά στον αγωνιστικό
χώρο από την πλάγια γραµµή όταν η µπάλα "παίζεται". Όταν η µπάλα δεν
"παίζεται", ο τραυµατισµένος παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει ξανά από
οποιαδήποτε από τις γραµµές οριοθέτησης του αγωνιστικού χώρου
µόνο ο διαιτητής έχει δικαίωµα να επιτρέψει σε ένα παίκτη που έχει τραυµατισθεί,
να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, ανεξαρτήτως του εάν η µπάλα "παίζεται" ή
όχι
εάν ο αγώνας δεν διακόπηκε για κάποιο άλλο λόγο, ή εάν ο τραυµατισµός που
υπέστη ένας παίκτης δεν είναι αποτέλεσµα της παράβασης των Κανόνων
Παιχνιδιού, ο διαιτητής ξαναρχίζει το παιχνίδι µε ελεύθερο του διαιτητή
ο διαιτητής αναγνωρίζει όλο τον χρόνο που χάθηκε εξαιτίας τραυµατισµού µε την
µορφή παράτασης στο τέλος κάθε περιόδου του παιχνιδιού

Εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις σε αυτή την περίπτωση αφορούν µόνο στα κάτωθι:
•
τραυµατισµός τερµατοφύλακα
•
όταν ένας τερµατοφύλακας και ένας παίκτης που δεν συµµετέχει στον αγώνα,
συγκρουσθούν και χρήζουν άµεσης φροντίδας
•
όταν υπάρξει σοβαρός τραυµατισµός, π.χ. πτώση της γλώσσας προς τα πίσω,
διάσειση, κάταγµα κάτω άκρων, κλπ.
Η Τεχνική Περιοχή
Οι τέταρτοι διαιτητές πρέπει να ελέγχουν την τεχνική περιοχή προληπτικά και όχι
αντιπαραθετικά.
76

Μολαταύτα, εάν αυτοί που βρίσκονται στην τεχνική περιοχή συµπεριφέρονται απρεπώς, ο
τέταρτος διαιτητής πρέπει να πληροφορήσει άµεσα τον διαιτητή.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ (FIFA)

2006

ΤΗΣ

∆ΙΕΘΝΟΥΣ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ

Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές έχουν σκοπό την αποσαφήνιση ορισµένων κοινών
περιπτώσεων και την υποβοήθηση της ορθής ερµηνείας των Κανόνων Παιχνιδιού από
όσους εµπλέκονται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί το Ευ Αγωνίζεσθαι (Fair Play) και να υπάρχει µία ενιαία και
συνεπής ερµηνεία των κανόνων Παιχνιδιού, προκειµένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις,
τραυµατισµοί και καταστάσεις αντιπαράθεσης.
Όλες αυτές οι διευκρινήσεις βασίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού και τις αποφάσεις
του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB).
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ΚΑΝΟΝΑΣ 4 – Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
Βασικός Αγωνιστικός Εξοπλισµός
Τερµατοφύλακες:
•
Κάθε τερµατοφύλακας φέρει χρώµατα το οποία θα τον ξεχωρίζουν από τους
υπόλοιπους παίκτες, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές
Μη Βασικός Εξοπλισµός
•
•

•

Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ή φέρει οποιοδήποτε είδος
εξοπλισµού που είναι επικίνδυνο για τον ίδιο /ίδια ή έναν άλλο παίκτη
Ο σύγχρονος προστατευτικός εξοπλισµός, όπως είδη κάλυψης της κεφαλής,
µάσκες προσώπου, επιγονατίδες και επαγκωνίδες που είναι κατασκευασµένα από
µαλακό, ελαφρύ ή επικαλυµµένο υλικό, δεν θεωρείται ως επικίνδυνος και ως εκ
τούτου επιτρέπεται
Η νέα τεχνολογία διασφαλίζει ότι τα αθλητικά γυαλιά όρασης είναι ασφαλέστερα
τόσο για τον ίδιο τον παίκτη όσο και για τους υπόλοιπους παίκτες
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Ασφάλεια
∆εν επιτρέπεται στους παίκτες να χρησιµοποιούν ή φέρουν εξοπλισµό που είναι
επικίνδυνος για τους ίδιους ή τους υπόλοιπους παίκτες (συµπεριλαµβανοµένων των
κοσµηµάτων οποιασδήποτε µορφής).
Κοσµήµατα
Όλα τα είδη κοσµηµάτων είναι εν δυνάµει επικίνδυνα. Ο όρος "επικίνδυνα" µπορεί
ορισµένες φορές να είναι ασαφής και διαφιλονικούµενος, γι' αυτό, προκειµένου να υπάρχει
σταθερότητα και συνέπεια, πρέπει να απαγορεύονται όλα τα είδη κοσµηµάτων.
Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ταινία προκειµένου να καλύψουν
κοσµήµατα. Η επικάλυψη των κοσµηµάτων µε ταινία δεν παρέχει επαρκή προστασία.
Τα δακτυλίδια, σκουλαρίκια και δερµάτινα ή ελαστικά βραχιόλια δεν είναι απαραίτητα στο
παιχνίδι και το µοναδικό που µπορεί να προσφέρουν είναι ευκαιρία τραυµατισµού.
Προκειµένου να αποφεύγονται τα προβλήµατα της "τελευταίας στιγµής", οι οµάδες θα
πρέπει να πληροφορούν τους παίκτες τους προκαταβολικά.

Παρακαλούµε αποφύγετε τους τραυµατισµούς!
Τα κολιέ, δακτυλίδια, µπρασελέ, σκουλαρίκια, δερµάτινα ή ελαστικά βραχιόλια κλπ., δεν
επιτρέπονται
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ΚΑΝΟΝΑΣ 12 – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ 6)
Αφαίρεση της φανέλας
•
•
•

Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει την φανέλα του κατά τον πανηγυρισµό ενός τέρµατος
θα πρέπει να παρατηρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά.
Η αποµάκρυνση της φανέλας µετά την επίτευξη ενός τέρµατος είναι άσκοπη και οι
παίκτες πρέπει να αποφεύγουν την τόσο υπερβολική εκδήλωση πανηγυρισµού.
Η αποµάκρυνση της φανέλας ορίζεται ως η αφαίρεση της φανέλας επάνω από το
κεφάλι ή η κάλυψη του κεφαλιού µε την φανέλα.

Κίτρινη Κάρτα

Κίτρινη Κάρτα

Κίτρινη Κάρτα

Όχι Κίτρινη Κάρτα
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ΚΑΝΟΝΑΣ 14 – ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
Η είσοδος στην περιοχή πέναλτι πριν την εκτέλεση του λακτίσµατος πέναλτι αποτελεί
παράβαση.
Εάν η µετακίνηση του τερµατοφύλακα από την γραµµή τέρµατός του πριν το λάκτισµα της
µπάλας, επίσης αποτελεί παράβαση.
Οι διαιτητές πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνουν τα ανάλογα µέτρα όταν ένας παίκτης
παραβιάζει τον Κανόνα αυτό.

Όχι
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Ναι

Η Τεχνική Περιοχή
Μόνο ένα πρόσωπο κάθε φορά έχει το δικαίωµα να µεταφέρει οδηγίες τακτικής, θα πρέπει
δε να επιστρέφει στην θέση του αµέσως αφού δώσει τις οδηγίες αυτές.

Υγρά Αναψυκτικά
Οι παίκτες έχουν δικαίωµα να πιουν υγρά αναψυκτικά κατά την διάρκεια των διακοπών του
αγώνα, αλλά µόνο στην γραµµή του πλαγίου. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη πλαστικών φιαλών
νερού ή άλλων συσκευασιών µε νερό στον αγωνιστικό χώρο.
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