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Ποδόσφαιρο στην άμμο 2008  

Κανόνες του Παιχνιδιού  

 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο εν μέρει ή εν συνόλω 

αναπαραγωγή ή μετάφραση του παρόντος φυλλαδίου δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή άδεια 

της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (FIFA).  

 

Δημοσιεύεται από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Federation Internationale de 

Football Association)  

FIFA-Strasse 20, P. O. Box, CH-8044 Zurich, Switzerland.  

 

Σε περίπτωση οιασδήποτε διαφοράς στην ερμηνεία μεταξύ των εκδόσεων στις διάφορες 

γλώσσες για τους παρόντες Κανόνες του Παιχνιδιού, θα υπερισχύει η έκδοση στην Αγγλική 

γλώσσα. 
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ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗΝ 

ΑΜΜΟ 

 

Τροποποιήσεις  

 

Υποκείμενο στην συμφωνία των οικείων ομοσπονδιών μελών και δεδομένου ότι οι 

θεμελιώδεις αρχές των παρόντων κανόνων γίνονται σεβαστές, επιτρέπεται η τροποποίηση των 

Κανόνων όσον αφορά την εφαρμογή τους για αγώνες παικτών κάτω των 16 ετών, για 

γυναίκες, για βετεράνους παίκτες (άνω των 35 ετών) και για παίκτες με αναπηρίες. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση οποιωνδήποτε ή όλων όσων ακολουθούν στην συνέχεια: 

 διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου, 

 μέγεθος, βάρος και υλικό της μπάλας, 

 πλάτος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και το ύψος του οριζόντιου δοκαριού από το 

έδαφος, 

 διάρκεια των ημιχρόνων του αγώνα, 

 αριθμός των παικτών.  

Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση στους παρόντες Κανόνες χωρίς της συγκατάθεση του 

Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB).  

 

Φύλο  

Κάθε μνεία στο άρρεν φύλο στους Κανόνες του Παιχνιδιού για το Ποδόσφαιρο στην Άμμο 

αναφορικά με τους διαιτητές, χρονομέτρες, παίκτες, και αξιωματούχους, σκοπεύει στην 

απλοποίηση και ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.  

 

Κλείδα 

 

Η κάθετη γραμμή υποδεικνύει αλλαγές στον Κανόνα.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 1 – Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

 

Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου 

Η επιφάνεια αποτελείται από άμμο, είναι επίπεδη και χωρίς βότσαλα, κοχύλια και 

οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε να τραυματίσει τους παίκτες. Όσον 

αφορά διεθνείς διοργανώσεις, η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και τουλάχιστον 40 

εκατοστά βάθος. Πρέπει να έχει κοσκινιστεί μέχρις ότου καταστεί κατάλληλη για αγώνα, δεν 

πρέπει να είναι σκληρή ή να περιέχει βότσαλα ή άλλα επικίνδυνα στοιχεία, ωστόσο, δεν 

πρέπει να είναι τόσο λεπτόκοκκη ώστε να προκαλεί σκόνη η οποία επικάθεται στο δέρμα.   

 

 

 

 

  



 

9 

Σήμανση του αγωνιστικού χώρου 

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ορθογώνιος και να χαράσσεται με γραμμές. Οι 

γραμμές αυτές ανήκουν στις περιοχές των οποίων αποτελούν τα όρια. Οι δύο μεγαλύτερες σε 

μήκος γραμμές σηματοδότησης ορίων ονομάζονται γραμμές του πλαγίου. Οι δύο μικρότερες 

γραμμές καλούνται γραμμές του τέρματος, μολονότι δεν υπάρχει γραμμή μεταξύ των 

δοκαριών των τερμάτων. Ο αγωνιστικός χώρος διαιρείται σε δύο μισά από μία φανταστική 

μεσαία γραμμή η οποία σηματοδοτείται από δύο κόκκινες σημαίες που βρίσκονται έξω από 

τον αγωνιστικό χώρο. Το μέσον αυτής της φανταστικής γραμμής αποτελεί την επακριβή θέση 

για το εναρκτήριο λάκτισμα και ορισμένα άμεσα ελεύθερα λακτίσματα.  
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Διαστάσεις 

Η γραμμή του πλαγίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την γραμμή του τέρματος.  

Μήκος (γραμμή του πλαγίου): ελάχιστο 35 μέτρα 

     μέγιστο 37 μέτρα 

Πλάτος (γραμμή του τέρματος): ελάχιστο 26 μέτρα 

     μέγιστο 28 μέτρα 

Όλες οι γραμμές έχουν πλάτος μεταξύ 8 και 10 εκατοστών και σηματοδοτούνται από μπλε 

ταινία ώστε να έρχεται σε αντίθεση με το χρώμα της άμμου. Η ταινία πρέπει να είναι 

εύκαμπτη και ανθεκτική αλλά να μην μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα πόδια των παικτών. 

Οι γραμμές αυτές πρέπει να αγκυρώνονται σταθερά στην άμμο σε κάθε γωνία και στην μέση 

κάθε γραμμής του πλαγίου με ειδικά εξαρτήματα στερέωσης και στα τέρματα με ελαστικούς 

δακτυλίους που είναι στερεωμένοι στα δοκάρια. 

 

Η περιοχή του πέναλτι 

Η περιοχή του πέναλτι είναι η περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της γραμμής του τέρματος και 

μιας φανταστικής παράλληλης γραμμής που συνδέει αμφότερες τις γραμμές του πλαγίου, σε 

μια απόσταση 9 μέτρα από την γραμμή του τέρματος, η οποία σηματοδοτείται από δύο 

κίτρινες σημαίες που τοποθετούνται δίπλα από κάθε γραμμή του πλαγίου και εξωτερικά του 

αγωνιστικού χώρου.  

Το φανταστικό σημείο του πέναλτι βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής του πέναλτι και απέχει 

το ίδιο από κάθε δοκάρι του τέρματος.  

 

Σημαίες 

Κάθε γωνία σηματοδοτείται με ένα κοντάρι με αμβλύ άκρο και μια σημαία η οποία είναι 

κατασκευασμένη από εύκαμπτο, ανθεκτικό και αδιάβροχο υλικό. Στο άκρο κάθε μιας από 

τις φανταστικές γραμμές που σηματοδοτούν την περιοχή του πέναλτι τοποθετείται μια 

κίτρινη σημαία και δυο κόκκινες σημαίες σε κάθε πλευρά της μεσαίας γραμμής, όλες 

αγκυρωμένες με ασφάλεια και σε απόσταση μεταξύ 1 και 1,5 μέτρου έξω από τις γραμμές 

του πλαγίου. 

Τα κοντάρια με σημαία πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,5 μέτρο.  
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Ζώνη αντικατάστασης  

Η ζώνη αντικατάστασης παικτών είναι η περιοχή στην γραμμή του πλαγίου απ' όπου οι 

παίκτες εισέρχονται στον και εξέρχονται από τον αγωνιστικό χώρο. 

Βρίσκεται μπροστά από το τραπέζι του χρονομέτρη και έχει συνολικό μήκος 5 μέτρα με 2,5 

μέτρα από κάθε πλευρά από το σημείο όπου η μεσαία γραμμή τέμνει την γραμμή του 

πλαγίου. Οι πάγκοι των ομάδων τοποθετούνται πίσω από τις γραμμές του πλαγίου με τέτοιο 

τρόπο ώστε να παραμένει ελεύθερη η ζώνη αντικατάστασης παικτών.  

 

 

Τέρματα 

Τα τέρματα τοποθετούνται στο μέσο κάθε γραμμής του τέρματος. Αποτελούνται από δύο 

κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από κάθε κόρνερ που συνδέονται στο επάνω τμήμα τους 

από ένα οριζόντιο δοκάρι. 

Η απόσταση (εσωτερική μέτρηση) μεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 5,5 μέτρα και η 

απόσταση από το χαμηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού μέχρι το έδαφος είναι 2,2 

μέτρα. 
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Τα κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι έχουν το ίδιο πλάτος και πάχος τουλάχιστον 10 

εκατοστά και όχι πάνω από 20 εκατοστά σε όλα τα σημεία τους, χρωματισμένα με ένα 

χρώμα που να έρχεται σε αντίθεση με αυτό της άμμου. Τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα 

από κάνναβη, γιούτα ή νάιλον και συνδέονται με τα κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι 

στο πίσω τμήμα τους. 

Για λόγους ασφαλείας, το κάτω άκρο κάθε κάθετου δοκαριού έχει μια προεξοχή έδρασης η 

οποία αγκυρώνεται κάτω από την άμμο. Δυο οριζόντιες ράβδοι με μήκος 1,5 μέτρο 

συνδέονται με το πίσω τμήμα κάθε δοκαριού και ενώνονται με μια ράβδο ή αλυσίδα στο 

πίσω άκρο, καλυπτόμενη από πλαστικό, η οποία φέρει άγκιστρα και κόμβους σε κάθε άκρο 

και τοποθετούνται στην επιφάνεια της άμμου. Αυτή η ράβδος (ή αλυσίδα) αγκυρώνεται 

επίσης στην άμμο.  

 

 

 

 

 

Ασφάλεια 

Ο αγωνιστικός χώρος περιτριγυρίζεται από μια ζώνη ασφαλείας πλάτους μεταξύ 1 και 2 

μέτρων.  Τα τέρματα επιτρέπεται να είναι φορητά, θα πρέπει όμως να αγκυρώνονται με 

ασφάλεια στο έδαφος κατά την διάρκεια του αγώνα.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 2 – Η ΜΠΑΛΑ 

 

Ιδιότητες και διαστάσεις 

Η μπάλα: 

 είναι σφαιρική, 

 είναι κατασκευασμένη από δέρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό το οποίο είναι ανθεκτικό 

στην κρούση, το νερό και την φθορά, 

 έχει περιφέρεια μεγαλύτερη από 68 εκατοστά και μικρότερη από 70 εκατοστά, 

 έχει βάρος μικρότερο από 440 γραμμάρια και μεγαλύτερο από 400 γραμμάρια κατά 

την έναρξη του αγώνα, 

 έχει πίεση ίση με 0,4 – 0,6 ατμόσφαιρες στο επίπεδο της θάλασσας.   

 

 

 

 

Αντικατάσταση μίας ελαττωματικής μπάλας 

Εάν η μπάλα σκάσει ή καταστεί ελαττωματική κατά την διάρκεια του αγώνα: 

• το παιχνίδι διακόπτεται, 

• ο αγώνας ξεκινά πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανόνα 8.  

Εάν η μπάλα σκάσει ή υποστεί ζημιά ενόσω παίζεται (σε εναρκτήριο λάκτισμα, από 

τέρματος λάκτισμα, λάκτισμα από το κόρνερ, άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από 

το σημείο του πέναλτι ή επαναφορά): 



 

14 

• το παιχνίδι ξεκινά πάλι σύμφωνα με τους Κανόνες.  

 

Αποφάσεις  

Απόφαση 1 

Πρόσθετα στις απαιτήσεις του Κανόνα 2, η αποδοχή μιας μπάλας για χρησιμοποίηση σε αγώνες 

που διεξάγονται στα πλαίσια μιας επίσημης διοργάνωσης η οποία τελεί υπό την αιγίδα της FIFA 

ή των συνομοσπονδιών, γίνεται υπό την αίρεση ότι η μπάλα θα φέρει ένα από τα ακόλουθα:  

• το επίσημο λογότυπο "FIFA APPROVED" (Εγκεκριμένη από την FIFA), 

• το επίσημο λογότυπο "FIFA INSPECTED" (Επιθεωρημένη από την FIFA), 

• το λογότυπο "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD" (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ 

ΜΠΑΛΕΣ).  

Το λογότυπο αυτό επάνω σε μία μπάλα υποδηλώνει ότι αυτή έχει δοκιμασθεί επισήμως και 

βρέθηκε να πληροί προκαθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, διαφορετικές για κάθε λογότυπο 

και επιπρόσθετα, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από τον Κανόνα 2. Ο 

πίνακας με τις επιπρόσθετες προδιαγραφές εξειδικευμένες ανά αντίστοιχο λογότυπο θα εκδοθεί 

από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB). Τα ινστιτούτα που διεξάγουν αυτούς τους 

ελέγχους τελούν υπό την έγκριση της FIFA. 

Στις διοργανώσεις των ομοσπονδιών ενδέχεται να απαιτηθεί η χρήση μπάλας που θα φέρει 

οποιοδήποτε από αυτά τα τρία λογότυπα.  

 

Απόφαση 2 

Στους αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια μιας επίσημης διοργάνωσης υπό την αιγίδα της 

Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (FIFA), των συνομοσπονδιών ή των ομοσπονδιών 

μελών, δεν επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους εμπορική διαφήμιση επάνω στην μπάλα, εκτός 

του εμβλήματος της διοργάνωσης, του οργανωτή της διοργάνωσης και το εξουσιοδοτημένο 

εμπορικό σήμα του κατασκευαστή. Ο κανονισμός της διοργάνωσης μπορεί να περιορίζει το 

μέγεθος 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 εκ των οποίων αποτελείται από πέντε 

παίκτες το πολύ, ένας εκ των οποίων είναι ο τερματοφύλακας.  

 

Επίσημες διοργανώσεις  

Σε έναν αγώνα που διεξάγεται μέσα στα πλαίσια μίας διεθνούς διοργάνωσης υπό την αιγίδα 

της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (FIFA), των συνομοσπονδιών ή των 

ομοσπονδιών μελών, επιτρέπεται η χρήση το πολύ πέντε αναπληρωματικών παικτών. Ο 

αριθμός των αντικαταστάσεων που εκτελούνται κατά την διάρκεια ενός αγώνα είναι 

απεριόριστος. Ένας παίκτης ο ποίος έχει αντικατασταθεί επιτρέπεται να επιστρέψει στον 

αγωνιστικό χώρο ως αναπληρωματικός άλλου παίκτη.  
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Διαδικασία αντικατάστασης  

Η αντικατάσταση ενός παίκτη μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του εάν η μπάλα 

παίζει ή όχι, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• ο παίκτης που επιθυμεί να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο δίνει το σχετικό σήμα, 

υψώνοντας πάνω από το κεφάλι του μια ταμπέλα με τον αριθμό του παίκτη τον οποίο 

σκοπεύει να αντικαταστήσει, 

• ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μέσα από την 

ζώνη αντικατάστασης, 

• ο παίκτης που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο το κάνει μέσα από την ζώνη 

αντικατάστασης, αλλά όχι πριν ο παίκτης που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο  να 

περάσει ολόκληρη την γραμμή του πλαγίου, 
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• ένας αναπληρωματικός υπόκειται στην εξουσία και δικαιοδοσία των διαιτητών, 

ανεξαρτήτως του εάν αυτός κληθεί να αγωνισθεί ή όχι, 

• η αντικατάσταση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν ο αντικαταστάτης ο οποίος 

εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο δώσει στον παίκτη που αποχωρεί από τον αγωνιστικό 

χώρο την ταμπέλα με τον αριθμό του παίκτη, σημείο στο οποίο ο αντικαταστάτης 

καθίσταται ενεργός παίκτης και ο παίκτης τον οποίο αντικαθιστά παύει να είναι ενεργός.  

Κατά την διάρκεια της αντικατάστασης των παικτών, δεν σταματά το χρονόμετρο.  

 

Αντικατάσταση τερματοφυλάκων  

Ένας τερματοφύλακας μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε. Κατά την διάρκεια της 

αντικατάστασης των τερματοφυλάκων, δεν σταματά το χρονόμετρο. Ένας τερματοφύλακας 

θεωρείται ως παίκτης μέχρις ότου ο αντικαταστάτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, 

ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την αντικατάσταση.  

Κάθε ποδοσφαιριστής επιτρέπεται να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα υπό την 

προϋπόθεση ότι: 

• οι διαιτητές έχουν ενημερωθεί πριν να πραγματοποιηθεί η αλλαγή, 

• ο παίκτης φοράει μια φανέλα τερματοφύλακα.  

 

 

Παραπτώματα / κυρώσεις  

Εάν κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης μιας αντικατάστασης, ένας αναπληρωματικός 

εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ή ένας παίκτης ο οποίος αντικαθίσταται αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο από κάποιο άλλο σημείο εκτός της ζώνης αντικατάστασης, ή παραβιάσει 

την διαδικασία αντικατάστασης, εκτός της περίπτωσης τραυματισμού ή σε συνδυασμό με τον 

Κανόνα 4, τότε: 

• το παιχνίδι διακόπτεται, 

• ο παίκτης που διέπραξε το παράπτωμα παρατηρείται και διατάσσεται να αποχωρήσει 

από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία της 

αντικατάστασης, 

• ο αγώνας ξεκινά πάλι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα που εκτελείται από την αντίπαλη 

ομάδα από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής και 

εάν η μπάλα δεν έπαιζε, τότε το παιχνίδι ξεκινά πάλι σύμφωνα με τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού.   

Εάν ένας αναπληρωματικός παίκτης ο οποίος έχει προηγουμένως παρατηρηθεί, διαπράξει 

ένα παράπτωμα ενώ εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της διαδικασίας 

αντικατάστασης το οποίο τιμωρείται με μια άλλη παρατήρηση, τότε αποβάλλεται ως 
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αποτέλεσμα δυο κίτρινων καρτών, η ομάδα του όμως δεν μειώνει τον αριθμό των παικτών 

της που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, διότι η διαδικασία αντικατάστασης δεν 

ολοκληρώθηκε. Ο αγώνας ξεκινά πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 

παραγράφου.  

 

Αποφάσεις 

1 Κατά την έναρξη του αγώνα, κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 

τέσσερις παίκτες. Εάν μετά την έναρξη του αγώνα αφιχθούν  και άλλοι παίκτες στον 

αγώνα, θα τους επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον αγώνα εφόσον έχουν οριστεί ως 

παίκτες πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα και οι διαιτητές ενημερωθούν σχετικά. 

2 Εάν ως αποτέλεσμα αποβολής ή τραυματισμού, εάν έχουν μείνει λιγότεροι από τρεις 

παίκτες (συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα) σε οποιανδήποτε από τις δυο 

ομάδες, ο αγώνας θα πρέπει να διακοπεί οριστικά.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 4 – Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

 

Ασφάλεια 

Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να χρησιμοποιούν ή φέρουν οτιδήποτε 

(συμπεριλαμβανομένων των κοσμημάτων οποιασδήποτε μορφής) που θα μπορούσε να είναι 

επικίνδυνο για τους ίδιους ή τους άλλους παίκτες.  

 

Βασικός εξοπλισμός 

Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός ενός παίκτη αποτελείται από τα κάτωθι μεμονωμένα 

αντικείμενα: 

• μια φανέλα ή φανελάκι – στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εσώρουχα, τότε το 

χρώμα του μανικιού πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που υπάρχει στην φανέλα ή στο 

φανελάκι, 

• παντελονάκι – στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν εσώρουχα, τότε θα έχουν το ίδιο 

χρώμα με το βασικό χρώμα στο παντελονάκι.  

Τα υποδήματα δεν επιτρέπονται. Για λόγους προστασίας επιτρέπεται να φέρονται ελαστικοί 

επίδεσμοι γύρω από τους αστραγάλους ή τα πόδια και πλαστικά γυαλιά.  
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Φανελάκι ή φανέλα 

Τα χρώματα των αριθμών θα πρέπει να έρχονται σε σαφή αντίθεση με τα χρώματα της 

φανέλας. 

Αναφορικά με διεθνείς αγώνες, ο αριθμός στην πλάτη της φανέλας του παίκτη θα πρέπει 

επίσης να εμφανίζεται στο στήθος ή στο παντελονάκι, σε μικρότερο μέγεθος.  

 

Τερματοφύλακες 

• Ο τερματοφύλακας επιτρέπεται να φορά μακριά παντελονάκια.  

• Κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φορά χρώματα το οποία θα τον ξεχωρίζουν εύκολα από 

τους υπόλοιπους παίκτες και τους διαιτητές.  

 

 

 

Παραπτώματα / κυρώσεις 

Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντα Κανόνα: 

• Οι διαιτητές ζητούν από τον παίκτη ο οποίος υποπίπτει στο παράπτωμα να αποχωρήσει 

από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να διορθώσει τον εξοπλισμό του ή να 

προμηθευτεί κάθε αντικείμενο του εξοπλισμού που υπολείπεται. Εάν δεν έχει 
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αντικατασταθεί, δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι να επιδείξει 

την εμφάνισή του σε έναν από τους διαιτητές, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου 

διαιτητή, ο οποίος θα κρίνει το εάν ο εξοπλισμός είναι πλέον σωστός ή όχι. Είτε ο 

διαιτητής είτε ο δεύτερος διαιτητής του δίδει την άδεια να επιστρέψει στον αγωνιστικό 

χώρο.  

 

Συνέχιση του αγώνα 

Εάν οι διαιτητές διακόψουν τον αγώνα προκειμένου να παρατηρήσουν έναν παίκτη ο οποίος 

υπέπεσε σε ένα παράπτωμα: 

• ο αγώνας ξεκινά πάλι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα που εκτελεί ένας παίκτης της 

αντίπαλης ομάδας από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας 

γραμμής.  

 

Αποφάσεις 

1 Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν φανελάκια κάτω από την φανέλα τα οποία 

περιέχουν συνθήματα ή διαφημίσεις. Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός δεν πρέπει να 

περιέχει καμία πολιτική, θρησκευτική ή προσωπική δήλωση. 

2 Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει την φανέλα του προκειμένου να αποκαλύψει ένα 

σύνθημα ή μία διαφήμιση, θα τιμωρείται από τον οργανωτή ης διοργάνωσης. Η ομάδα 

ενός παίκτη του οποίου ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός περιέχει πολιτικά, 

θρησκευτικά ή προσωπικά σλόγκαν ή δηλώσεις, θα τιμωρείται από την διοργανώτρια ή 

την FIFA. 

3 Οι φανέλες πρέπει να έχουν μανίκια.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 5 – Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

Η εξουσία του διαιτητή  

Ένας αγώνας ελέγχεται από δύο διαιτητές οι οποίοι έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού εν σχέσει με τον αγώνα για τον οποίο έχουν ορισθεί, από το χρονικό 

σημείο της εισόδου τους στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, μέχρις 

ότου αποχωρήσουν.  

 

Αρμοδιότητες και καθήκοντα 

Οι διαιτητές: 

• επιβάλλουν τους Κανόνες του Παιχνιδιού, 

• επιτρέπουν την συνέχιση του αγώνα όταν η ομάδα εις βάρος της οποίας διαπράχθηκε 

ένα παράπτωμα, ωφελείται από ένα τέτοιο πλεονέκτημα και τιμωρούν το αρχικό 

παράπτωμα, εάν δεν έπεται το προσδοκώμενο πλεονέκτημα εκείνη την στιγμή, 

• ο διαιτητής παρέχει προς τις οικείες αρχές την έκθεση του αγώνα, η οποία 

συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για κάθε πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε σε 

παίκτες ή αξιωματούχους ομάδας, καθώς και κάθε άλλο περιστατικό το οποίο έλαβε 

χώρα πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα, 

• ο διαιτητής ενεργεί ως χρονομέτρης, εάν ο τελευταίος ή ο τρίτος διαιτητής δεν 

παρίσταται, 

• ο διαιτητής διακόπτει, διακόπτει ή διακόπτει οριστικά τον αγώνα για οποιαδήποτε 

παραβίαση των Κανόνων ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης, 

• λαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα κατά παικτών που υποπίπτουν σε παραπτώματα που 

τιμωρούνται με παρατήρηση ή αποβολή, 

• λαμβάνουν μέτρα κατά αξιωματούχων ομάδας οι οποίοι είναι ένοχοι για απρεπή 

συμπεριφορά και, εφόσον απαιτείται, τους εκδιώκουν από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς να 

τους επιδείξουν κάρτα, 

• διασφαλίζουν ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν εισέρχονται πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα 

να το πράξουν, 

• διακόπτουν το παιχνίδι εάν θεωρούν ότι ένας ποδοσφαιριστής καθυστερεί, 

• διακόπτουν τον αγώνα εάν κατά την άποψή τους, ένας παίκτης έχει τραυματιστεί 

σοβαρά και διασφαλίζουν την απομάκρυνση αυτού του παίκτη από τον αγωνιστικό 

χώρο, 

• επιτρέπουν την συνέχεια του αγώνα μέχρις ότου η μπάλα δεν παίζει, εάν κατά την 

άποψή τους, ένας παίκτης έχει τραυματιστεί ελαφρά, 

• σφυρίζουν για να ξεκινήσει πάλι ο αγώνας με ελεύθερο λάκτισμα ή με εκτέλεση πέναλτι, 
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• διασφαλίζουν ότι κάθε μπάλα που χρησιμοποιείται, πληροί τις προδιαγραφές του 

Κανόνα 2. 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις των διαιτητών 

Οι αποφάσεις του διαιτητή αναφορικά με γεγονότα που συνδέονται με το παιχνίδι, 

συμπεριλαμβανομένης αυτής του εάν σημειώθηκε ένα τέρμα ή μη και αυτής του 

αποτελέσματος ενός αγώνα, είναι οριστικές. 

Ο διαιτητής και ο δεύτερος διαιτητής επιτρέπεται να αλλάξουν απόφαση μόνον εάν 

αντιληφθούν ότι διέπραξαν ένα σφάλμα, ή εάν το θεωρούν αναγκαίο να το πράξουν, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο αγώνας δεν συνεχίστηκε ή δεν διακόπηκε οριστικά. 
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Αποφάσεις  

1 Εάν ο διαιτητής και ο δεύτερος διαιτητής αμφότεροι σφυρίξουν ταυτόχρονα ένα φάουλ 

και υπάρχει διάσταση απόψεων αναφορικά με το ποια ομάδα πρέπει να τιμωρηθεί, θα 

υπερισχύει η άποψη του διαιτητή. 

2 Αμφότεροι ο διαιτητής και ο δεύτερος διαιτητής μπορούν να παρατηρήσουν ή 

αποβάλλουν έναν παίκτη, σε περίπτωση όμως διάστασης απόψεων μεταξύ τους, θα 

υπερισχύει η άποψη του διαιτητή. 

3 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παρέμβασης ή απρεπούς συμπεριφοράς του δεύτερου 

διαιτητή, ο διαιτητής θα απαλλάξει τον δεύτερο διαιτητή από τα καθήκοντά του, θα 

φροντίσει την αντικατάστασή του και θα υποβάλλει έκθεση στις οικείες αρχές. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 6 – Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

Καθήκοντα  

Ορίζονται ένας χρονομέτρης και ένας τρίτος διαιτητής. Κάθονται στο εξωτερικό τμήμα του 

αγωνιστικού χώρου, στην φανταστική μεσαία γραμμή και στην ίδια πλευρά όπου βρίσκεται 

η ζώνη αντικατάστασης. Ο χρονομέτρης και ο τρίτος διαιτητής λαμβάνουν ένα κατάλληλο 

χρονόμετρο από την ομοσπονδία ή την ομάδα υπό την δικαιοδοσία της οποίας διεξάγεται ο 

αγώνας.  

 

 

 

Ο χρονομέτρης  

• διασφαλίζει ότι η διάρκεια του αγώνα τηρεί τις διατάξεις του Κανόνα 7 με: 

- το να ξεκινά το χρονόμετρό του αμέσως μόλις δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα του 

αγώνα, 
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- το να σταματά το χρονόμετρο αμέσως μόλις επιτευχθεί ένα τέρμα, κατακυρωθεί 

ένα πέναλτι ή ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή μόλις ο διαιτητής δώσει σήμα ότι 

ένας παίκτης έχει τραυματισθεί ή καθυστερεί, 

- το να σταματά το χρονόμετρο οποτεδήποτε του δώσει σήμα ο διαιτητής να το 

πράξει, 

- το να επανεκκινεί το χρονόμετρο μετά από ένα εναρκτήριο λάκτισμα, ένα άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα πέναλτι ή μόλις το παιχνίδι ξεκινήσει πάλι μετά 

από σχετικό σήμα των διαιτητών να σταματήσει το χρονόμετρο, 

• ελέγχει το δίλεπτο χρονικό διάστημα της τιμωρίας, όταν ένας παίκτης έχει αποβληθεί, 

• καταδεικνύει το τέλος κάθε περιόδου, τον χρόνο του αγώνα και της παράτασης με 

διαφορετικό σφύριγμα ή ακουστικό σήμα από αυτά που χρησιμοποιούν οι διαιτητές, 

• δίνει στους διαιτητές το σήμα σχετικά με το πότε πρέπει να ξεκινήσει η δεύτερη και η 

τρίτη περίοδος του παιχνιδιού, μετά από το τρίλεπτο διάλλειμα και το πότε να ξεκινήσει 

η παράταση, εφόσον απαιτείται.  

 

Ο τρίτος διαιτητής 

Ο τρίτος διαιτητής συνδράμει τους διαιτητές και τον χρονομέτρη με: 

• το να τηρεί αρχείο των διακοπών στον αγώνα και τα αίτια γι' αυτές, 

• το να διασφαλίζει την σωστή εκτέλεση των αντικαταστάσεων παικτών και, 

χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό σφύριγμα ή ακουστικό σήμα από αυτά που 

χρησιμοποιούν οι διαιτητές, να καταδεικνύει κάθε παραβίαση η οποία έλαβε χώρα κατά 

την διάρκεια μιας αντικατάστασης, εφόσον δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας του 

πλεονεκτήματος, 

• το να κρατά σημειώσεις σχετικά με τους αριθμούς των παικτών που σημείωσαν τα 

τέρματα και σε ποιο λεπτό του παιχνιδιού, 

• το να καταχωρεί τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς των παικτών που παρατηρούνται 

ή αποβάλλονται, 

• το να παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τον αγώνα, 

• το να εποπτεύει την συμπεριφορά όσων ατόμων κάθονται στον πάγκο των 

αναπληρωματικών, 

• το να ενημερώνει τις ομάδες εγγράφως σχετικά με τον ακριβή χρόνο που ένας παίκτης 

επιτρέπεται να αντικαταστήσει κάποιον άλλο που έχει αποβληθεί. 

Εάν κάποιος από τους άλλους διαιτητές τραυματισθεί, ο τρίτος διαιτητής τον αντικαθιστά, 

αναλαμβάνοντας τις αρμοδιότητες του δεύτερου διαιτητή.  

 

Αποφάσεις 
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1 Η χρήση του χρονομέτρη και του τρίτου διαιτητή σε διεθνείς αγώνες είναι υποχρεωτική. 

2 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παρέμβασης του χρονομέτρη ή του τρίτου διαιτητή, ο 

διαιτητής θα τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του και θα φροντίζει την αντικατάστασή 

του, θα υποβάλλει δε έκθεση στις οικείες αρχές. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 7 – Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

Περίοδοι του παιχνιδιού  

Ο αγώνας διαρκεί τρεις ίσες χρονικές περιόδους των 12 λεπτών. Η χρονομέτρηση γίνεται 

από έναν χρονομέτρη, τα καθήκοντα του οποίου ορίζονται στον Κανόνα 6. Το χρονόμετρο 

πρέπει να σταματά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανόνα 6: 

• όταν επιτυγχάνεται ένα τέρμα, 

• όταν κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα πέναλτι, 

• όταν ο διαιτητής δίνει το σήμα γι' αυτό, 

• όταν οι διαιτητές δίνουν σήμα ότι ένας παίκτης έχει τραυματισθεί ή καθυστερεί. 

Η διάρκεια κάθε περιόδου μπορεί να παραταθεί προκειμένου να επιτραπεί η εκτέλεση ένας 

λακτίσματος πέναλτι ή άμεσου ελεύθερου λακτίσματος. Ο αγώνας ή μια περίοδος λήγει 

όταν: 

• η μπάλα εισέλθει απευθείας μέσα στο τέρμα και σημειωθεί η επίτευξη ενός τέρματος, 

• μετά το λάκτισμα της μπάλας και κατόπιν αυτή βγει έξω από τα όρια του 

αγωνιστικού χώρου, 

• η μπάλα αγγίξει τον τερματοφύλακα ή τα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι ή την 

άμμο και κατόπιν εισέλθει στο τέρμα – το τέρμα κατακυρώνεται, 

• η μπάλα αγγίξει οποιονδήποτε παίκτη εκτός από τον τερματοφύλακα μετά το 

λάκτισμά της και δεν έχει διαπραχθεί κανένα παράπτωμα που επιβάλλει την 

εκτέλεση ενός πέναλτι ή ελεύθερου λακτίσματος, 

• ο αμυνόμενος τερματοφύλακας σταματήσει την μπάλα ή αυτή αναπηδήσει στα 

κάθετα δοκάρια ή στο οριζόντιο δοκάρι και δεν εισέλθει στο τέρμα.  

Ο χρονομέτρης προσδιορίζει το τέλος κάθε περιόδου των 12 λεπτών.  

Μετά το σφύριγμα ή το σήμα της κόρνας, ο διαιτητής δίδει το σήμα για το τέλος κάθε 

περιόδου ή του αγώνα. Μετά από το σήμα αυτό, δεν επιτρέπεται καμία άλλη ενέργεια εκτός 

όσων ορίζονται παραπάνω. Εάν η μπάλα έχει λακτισθεί, οι διαιτητές οφείλουν να περιμένουν 

την ολοκλήρωση της ενέργειας η οποία ξεκίνησε πριν ο χρονομέτρης να σφυρίξει ή ηχήσει 

την κόρνα, και μετά να δώσουν διακόψουν κάθε περίοδο ή τον αγώνα. 

 

 

 

Διάλλειμα μεταξύ των περιόδων του παιχνιδιού 

Μεταξύ κάθε περιόδου του παιχνιδιού υπάρχει ένα διάλλειμα διαρκείας τριών λεπτών.  
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Παράταση 

Εφόσον μετά το τέλος του κανονικού χρόνου του αγώνα το σκορ είναι ισόπαλο, δίδεται 

παράταση διαρκείας τριών λεπτών. Εάν το σκορ συνεχίσει να είναι ισόπαλο και μετά την 

παράταση, εκτελούνται λακτίσματα από το φανταστικό σημείο του πέναλτι, σύμφωνα με τον 

Κανόνα 18. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 8 – Η ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

Προκαταρκτικά 

Στρίβεται ένα νόμισμα και η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο, αποφασίζει το εάν θα επιτεθεί 

προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην πρώτη περίοδο του παιχνιδιού ή εάν θα εκτελέσει 

το εναρκτήριο λάκτισμα. 

Στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού, οι ομάδες αλλάζουν πλευρές και επιτίθενται στις 

αντίθετες εστίες, η δε ομάδα που δεν εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα στην πρώτη περίοδο, 

το εκτελεί στην δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. 

Πριν από την τρίτη περίοδο του παιχνιδιού, στρίβεται και πάλι ένα νόμισμα και η ομάδα 

που κερδίζει το στρίψιμο, αποφασίζει το εάν θα επιτεθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση 

ή εάν θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα. 

Εάν δοθεί παράταση, η ομάδα που δεν εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα στην τρίτη περίοδο 

του παιχνιδιού, το εκτελεί στην περίοδο της παράτασης του παιχνιδιού και οι ομάδες 

αλλάζουν πλευρές και επιτίθενται στις αντίθετες εστίες. 

 

Εναρκτήριο λάκτισμα 

Το εναρκτήριο λάκτισμα αποτελεί έναν τρόπο έναρξης ή συνέχισης του αγώνα: 

• κατά την έναρξη του αγώνα, 

• μετά την επίτευξη ενός τέρματος, 

• κατά την έναρξη της δεύτερης και της τρίτης περιόδου του παιχνιδιού, 

• κατά την έναρξη της παράτασης, εφόσον υπάρχει. Ένα τέρμα δεν επιτρέπεται να 

σημειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.  
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Διαδικασία 

• Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στο μισό του γηπέδου που υπερασπίζονται.  

• Οι αντίπαλοι της ομάδας που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα θα πρέπει να 

βρίσκονται τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά από την μπάλα μέχρι την εκτέλεση.  

• Η μπάλα είναι ακίνητη επάνω στο φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της 

μεσαίας γραμμής.  

• Ο διαιτητής δίδει το σήμα για την εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.  

• Ένας παίκτης λακτίζει την μπάλα και αυτή κινείται.  

• Η μπάλα παίζει όταν βρίσκεται στον αέρα ή κινείται προς τα εμπρός, οπότε και 

επιτρέπεται σε κάποιον άλλο παίκτη να λακτίσει την μπάλα.  

• Ο παίκτης που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα δεν επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα 

δεύτερη φορά, μέχρις ότου την αγγίξει κάποιος άλλος παίκτης. Όταν μία ομάδα 

επιτύχει ένα τέρμα, το εναρκτήριο λάκτισμα εκτελείται από την αντίπαλη ομάδα. 

 

Παραπτώματα / κυρώσεις 

Εάν ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά 

πριν να την αγγίξει κάποιος άλλος παίκτης, κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα υπέρ την 

αντίπαλης ομάδας, το οποίο εκτελείται από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο 

της μεσαίας γραμμής.  
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Για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της διαδικασίας του εναρκτήριου λακτίσματος, το 

εναρκτήριο λάκτισμα εκτελείται εκ νέου.  

 

Ελεύθερο διαιτητή 

Το ελεύθερο διαιτητή αποτελεί έναν τρόπο συνέχισης του αγώνα μετά από μία προσωρινή 

διακοπή η οποία καθίσταται απαραίτητη ενώ η μπάλα παίζει, υπό την προϋπόθεση ότι 

αμέσως πριν από την διακοπή, η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή επαναφοράς ή την γραμμή 

του τέρματος, για οποιονδήποτε λόγο που δεν μνημονεύεται σε άλλο σημείο των Κανόνων 

του Παιχνιδιού. 

 

 

 

Διαδικασία 

• Ένας από τους διαιτητές απελευθερώσει την μπάλα στο φανταστικό σημείο που 

βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής.  

• Η μπάλα παίζει μόλις αγγίξει την άμμο.  
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Παραπτώματα / κυρώσεις 

Η μπάλα απελευθερώνεται ξανά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• εάν την αγγίξει ένας παίκτης πριν αυτή έλθει σε επαφή με την άμμο, 

• εάν αυτή βγει από τον αγωνιστικό χώρο αφού έλθει σε επαφή με την άμμο, χωρίς να 

την έχει αγγίξει κανένας παίκτης.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 9 – Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου 

Η μπάλα βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου όταν: 

• έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος ή την γραμμή του πλαγίου, είτε από 

το έδαφος είτε από τον αέρα, 

• ο αγώνας έχει διακοπεί από τους διαιτητές.  

 

Η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου 

Η μπάλα βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών όπου: 

• αναπηδά σε ένα κάθετο δοκάρι ή στο οριζόντιο δοκάρι ή στο σημαιάκι του κόρνερ και 

επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, 

• αναπηδά σε οποιονδήποτε από τους διαιτητές, ενώ βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, 

• βρίσκεται στον αέρα μετά το εναρκτήριο λάκτισμα, υπό την προϋπόθεση ότι το 

εναρκτήριο λάκτισμα εκτελέστηκε σωστά. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 10 – Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 

 

Επίτευξη τέρματος 

Ένα τέρμα επιτυγχάνεται όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει την φανταστική γραμμή του 

τέρματος, μεταξύ των καθέτων δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού, εκτός εάν έχει ριφθεί, 

μεταφερθεί ή από πρόθεση ωθηθεί από το χέρι ή τον βραχίονα ενός παίκτη της επιτιθέμενης 

ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα, και υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα 

που επιτυγχάνει το τέρμα δεν έχει παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

 

Ο τερματοφύλακας: 

• δεν επιτρέπεται να σημειώσει τέρμα απευθείας ρίπτοντας την μπάλα με το χέρι του, 

στην περίπτωση δε που συμβεί κάτι τέτοιο, κατακυρώνεται επαναφορά υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας, 

•  δεν επιτρέπεται να σημειώσει τέρμα απευθείας απελευθερώνοντας την μπάλα από τα 

χέρια του και λακτίζοντάς της στο αέρα πριν να αγγίξει την άμμο, 

• επιτρέπεται να σημειώσει τέρμα απευθείας όταν τοποθετήσει την μπάλα στην άμμο 

και κατόπιν την λακτίσει.   
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Νικήτρια ομάδα  

Η ομάδα η οποία έχει σημειώσει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων κατά την διάρκεια ενός 

αγώνα είναι νικήτρια. Εάν αμφότερες οι ομάδες επιτύχουν το ίδιο αριθμό τερμάτων ή 

κανένα, τότε δίδεται παράταση στο τέλος του κανονικού χρόνου.  

Εάν η παράταση λήξει σε ισοπαλία, το αποτέλεσμα του αγώνα αποφασίζεται με την εναλλάξ 

εκτέλεση λακτισμάτων από το φανταστικό σημείο του πέναλτι. Η ομάδα που σημειώνει 

περισσότερα τέρματα με τον ίδιο αριθμό λακτισμάτων, είναι νικήτρια. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 11 – ΦΑΟΥΛ ΚΑΙ ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

Τα φάουλ και η απρεπής συμπεριφορά τιμωρούνται ως ακολούθως: 

 

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα  

Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα παραπτώματα με τρόπο ο 

οποίος θεωρείται από τους διαιτητές ως απρόσεκτος, ριψοκίνδυνος, ή με την χρήση 

υπερβολικής βίας, κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας: 

• κλωτσιά ή απόπειρα να κλωτσηθεί ένας αντίπαλος, 

• τάκλιν ή απόπειρα τάκλιν σε έναν αντίπαλο, είτε με ολίσθηση είτε με κάμψη εμπρός 

ή πίσω από αυτόν, 

• πηδήξει κατά αντιπάλου, 

• μαρκάρει έναν αντίπαλο, 

• κτυπήσει ή αποπειραθεί να κτυπήσει έναν αντίπαλο, 

• σπρώξει έναν αντίπαλο.  

Εάν ένας παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παραβιάσεις, κατακυρώνεται 

επίσης ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα: 

• κράτημα ενός αντιπάλου, 

• Φτύσιμο ενός αντιπάλου, 

• χειρισμός της μπάλας με το χέρι, ήτοι εκ προθέσεως μεταφορά, ώθηση ή ρίψη της 

μπάλας με το χέρι ή τον βραχίονα (εκτός του τερματοφύλακα στην περιοχή του 

πέναλτι που υπερασπίζεται), 

• κράτημα της μπάλας εκ προθέσεως με τα πόδια του μέσα στο μισό του αντιπάλου, 

ώστε να προκαλέσει καθυστέρηση, 

• επικίνδυνο παιχνίδι στο μισό του αντιπάλου, 

• εκ προθέσεως παρεμπόδιση ενός αντιπάλου μέσα στο μισό που υπερασπίζεται ο 

αντίπαλος, 

• εμποδίζει τον τερματοφύλακα από το να απελευθερώσει την μπάλα από τα χέρια του, 

• αγγίξει τον αντίπαλο πριν από την μπάλα όταν προσπαθεί να αποκτήσει κατοχή.  
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Λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι  

Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κατακυρώνεται εάν ένας παίκτης υποπέσει στα 

προαναφερθέντα παραπτώματα μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, 

ανεξαρτήτως της θέσης της μπάλας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή έπαιζε.  

 

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της 

μεσαίας γραμμής  

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και εκτελείται 

από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, εάν: 

• μια ομάδα έχει την κατοχή της μπάλας στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται 

για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα, όταν δεν την υπερασπίζεται από έναν 

αντίπαλο, 

• ο τερματοφύλακας χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να υποδεχθεί μια εκ προθέσεως 

πάσα προς τα πίσω από οποιονδήποτε συμπαίκτη του δύο διαδοχικές φορές, χωρίς η 

μπάλα να αγγίξει κάποιον αντίπαλο, 
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• ο τερματοφύλακας απελευθερώσει την μπάλα από τα χέρια του και την λακτίσει στον 

αέρα πριν αυτή να αγγίξει την άμμο, 

• ο τερματοφύλακας, αφού κρατά ήδη την μπάλα στα χέρια του μέσα στην περιοχή του 

πέναλτι που υπερασπίζεται, παίξει την μπάλα με τα πόδια του έξω από την περιοχή 

του πέναλτι που υπερασπίζεται και επιστρέψει σε αυτή για να υποδεχθεί και πάλι την 

μπάλα με τα χέρια του, 

• ένας παίκτης κρατήσει την μπάλα με πρόθεση με τα πόδια του μέσα στο μισό του 

γηπέδου που υπερασπίζεται, ώστε να προκαλέσει καθυστέρηση, 

• ένας παίκτης παίζει επικίνδυνα στο μισό του γηπέδου που υπερασπίζεται, 

• ένας παίκτης εκ προθέσεως εμποδίζει έναν αντίπαλο στο μισό του γηπέδου που 

υπερασπίζεται αυτός, 

• ένας παίκτης διαπράξει οποιοδήποτε άλλο παράπτωμα το οποίο δεν αναφέρεται 

παραπάνω στον Κανόνα 11, εξαιτίας του οποίου ο αγώνας διακόπτεται προκειμένου 

να παρατηρηθεί ή αποβληθεί.  

 

Πειθαρχικές κυρώσεις  

Οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πειθαρχικές κυρώσεις σε παίκτες από το 

χρονικό σημείο της εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο, μέχρις ότου αποχωρήσουν από το 

αγωνιστικό χώρο μετά το τελευταίο σφύριγμα.  

 

Παραπτώματα παικτών ή αναπληρωματικών που τιμωρούνται με παρατήρηση  

Ένας παίκτης παρατηρείται εάν διαπράξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα παραπτώματα: 

• είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά, 

• επιδείξει διαφωνία λεκτικά ή με πράξεις, 

• παραβιάζει διαρκώς τους Κανόνες του Παιχνιδιού, 

• καθυστερεί την συνέχιση του παιχνιδιού, 

• δεν τηρεί την απαιτούμενη απόσταση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός 

εναρκτήριου λακτίσματος, λακτίσματος από το κόρνερ, μιας επαναφοράς ή ενός 

άμεσου ελεύθερου λακτίσματος, 

• εισέλθει ή εισέλθει ξανά στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια των διαιτητών, ή 

παραβιάσει την διαδικασία αλλαγής, 

• αποχωρήσει εκ προθέσεως από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια των διαιτητών.  

 

Ένας αναπληρωματικός παρατηρείται εάν διαπράξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 

παραπτώματα: 

• είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά, 
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• επιδείξει διαφωνία λεκτικά ή με πράξεις, 

• καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.  

 

Παραπτώματα παικτών ή αναπληρωματικών που τιμωρούνται με αποβολή  

Ένας παίκτης ή ένας αναπληρωματικός αποβάλλεται εάν διαπράξει οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα παραπτώματα: 

• είναι ένοχος για σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά, 

• είναι ένοχος για βίαιη συμπεριφορά, 

• ρίψει άμμο προς οποιονδήποτε, 

• φτύσει έναν αντίπαλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

• εμποδίσει την αντίπαλη ομάδα να επιτύχει ένα τέρμα ή μία προφανή ευκαιρία να 

επιτύχει τέρμα, χειριζόμενος εκ προθέσεως την μπάλα με τα χέρια (με την εξαίρεση 

του τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται), 

• εμποδίσει μία προφανή ευκαιρία να σημειώσει τέρμα σε έναν αντίπαλο που κινείται 

προς το τέρμα του παίκτη, διαπράττοντας παράπτωμα το οποίο τιμωρείται με άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, 

• χρησιμοποιήσει άσεμνη, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα ή χειρονομίες, 

• δεχθεί δεύτερη παρατήρηση στον ίδιο αγώνα.  

 

Αποφάσεις 

1 Ένας παίκτης ο οποίος έχει αποβληθεί δεν επιτρέπεται να εισέλθει ξανά στο παιχνίδι 

ενώ διεξάγεται, ούτε επιτρέπεται να καθίσει στον πάγκο των αναπληρωματικών, καθώς 

είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από την περιοχή που βρίσκεται πλησίον του 

αγωνιστικού χώρου.  

• Ένας άλλος παίκτης επιτρέπεται να αντικαταστήσει έναν συμπαίκτη του ο οποίος έχει 

αποβληθεί, εφόσον έχουν παρέλθει δύο λεπτά, επιτρέπεται δε να εισέλθει στον 

αγωνιστικό χώρο εφόσον έχει πάρει την άδεια του τρίτου διαιτητή.  

2 Ένα τάκλιν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αντιπάλου θα πρέπει να τιμωρείται 

ως σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά. 

3 Οποιαδήποτε πράξη προσποίησης στον αγωνιστικό χώρο που έχει σκοπό να 

παραπλανήσει τους διαιτητές θα πρέπει να τιμωρείται ως αντιαθλητική συμπεριφορά.  

4 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 12 – ΑΜΕΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ 

 

Άμεσα ελεύθερα λακτίσματα 

Υπάρχουν μόνον άμεσα ελεύθερα λακτίσματα τα οποία εκτελούνται ως ακολούθως: 

• Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να σχηματίσουν τείχος.  

• Ο παίκτης που δέχθηκε το αντικανονικό μαρκάρισμα είναι αυτός που εκτελεί το 

λάκτισμα, εκτός εάν έχει τραυματισθεί σοβαρά, περίπτωση κατά την οποία το εκτελεί 

ο αναπληρωματικός που τον αντικατέστησε.  

• Η μπάλα θα πρέπει να είναι ακίνητη όταν εκτελείται το λάκτισμα, ο δε εκτελεστής δεν 

επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά, μέχρις ότου αυτή αγγίξει έναν άλλο 

παίκτη.  

• Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση ενός άμεσου ελεύθερου λακτίσματος, θα πρέπει να 

δίδεται επιπρόσθετος χρόνος για την εκτέλεση στο τέλος κάθε περιόδου ή παράτασης.  

• Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εισέλθει απευθείας μέσα στο τέρμα της ίδιας 

ομάδας, κατακυρώνεται γωνιαίο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας  

• Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εισέλθει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα, 

κατακυρώνεται το τέρμα.  

 

Θέση για την εκτέλεση ενός άμεσου ελεύθερου λακτίσματος 

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το μισό του γηπέδου που υπερασπίζεται ο αντίπαλος 

Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται στο μισό του γηπέδου της ομάδας που 

διέπραξε ένα παράπτωμα, κάθε παίκτης, εκτός από αυτόν που εκτελεί το λάκτισμα και τον 

αντίπαλο τερματοφύλακα, πρέπει να: 

• βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, 

• απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από την μπάλα μέχρις ότου να παίζει, 

• βρίσκεται πίσω ή πλάγια από την μπάλα. 
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Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το μισό του γηπέδου που υπερασπίζεται η ομάδα ή από το 

κέντρο του αγωνιστικού χώρου 

Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται στο μισό του γηπέδου της ομάδας που δεν 

διέπραξε ένα παράπτωμα, κάθε παίκτης, εκτός από αυτόν που εκτελεί το λάκτισμα και τον 

αντίπαλο τερματοφύλακα, πρέπει να: 

• βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, 

• απέχει τουλάχιστον 5 μέτρα από την μπάλα μέχρις ότου να παίζει, αφήνοντας 

ελεύθερο έναν φανταστικό χώρο μεταξύ της μπάλας και του αντίπαλου τέρματος, 

εκτός από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος επιτρέπεται να παραμείνει μέσα 

στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται.  

 

Διαδικασία 

• Ο παίκτης που πρόκειται να εκτελέσει το λάκτισμα επιτρέπεται να κάνει ένα μικρό 

λοφίσκο άμμου με τα πόδια του ή με την μπάλα, προκειμένου να ανυψώσει την θέση 

της μπάλας.  

• Το άμεσο ελεύθερο λάκτισμα πρέπει να εκτελείται μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα από 

την στιγμή που ο διαιτητής θα δώσει το σήμα για την εκτέλεση.  
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• Ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να ξαναγγίξει την μπάλα, μέχρις ότου την αγγίξει άλλος 

παίκτης.  

• Η μπάλα θεωρείται ότι παίζει όταν αγγιχτεί ή κλωτσηθεί.  

• Επιτρέπεται το λάκτισμα της μπάλας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και η πάσα της 

προς οποιονδήποτε συμπαίκτη, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα.  

• Εάν η μπάλα λακτισθεί προς την κατεύθυνση του τέρματος της αντίπαλης ομάδας – 

μέσα στην περιοχή μεταξύ της μπάλας και του αντίπαλου τέρματος – μόνον ο 

αντίπαλος τερματοφύλακας επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα όσο αυτή είναι στον 

αέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εάν η μπάλα βγει έξω από αυτή την περιοχή ή 

αγγίξει το έδαφος, δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός και κάθε παίκτης επιτρέπεται να 

αγγίξει ή να παίξει την μπάλα.  

 

Παραπτώματα / κυρώσεις 

Εάν ο παίκτης της επιτιθέμενης ομάδας παραβιάσει τον Κανόνα 12: 

• κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και 

εκτελείται από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. 

Εάν ο παίκτης της αμυνόμενης ομάδας παραβιάσει τον Κανόνα 12: 

• το άμεσο ελεύθερο λάκτισμα δεν εκτελείται ξανά, εάν σημειώθηκε τέρμα, 

• εάν δεν σημειώθηκε τέρμα, κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας το οποίο εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχθηκε το 

παράπτωμα, εκτός εάν διαπράχθηκε μέσα στην περιοχή του πέναλτι της ομάδας που 

διέπραξε το παράπτωμα, περίπτωση κατά την οποία κατακυρώνεται έναν λάκτισμα 

πέναλτι υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 13 – ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΙ 

 

Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι  

Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κατακυρώνεται εις βάρος μίας ομάδας η οποία 

διαπράττει οποιοδήποτε από τα παραπτώματα τα οποία τιμωρούνται με ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα το οποίο δεν απαιτείται να εκτελεσθεί από το κέντρο της μεσαίας γραμμής του 

αγωνιστικού χώρου, ενώ η μπάλα παίζει και μέσα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται. 

Ένα τέρμα μπορεί να σημειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο 

του πέναλτι. 

Ο αγώνας θα παρατείνεται προκειμένου να γίνει η εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο 

του πέναλτι που κατακυρώνεται στο τέλος κάθε περιόδου, ή στο τέλος της περιόδου της 

παράτασης. 

 

 

 

Θέση της μπάλας και των παικτών  

Η μπάλα: 
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• τοποθετείται σε ένα φανταστικό σημείο του πέναλτι που βρίσκεται στο κέντρο της 

φανταστικής γραμμής της περιοχής του πέναλτι και απέχει 9 μέτρα από το κέντρο 

του τέρματος.  

 

Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι: 

• δηλώνεται σωστά, 

• είναι ο παίκτης που δέχθηκε το αντικανονικό μαρκάρισμα, εκτός εάν έχει 

τραυματισθεί σοβαρά, περίπτωση κατά την οποία το εκτελεί ο αναπληρωματικός που 

τον αντικατέστησε.  

 

Ο αμυνόμενος τερματοφύλακας: 

• παραμένει στην γραμμή του τέρματος που υπερασπίζεται, με μέτωπο προς τον 

εκτελεστή και μεταξύ των κάθετων δοκαριών, μέχρις ότου εκτελεσθεί το λάκτισμα και 

του επιτραπεί να κινηθεί πλαγίως.  

 

Οι υπόλοιποι παίκτες εκτός από τον εκτελεστή βρίσκονται: 

• στον αγωνιστικό χώρο, 

• έξω από την περιοχή του πέναλτι, 

• πίσω ή πλάγια από την μπάλα, 

• τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά από την μπάλα.  

 

Ο διαιτητής 

• δεν δίνει το σήμα για να εκτελεσθεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, μέχρις 

ότου όλοι οι παίκτες έχουν λάβει τις θέσεις τους, σύμφωνα με τον Κανόνα 13, 

• αποφασίζει πότε έχει ολοκληρωθεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.  

 

Ο δεύτερος διαιτητής 

• διασφαλίζει ότι ο αμυνόμενος τερματοφύλακας συμμορφώνεται με τις διατάξεις του 

Κανόνα 13, 

• αποφασίζει το εάν η μπάλα έχει μπει στο τέρμα ή όχι.  

 

Διαδικασία 

• Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κλωτσά την μπάλα 

προς τα εμπρός.  

• Δεν επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά, μέχρις ότου την αγγίξει άλλος 

παίκτης.  
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• Η μπάλα θεωρείται ότι παίζεται όταν εκτελεσθεί το λάκτισμα και κινηθεί προς τα 

εμπρός.  

Όταν εκτελείται ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κατά την κανονική διάρκεια του 

παιχνιδιού, ή όταν ο χρόνος παρατείνεται στο τέλος των τριών περιόδων προκειμένου να 

επιτραπεί η εκτέλεση ή η επανεκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, το 

τέρμα κατακυρώνεται εάν, πριν να περάσει από τα κάθετα δοκάρια και κάτω από το 

οριζόντιο δοκάρι: 

• η μπάλα αγγίξει είτε το ένα είτε και τα δυο κάθετα δοκάρια και/ή το οριζόντιο δοκάρι 

και/ή τον τερματοφύλακα.  

 

Παραπτώματα / κυρώσεις 

Εάν ο διαιτητής δώσει το σήμα για την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι 

και πριν η μπάλα να παίζει, προκύψει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Ο εκτελεστής παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού: 

• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος, 

• εάν η μπάλα μπει στο τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται, 

• εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα, ο διαιτητής θα διακόπτει το παιχνίδι και δίνει 

συνέχεια με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.  

 

Ο αμυνόμενος τερματοφύλακας παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού: 

• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος, 

• εάν η μπάλα μπει στο τέρμα, το τέρμα καταλογίζεται, 

• εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται. 

 

Εάν ένας συμπαίκτης του εκτελεστή παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού: 

• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος, 

• εάν η μπάλα μπει στο τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται, 

• εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα, ο διαιτητής θα διακόπτει το παιχνίδι και δίνει 

συνέχεια με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας, το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση.  

Εάν ένας συμπαίκτης του αμυνόμενου τερματοφύλακα παραβιάσει τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού: 

• ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος, 

• εάν η μπάλα μπει στο τέρμα, το τέρμα καταλογίζεται, 

• εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
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Εάν ένας παίκτης που ανήκει στην αμυνόμενη ομάδα και ένας παίκτης της επιτιθέμενης 

ομάδας παραβιάσουν τους Κανόνες του Παιχνιδιού: 

• το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εκτελείται ξανά.  

 

Εάν ένας άλλος παίκτης και όχι αυτός που έχει οριστεί σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις 

των Κανόνων του Παιχνιδιού, εκτελέσει το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι: 

• κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας το οποίο 

θα εκτελεσθεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.  

 

Εάν μετά την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι: 

ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά, πριν να την αγγίξει άλλος παίκτης: 

• κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και 

εκτελείται από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής.  

η μπάλα προσκρούσει σε ένα αντικείμενο αφού παίχθηκε προς τα εμπρός: 

• το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εκτελείται ξανά.  

η μπάλα αναπηδήσει επάνω στον τερματοφύλακα, το οριζόντιο δοκάρι ή τα κάθετα δοκάρια 

και εν συνεχεία προσκρούσει σε ένα αντικείμενο: 

• ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, 

• το παιχνίδι ξεκινά πάλι με ελεύθερο διαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις για την 

συνέχιση του παιχνιδιού στον Κανόνα 8 (ελεύθερο διαιτητή). 

 

Εάν η μπάλα σκάσει ή καταστεί ακατάλληλη κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 

λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι πριν να αγγίξει τα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο 

δοκάρι ή τον τερματοφύλακα: 

• το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εκτελείται πάλι με μια καινούργια μπάλα.  

Εάν η μπάλα σκάσει ή καταστεί ακατάλληλη κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 

λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι αφού έχει ήδη αγγίξει τα κάθετα δοκάρια, το 

οριζόντιο δοκάρι ή τον τερματοφύλακα: 

• εάν η μπάλα μπει στο τέρμα απευθείας, το τέρμα καταλογίζεται, 

• εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα απευθείας, το παιχνίδι διακόπτεται και ξεκινά πάλι 

με ελεύθερο διαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανόνα 8 (ελεύθερο διαιτητή).  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 14 – Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Η επαναφορά της μπάλας  

Η επαναφορά της μπάλας αποτελεί έναν τρόπο συνέχισης του παιχνιδιού.  

Κάθε ποδοσφαιριστής, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα, επιτρέπεται να εκτελέσει 

μια επαναφορά της μπάλας.  

Δεν επιτρέπεται η επίτευξη τέρματος απευθείας από την εκτέλεση μιας επαναφοράς της 

μπάλας. 

Εάν η επαναφορά της μπάλας εκτελεστεί απευθείας προς ένα τέρμα και η μπάλα περάσει 

την φανταστική γραμμή του τέρματος, χωρίς να αγγίξει έναν παίκτη: 

• κατακυρώνεται ένα λάκτισμα από το κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας, εάν η 

μπάλα μπει κατευθείαν μέσα στο τέρμα που υπερασπίζεται ο εκτελεστής, 

• κατακυρώνεται μια από τέρματος επαναφορά υπέρ της αντίπαλης ομάδας, εάν η 

μπάλα μπει κατευθείαν μέσα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας.  

Η επαναφορά της μπάλας κατακυρώνεται: 

• όταν ολόκληρη η μπάλα περάσει μια γραμμή του πλαγίου, είτε από το έδαφος είτε 

στον αέρα, 

• εκτελείται από το σημείο όπου πέρασε την γραμμή του πλαγίου, 

• υπέρ των αντιπάλων του παίκτη ο οποίος άγγιξε τελευταίος την μπάλα.  

 

Θέση της μπάλας και των παικτών  

Τύποι επαναφοράς της μπάλας: 

 

Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με λάκτισμα  

Οι παίκτες της αμυνόμενης ομάδας πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σημείο 

όπου εκτελείται η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με λάκτισμα. 

 

Διαδικασία  

Η μπάλα: 

• πρέπει να είναι ακίνητη επάνω στην γραμμή του πλαγίου ή δίπλα σε αυτή, έξω από 

τον αγωνιστικό χώρο, 

• λακτίζεται πίσω προς τον αγωνιστικό χώρο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 

• θεωρείται ότι παίζει αμέσως μόλις έχει λακτιστεί ή αγγιχθεί.  

 

Ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με λάκτισμα: 
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• όταν επιστρέφει την μπάλα στο παιχνίδι λακτίζοντάς την, πρέπει να ακουμπά το ένα 

πόδι στο έδαφος, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, 

• πρέπει να το κάνει εντός πέντε δευτερολέπτων, μόλις έχει την μπάλα στην κατοχή 

του, 

• δεν επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά, μέχρις ότου την αγγίξει άλλος 

παίκτης, 

• δεν επιτρέπεται να εκτελέσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με λάκτισμα 

εφόσον έχει πιάσει την μπάλα με τα χέρια του για να εκτελέσει μια επαναφορά της 

μπάλας από τα πλάγια με τα χέρια. 

 

 

 

Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τα χέρια 

Οι παίκτες της αμυνόμενης ομάδας πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σημείο 

όπου εκτελείται η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τα χέρια.  

 

Διαδικασία  

Ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τα χέρια: 

• έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο, 

• μέρος των ποδιών του ακουμπά επάνω στην  ή έξω από την γραμμή του πλαγίου, 
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• χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια του, 

• ρίχνει την μπάλα με κίνηση από πίσω και επάνω από το κεφάλι του, 

• επιστρέφει την μπάλα από το σημείο όπου βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, 

• πρέπει να το κάνει εντός πέντε δευτερολέπτων, μόλις έχει την μπάλα στην κατοχή 

του, 

• δεν επιτρέπεται να αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά, μέχρις ότου την αγγίξει άλλος 

παίκτης, 

• δεν επιτρέπεται να εκτελέσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με τα χέρια, 

εάν την έχει κοντρολάρει με τα πόδια του για να εκτελέσει μια επαναφορά της 

μπάλας από τα πλάγια με λάκτισμα.  

 

 

 

Παραπτώματα / κυρώσεις  

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας εάν: 

• ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά από τα πλάγια αγγίξει την μπάλα δεύτερη 

φορά, πριν αυτή αγγίξει έναν άλλο παίκτη. Το άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται 

από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. 

Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια εκτελείται εκ νέου από έναν παίκτη της αντίπαλης 

ομάδας εάν: 
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• η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια δεν εκτελέστηκε σωστά, 

• η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια εκτελέστηκε από κάποιο άλλο σημείο και 

όχι από αυτό που η μπάλα πέρασε από την γραμμή του πλαγίου, 

• η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια δεν εκτελέστηκε μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα 

από την στιγμή που ο παίκτης απόκτησε την κατοχή της μπάλας, 

• διαπράχθηκε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του Κανόνα 14. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 15 – ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 

 

Η επανόρθωση 

Η επανόρθωση αποτελεί έναν τρόπο συνέχισης του παιχνιδιού.  

Ένα τέρμα δεν επιτρέπεται να σημειωθεί απευθείας από την εκτέλεση της επανόρθωσης. Εάν 

η μπάλα μπει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα, το παιχνίδι ξεκινά πάλι με επανόρθωση που 

εκτελείται από την αντίπαλη ομάδα.  

Η επανόρθωση κατακυρώνεται όταν: 

• ολόκληρη η μπάλα, η οποία αφού άγγιξε τελευταία φορά έναν παίκτη της 

επιτιθέμενης ομάδας, περάσει την γραμμή του τέρματος, είτε στο έδαφος είτε στον 

αέρα, και δεν σημειωθεί τέρμα σύμφωνα με τον Κανόνα 10. 

 

 

 

Διαδικασία 

• Η μπάλα ρίχνεται με τα χέρια από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του 

πέναλτι από τον τερματοφύλακα της αμυνόμενης ομάδας.  
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• Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να δεχθεί την μπάλα από κάποιον συμπαίκτη του 

δεύτερη φορά, μέχρις ότου αυτή αγγίξει έναν αντίπαλο (πρβλ. Κανόνας 16). 

• Η μπάλα παίζει μόλις ο τερματοφύλακας την απελευθερώσει από τα χέρια του.  

• Ο τερματοφύλακας πρέπει να απελευθερώσει την μπάλα από τα χέρια του εντός πέντε 

δευτερολέπτων από την στιγμή που απέκτησε την κατοχή της.  

 

Παραπτώματα / κυρώσεις 

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και εκτελείται 

από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, εάν: 

• ο τερματοφύλακας καθυστερήσει περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα να εκτελέσει 

την επανόρθωση, 

• ο τερματοφύλακας εκτελέσει μία επανόρθωση με τα πόδια του, 

• ο τερματοφύλακας αγγίξει και πάλι την μπάλα πριν να την αγγίξει κάποιος άλλος 

παίκτης.  

Εάν μετά την εκτέλεση μιας επανόρθωσης, η μπάλα μπει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα, το 

παιχνίδι ξεκινά πάλι με επανόρθωση που εκτελείται από την αντίπαλη ομάδα. 

Εάν η μπάλα αγγίξει οποιονδήποτε παίκτη πριν να μπει στο τέρμα, το τέρμα καταλογίζεται.  

Εάν ο τερματοφύλακας σημειώσει ένα αυτογκόλ κατά την εκτέλεση μιας επανόρθωσης, τότε 

κατακυρώνεται ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 16 – ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΠΑΣΑ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ  

 

Η διπλή προς τα πίσω πάσα στον τερματοφύλακα  

Ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με τα χέρια του ή τους 

βραχίονές του όταν η μπάλα επιστραφεί προς αυτόν από έναν συμπαίκτη, 

συμπεριλαμβανομένης της κεφαλιάς, χωρίς πρώτα αυτή να έχει αγγίξει έναν αντίπαλο.  

Εάν η μπάλα περάσει με πάσα στον τερματοφύλακα από έναν συμπαίκτη του, τότε ένας από 

τους διαιτητές πρέπει να δώσει σήμα ότι αυτή λογίζεται ως πρώτη πάσα προς τα πίσω, 

υψώνοντας τον βραχίονά του επάνω από το κεφάλι του. 

 

Παραπτώματα / κυρώσεις  

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και εκτελείται 

από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, εάν: 

• ο τερματοφύλακας υποδεχθεί την μπάλα με τα χέρια ή τους βραχίονές του για 

δεύτερη φορά από έναν συμπαίκτη αφού η μπάλα παίζει, χωρίς να έχει αγγίξει έναν 

αντίπαλο, 

• διαπράχθηκε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του Κανόνα 16. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ 17 – ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΝΕΡ 

 

Το λάκτισμα από το κόρνερ  

Το λάκτισμα από το κόρνερ αποτελεί έναν τρόπο συνέχισης του αγώνα.  

Ένα τέρμα μπορεί να σημειωθεί απευθείας από την εκτέλεση του λακτίσματος από το 

κόρνερ, αλλά μόνο κατά της αντίπαλης ομάδας.  

Ένα λάκτισμα από το κόρνερ κατακυρώνεται όταν: 

• ολόκληρη η μπάλα, η οποία αφού άγγιξε τελευταία φορά έναν παίκτη της 

αμυνόμενης ομάδας, περάσει την γραμμή του τέρματος, είτε στο έδαφος είτε στον 

αέρα, και δεν σημειωθεί τέρμα σύμφωνα με τον Κανόνα 10.  

 

Διαδικασία 

• Η μπάλα τοποθετείται στο εσωτερικό μέρος ενός φανταστικού τόξου ακτίνας 1 μέτρου 

από το σημαιάκι του κόρνερ που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου η μπάλα 

πέρασε την γραμμή του τέρματος.  

• Ο παίκτης που πρόκειται να εκτελέσει το λάκτισμα επιτρέπεται να κάνει ένα μικρό 

λοφίσκο άμμου με τα πόδια του ή με την μπάλα, προκειμένου να ανυψώσει την θέση 

της μπάλας.  

• Οι αντίπαλοι βρίσκονται τουλάχιστον πέντε μέτρα μακριά από την μπάλα μέχρι την 

εκτέλεση. 

• Το λάκτισμα εκτελείται από έναν ποδοσφαιριστή της επιτιθέμενης ομάδας.  

• Η μπάλα θεωρείται ότι παίζει όταν αγγιχτεί ή κλωτσηθεί.  

• Ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να παίξει την μπάλα δεύτερη φορά, μέχρις ότου την 

αγγίξει άλλος παίκτης. 

• Ο παίκτης που πρόκειται να εκτελέσει το λάκτισμα από το κόρνερ πρέπει να το 

πράξει εντός πέντε δευτερολέπτων από την στιγμή που απέκτησε την κατοχή της 

μπάλας. 
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Παραπτώματα / κυρώσεις 

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας και εκτελείται 

από το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, εάν: 

• ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισμα από το κόρνερ αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά, 

πριν αυτή αγγίξει έναν άλλο παίκτη.  

Ο αντίπαλος τερματοφύλακας δίδει συνέχεια στο παιχνίδι με επανόρθωση, εάν: 

• ο εκτελεστής του λακτίσματος από το κόρνερ δεν το εκτέλεσε εντός πέντε 

δευτερολέπτων από την στιγμή που απέκτησε την κατοχή της μπάλας.  

Εάν ο εκτελεστής του λακτίσματος από το κόρνερ σημειώσει απευθείας ένα αυτογκόλ κατά 

την εκτέλεση του λακτίσματος από το κόρνερ, τότε κατακυρώνεται ένα λάκτισμα από το 

σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.  

Εάν μετά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το κόρνερ, η μπάλα μπει απευθείας στο 

αντίπαλο τέρμα, τότε το τέρμα κατακυρώνεται.  

 

Για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση του Κανόνα: 

• το λάκτισμα από το κόρνερ εκτελείται ξανά.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ 18 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ 

ΑΓΩΝΑ 

 

Διαδικασίες για τον καθορισμό του νικητή ενός αγώνα 

Η παράταση και τα λακτίσματα από το φανταστικό σημείο του πέναλτι αποτελούν μεθόδους 

καθορισμού του νικητή ενός αγώνα σε περίπτωση ισοπαλίας μετά την λήξη του κανονικού 

χρόνου.  

 

Παράταση 

Παίζεται παράταση διάρκειας τριών λεπτών, σύμφωνα με τους Κανόνες 7 και 8.  

 

Λακτίσματα από το φανταστικό σημείο του πέναλτι 

Εάν το σκορ συνεχίσει να είναι ισόπαλο και μετά την παράταση, ο νικητής του αγώνα 

αποφασίζεται από λακτίσματα από το φανταστικό σημείο του πέναλτι, σύμφωνα με τον 

Κανόνα 7.  

 

 

 

Διαδικασία 
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• Ο διαιτητής επιλέγει την εστία στην οποία θα εκτελεστούν τα κτυπήματα των πέναλτι.  

• Ο διαιτητής στρίβει ένα νόμισμα, και η ομάδα της οποίας ο αρχηγός κερδίσει είναι 

αυτή που θα αποφασίσει εάν θα εκτελέσει το πρώτο ή δεύτερο λάκτισμα.  

• Ο διαιτητής, ο δεύτερος διαιτητής και ο χρονομέτρης καταγράφουν τα λακτίσματα 

που εκτελούνται.  

• Τα λακτίσματα εκτελούνται εναλλάξ από τις ομάδες. 

• Η πρώτη ομάδα που επιτύχει ένα τέρμα παραπάνω από την άλλη ομάδα με τον ίδιο 

αριθμό λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, είναι νικήτρια.  

• Όλοι οι παίκτες και οι αναπληρωματικοί, συμπεριλαμβανομένων των 

τερματοφυλάκων, έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.  

• Πριν επιτραπεί σε οποιονδήποτε παίκτη να εκτελέσει δεύτερο λάκτισμα θα πρέπει 

όλοι οι παίκτες που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ένα λάκτισμα να το έχουν πράξει 

ήδη, κάθε λάκτισμα δε εκτελείται από έναν διαφορετικό παίκτη.  

• Μόνο οι παίκτες που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης και οι διαιτητές επιτρέπεται να 

παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από 

το φανταστικό σημείο του πέναλτι.  

• Όλοι οι παίκτες που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης, εκτός του παίκτη που εκτελεί το 

λάκτισμα και των δύο τερματοφυλάκων, θα πρέπει να βρίσκονται στο αντίθετο μισό 

του αγωνιστικού χώρου, μαζί με τον τρίτο διαιτητή. 

• Ένας παίκτης που έχει δικαίωμα εκτέλεσης μπορεί να αλλάξει θέση με τον 

τερματοφύλακα οποτεδήποτε, όταν εκτελούνται λακτίσματα από το φανταστικό 

σημείο του πέναλτι. 

• Ο διαιτητής στέκεται στην γραμμή του τέρματος και αριστερά από το τέρμα και στην 

απέναντι πλευρά από τον δεύτερο διαιτητή, διασφαλίζει ότι ο αμυνόμενος 

τερματοφύλακας δεν διαπράττει καμία παραβίαση και αποφασίζει το εάν η μπάλα 

μπήκε στο τέρμα ή όχι. 

• Ο δεύτερος διαιτητής στέκεται στην ίδια ευθεία με το φανταστικό σημείο του πέναλτι 

και στα αριστερά του παίκτη που εκτελεί το λάκτισμα, διασφαλίζει ότι ο εκτελεστής 

δεν διαπράττει καμία παραβίαση και δίδει το σήμα για την εκτέλεση του 

λακτίσματος. Παρακολουθεί επίσης την θέση του άλλου τερματοφύλακα, ο οποίος 

πρέπει να στέκεται στην φανταστική γραμμή της περιοχής του πέναλτι και στην 

αντίθετη πλευρά από τον δεύτερο διαιτητή, τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά από την 

μπάλα και διασφαλίζει ότι αυτός δεν συμπεριφέρεται αντιαθλητικά.  

• Όταν μία ομάδα τελειώνει τον αγώνα με μεγαλύτερο αριθμό παικτών και 

αναπληρωματικών από αυτόν του αντιπάλου της, οφείλει να μειώσει των αριθμό τους 
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προκειμένου να εξισωθεί με αυτό των αντιπάλων της και θα πληροφορήσει τον 

διαιτητή για το όνομα και τον αριθμό κάθε παίκτη που παραλείφθηκε. Ο αρχηγός 

της ομάδας είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει την υλοποίηση αυτού.  

• Πριν την έναρξη των λακτισμάτων από το φανταστικό σημείο του πέναλτι, ο διαιτητής 

πρέπει να βεβαιωθεί ότι στο αντίθετο μισό του αγωνιστικού χώρου παραμένει μόνον ο 

ίδιος αριθμός παικτών που έχουν δικαίωμα εκτέλεσης για κάθε ομάδα. Οι παίκτες 

αυτοί θα εκτελέσουν τα λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.  
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ΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

 

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

/ Λάκτισμα πέναλτι 

Πλεονέκτημα Επαναφορά της μπάλας 

από τα πλάγια 

 

 

 

Παρατήρηση Αποβολή Σταμάτημα του 

χρονόμετρου 
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Πρώτη προς τα πίσω πάσα 

στον τερματοφύλακα 

Επανόρθωση Λάκτισμα από το κόρνερ 

 

 

 

Καταμέτρηση πέντε δευτερολέπτων Αντικατάσταση τερματοφύλακα 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

 

Ο σκοπός αυτών των επιπρόσθετων οδηγιών για διαιτητές, είναι να διασφαλισθεί η σωστή 

εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού για το Ποδόσφαιρο στην Άμμο.  

Το Ποδόσφαιρο στην Άμμο είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα και η σωματική επαφή μεταξύ 

των παικτών θεωρείται ως φυσικό και αποδεκτό μέρος του αγώνα. Μολαταύτα, οι παίκτες θα 

πρέπει να σέβονται τους Κανόνες του Παιχνιδιού για το Ποδόσφαιρο στην Άμμο και τις 

αρχές του Ευ Αγωνίζεσθαι.  

Η σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά και η βίαιη συμπεριφορά αποτελούν δύο 

παραπτώματα που έχουν σαν αποτέλεσμα την απαράδεκτη σωματική επαφή, και θα πρέπει 

να τιμωρούνται με αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο, όπως καθορίζεται στον Κανόνα 11.  

 

Σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά 

Ένας παίκτης υποπίπτει στο παράπτωμα της σοβαρής αντιαθλητικής συμπεριφοράς εάν 

χρησιμοποιήσει υπερβολική δύναμη ή βία κατά ενός αντιπάλου όταν διεκδικεί την μπάλα.  

Οποιοσδήποτε παίκτης ορμήσει σε έναν αντίπαλο παίκτη κατά την διεκδίκηση της μπάλας 

από μπροστά, πίσω ή τα πλάγια, χρησιμοποιώντας το ένα ή και τα δύο πόδια του και 

χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου, είναι ένοχος για σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά.  

 

Βίαιη συμπεριφορά 

Η βίαιη συμπεριφορά μπορεί να εμφανισθεί είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε εκτός του 

αγωνιστικού χώρου, ανεξαρτήτως του εάν η μπάλα παίζει ή όχι. Ένας παίκτης υποπίπτει στο 

παράπτωμα της βίαιης συμπεριφοράς εάν χρησιμοποιήσει υπερβολική δύναμη ή βία κατά 

ενός αντιπάλου χωρίς κανένας εκ των δύο να διεκδικεί την μπάλα.  

Ένας παίκτης υποπίπτει επίσης στο παράπτωμα της βίαιης συμπεριφοράς εάν 

χρησιμοποιήσει υπερβολική δύναμη ή βία κατά ενός συμπαίκτη ή οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου.  

 

Παραπτώματα κατά του τερματοφύλακα 

Υπενθυμίζεται στους διαιτητές ότι: 

• Αποτελεί παράπτωμα για έναν παίκτη να εμποδίσει τον τερματοφύλακα να ρίψει, 

λακτίσει ή απελευθερώσει την μπάλα.  
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• Ένας παίκτης θα πρέπει να τιμωρείται για επικίνδυνο παιχνίδι εάν παίζει ή 

προσπαθεί να παίξει την μπάλα με τα πόδια του όταν ο τερματοφύλακας ρίπτει, 

λακτίζει ή απελευθερώνει την μπάλα.  

• Κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το κόρνερ, ο περιορισμός των κινήσεων του 

τερματοφύλακα αποτελεί παράπτωμα εάν γίνεται με αντιαθλητικό τρόπο.  

 

Κάλυψη της μπάλας 

Όταν ένας παίκτης προκειμένου να ελέγξει την 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 αποτρέψει έναν αντίπαλο από το να του πάρει την 

μπάλα χρησιμοποιώντας τα χέρια, τους βραχίονες, τα πόδια ή τον κορμό του με 

αντιαθλητικό τρόπο, αυτό θα τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι, εάν το 

παράπτωμα διαπράχθηκε μέσα στην περιοχή του πέναλτι.  

 

Ψαλίδι 

Το ψαλίδι επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την εκτέλεση δεν κτυπά κάποιον 

αντίπαλο.  

Εάν ένας παίκτης εμποδίσει έναν αντίπαλο από το να εκτελέσει έναν ψαλίδι, θα τιμωρείται 

με ελεύθερο λάκτισμα που εκτελείται από το σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. Εάν 

ο παίκτης που εμποδίζει το ψαλίδι δεχθεί κτύπημα κατά την διαδικασία αυτή, τότε 

θεωρείται ότι το παράπτωμα έχει διαπραχθεί από αυτόν.  

 

Εκ προθέσεως χειρισμός της μπάλας με το χέρι 

Υπενθυμίζεται στους διαιτητές ότι ο εκ προθέσεως χειρισμός της μπάλας με το χέρι 

τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι, εάν το παράπτωμα διαπράχθηκε μέσα 

στην περιοχή του πέναλτι. Υπό κανονικές συνθήκες, ο εκ προθέσεως χειρισμός της μπάλας 

με το χέρι, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε παρατήρηση ή αποβολή. 

 

Παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος 

Μολαταύτα, ένας παίκτης θα αποβάλλεται εάν εκ προθέσεως παρεμποδίσει μία προφανή 

ευκαιρία να επιτευχθεί ένα τέρμα, χρησιμοποιώντας το χέρι του. Η τιμωρία αυτή δεν αφορά 

στον εκ προθέσεως χειρισμό της μπάλας με το χέρι, αλλά στην απαράδεκτη και 

αντιαθλητική συμπεριφορά που παρεμπόδισε την επίτευξη ενός τέρματος.  
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Παρατηρήσεις για αντιαθλητική συμπεριφορά ως αποτέλεσμα εκ προθέσεως 

χειρισμού της μπάλας με το χέρι 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες, επιπρόσθετα στην τιμωρία με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα, θα έχουν ως αποτέλεσμα επίσης την παρατήρηση του παίκτη για αντιαθλητική 

συμπεριφορά, για παράδειγμα όταν: 

• αγγίξει ή εκ προθέσεως κτυπήσει την μπάλα, προκειμένου να εμποδίσει έναν 

αντίπαλο να την δεχθεί, 

• προσπαθήσει να σημειώσει ένα τέρμα αγγίζοντας ή κτυπώντας εκ προθέσεως την 

μπάλα με το χέρι του, 

• προσποιείται ότι παίζει την μπάλα με ένα τμήμα του σώματός του όταν στην 

πραγματικότητα το κάνει με τα χέρια του προκειμένου να εξαπατήσει τους διαιτητές, 

• προσπαθεί να αποτρέψει την επίτευξη ενός τέρματος ή να παρεμποδίσει μία προφανή 

ευκαιρία να επιτευχθεί ένα τέρμα με το χέρι του όταν ο τερματοφύλακας δεν είναι 

μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, και αποτύχει στην προσπάθειά 

του αυτή.  

 

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. 

Αυτή η αδυναμία της ορθής εκτίμησης της ενέργειας του κρατήματος της φανέλας ή του 

βραχίονα ενδέχεται να οδηγήσει σε διενέξεις. Κατά συνέπεια, οι διαιτητές προτρέπονται να 

επεμβαίνουν άμεσα και αυστηρά σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται από 

τον Κανόνα 11.  

Σε γενικές γραμμές, ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, 

αποτελεί επαρκή τιμωρία, κάτω όμως από ορισμένες συνθήκες, θα πρέπει να επιβάλλονται 

επιπρόσθετες κυρώσεις. Έτσι για παράδειγμα: 

• Ένας παίκτης θα παρατηρείται για το κράτημα ενός αντιπάλου προκειμένου να τον 

εμποδίσει να αγγίξει την μπάλα ή να λάβει πλεονεκτική θέση.  

• Ένας παίκτης θα αποβάλλεται για το κράτημα ενός αντιπάλου προκειμένου να 

εμποδίσει μία προφανή ευκαιρία να σημειωθεί τέρμα. 

 

Άμεσα ελεύθερα λακτίσματα 

Υπενθυμίζεται στους διαιτητές ότι ένας παίκτης θα πρέπει να παρατηρείται εάν: 

• δεν τηρεί την απόσταση που προβλέπεται από τον κανονισμό κατά την συνέχιση του 

αγώνα.  
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Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι 

Όταν οι παίκτες στέκονται πλησιέστερα από πέντε μέτρα από το σημείο του πέναλτι πριν την 

εκτέλεση του πέναλτι είναι παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού. Ομοίως, ο 

τερματοφύλακας επίσης παραβιάζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού εάν κινηθεί από την 

γραμμή του τέρματός του, πριν την εκτέλεση του λακτίσματος.  

Οι διαιτητές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι εάν οι παίκτες παραβιάζουν τον κανόνα αυτό, θα 

λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.  

 

Παίκτες που υποπίπτουν συνεχώς σε παραπτώματα 

Οι διαιτητές θα πρέπει να είναι πάντοτε σε επαγρύπνηση για παίκτες οι οποίοι παραβιάζουν 

συνεχώς τους Κανόνες του Παιχνιδιού για το Ποδόσφαιρο στην Άμμο. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι εάν ο εν λόγω παίκτης έχει διαπράξει διαφορετικούς τύπους παραπτωμάτων, 

θα πρέπει να παρατηρείται για την συνεχή παραβίαση των Κανόνων.  

 

Συμπεριφορά προς τους αξιωματούχους του αγώνα 

Οι αρχηγοί των ομάδων απολαμβάνουν ειδικό καθεστώς ή ειδική αντιμετώπιση αναφορικά 

με τους Κανόνες του Παιχνιδιού για το Ποδόσφαιρο στην Άμμο, έχουν όμως κάποιο βαθμό 

ευθύνης σε ότι αφορά την συμπεριφορά της ομάδας τους.  

Οποιοσδήποτε παίκτης είναι ένοχος για την επίδειξη λεκτικής διαφωνίας αναφορικά με τις 

αποφάσεις των διαιτητών, θα πρέπει να παρατηρείται. Οποιοσδήποτε παίκτης επιτίθεται σε 

έναν αξιωματούχο του αγώνα ή είναι ένοχος για την χρήση προσβλητικών, αγενών ή άσεμνων 

χειρονομιών ή γλώσσας, θα πρέπει να αποβάλλεται. 

 

Προσποίηση 

Όποιος παίκτης προσπαθεί να εξαπατήσει τους διαιτητές προσποιούμενος τραυματισμό ή 

προσποιούμενος ότι είναι θύμα ενός παραπτώματος, θα είναι ένοχος για προσποίηση και θα 

τιμωρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Εάν το παιχνίδι διακοπεί εξαιτίας τέτοιας 

παραβίασης, το παιχνίδι θα συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα που θα εκτελείται από 

το φανταστικό σημείο που βρίσκεται στο κέντρο της μεσαίας γραμμής.  

 

Καθυστέρηση της συνέχισης του αγώνα 

Οι διαιτητές θα πρέπει να παρατηρούν τους παίκτες οι οποίοι καθυστερούν την συνέχιση του 

αγώνα χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τακτικές: 

• εκτέλεση ελεύθερου λακτίσματος από το εσφαλμένο σημείο με πρόθεση να γίνει η 

εκτέλεσή του εκ νέου, 
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• λάκτισμα της μπάλας μακριά ή το πιάσιμο και κράτημα αυτής αφού ο διαιτητής έχει 

διακόψει τον αγώνα, 

• πρόκληση αντιπαράθεσης εμποδίζοντας ή αγγίζοντας την μπάλα, αφού ο διαιτητής 

έχει διακόψει το παιχνίδι.  

 

Πανηγυρισμός για την επίτευξη τέρματος  

Μολονότι επιτρέπεται στους παίκτες να εκφράσουν την χαρά τους όταν επιτυγχάνουν ένα 

τέρμα, οι πανηγυρισμοί δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικοί. Ο πανηγυρισμός με εύλογο 

τρόπο είναι επιτρεπτός. Μολαταύτα, η πρακτική εφαρμογής προβαρισμένων πανηγυρισμών 

θα πρέπει να αποθαρρύνεται εάν προκαλεί καθυστέρηση, περίπτωση κατά την οποία θα 

πρέπει να παρεμβαίνουν οι διαιτητές. 

Οι παίκτες θα παρατηρούνται, εάν: 

• κάνουν προκλητικές, χλευαστικές ή υπερενθουσιώδεις χειρονομίες, 

• αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο και εισέλθουν σε χώρο όπου είναι 

συγκεντρωμένοι οι οπαδοί, προκειμένου να πανηγυρίσουν το τέρμα, 

• αφαιρέσουν την φανέλα τους ή καλύψουν το κεφάλι τους με αυτή, 

• καλύψουν το κεφάλι ή το πρόσωπό τους με μάσκα ή κάποιο άλλο παρόμοιο 

αντικείμενο.  

Η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του πανηγυρισμού της επίτευξης 

ενός τέρματος δεν αποτελεί ένα παράπτωμα που τιμωρείται, είναι όμως απαραίτητο οι 

παίκτες να επιστρέψουν άμεσα. 

Ο σκοπός είναι οι διαιτητές να ενεργούν προληπτικά και να χρησιμοποιούν τον κοινό νου 

αναφορικά με τους πανηγυρισμούς της σημείωσης τέρματος.  

 

Αναψυκτικά  

Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να πιουν τονωτικά αναψυκτικά κατά την διάρκεια μίας 

διακοπής του αγώνα αλλά μόνο στην γραμμή του πλαγίου. Δεν επιτρέπεται η ρίψη σάκων με 

νερό ή οποιουδήποτε τύπου δοχείου που περιέχει νερό στον αγωνιστικό χώρο.  

 

Βασικός αγωνιστικός εξοπλισμός  

Τερματοφύλακες: 

• Κάθε τερματοφύλακας πρέπει να φορά χρώματα το οποία θα τον ξεχωρίζουν εύκολα 

από τους υπόλοιπους παίκτες και τους διαιτητές.  

• Εάν οι τερματοφύλακες διαθέτουν φανέλες με το ίδιο χρώμα και κανένας δεν έχει 

δεύτερο φανελάκι για να αλλάξει, ο διαιτητής θα επιτρέψει την συνέχεια του αγώνα.  

Μη βασικός αγωνιστικός εξοπλισμός: 
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• Ένας παίκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο εξοπλισμό εκτός από τον 

βασικό εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο μοναδικός του σκοπός είναι να τον 

προστατεύσει σωματικά και δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο είτε γι' αυτόν είτε για 

οποιονδήποτε άλλο παίκτη.  

• Ο σύγχρονος προστατευτικός εξοπλισμός, όπως είδη κάλυψης της κεφαλής, μάσκες 

προσώπου, επιγονατίδες και επιαγκωνίδες που είναι κατασκευασμένα από μαλακό, 

ελαφρύ υλικό, δεν θεωρείται ως επικίνδυνος και ως εκ τούτου επιτρέπεται  

• Ενόψει της νέας τεχνολογίας η οποία κατέστησε τον αθλητισμό πιο ασφαλή, τόσο γι' 

αυτόν που τον φέρει όσο και για τους υπόλοιπους παίκτες, οι διαιτητές θα πρέπει να 

επιδεικνύουν ανοχή όταν επιτρέπουν την χρήση τους, ιδιαίτερα για τους νεαρούς 

παίκτες.  

• Εάν κάποιο αντικείμενο ένδυσης ή εξοπλισμού το οποίο έχει επιθεωρηθεί κατά την 

έναρξη ενός αγώνα και αποφασίστηκε ότι δεν είναι επικίνδυνο, καταστεί επικίνδυνο ή 

χρησιμοποιηθεί με επικίνδυνο τρόπο κατά την διάρκεια του αγώνα, δεν θα πρέπει να 

επιτραπεί η περαιτέρω χρήση του.  

• Η χρήση ασύρματων επικοινωνιών μεταξύ των παικτών και/ή Του τεχνικού 

προσωπικού, δεν επιτρέπεται.  

 

Ασφάλεια 

Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να χρησιμοποιούν ή φέρουν εξοπλισμό που είναι επικίνδυνος 

για τους ίδιους ή τους άλλους παίκτες (συμπεριλαμβανομένων των κοσμημάτων οιασδήποτε 

μορφής). 

 

Κοσμήματα 

Όλα τα είδη κοσμημάτων (κολιέ, δακτυλίδια, μπρασελέ, σκουλαρίκια, δερμάτινα βραχιόλια, 

ελαστικά βραχιόλια, κ.λπ.) απαγορεύονται αυστηρά και πρέπει να αφαιρούνται.  

Η χρήση ταινίας για την κάλυψη κοσμημάτων δεν είναι αποδεκτή.  

Απαγορεύεται επίσης στους διαιτητές να φέρουν κοσμήματα (εκτός του ρολογιού ή άλλης 

παρόμοιας συσκευής για την χρονομέτρηση του αγώνα). 

 

Διαδικασία για τραυματισμένους παίκτες 

Εάν ένας παίκτης τραυματισθεί, οι διαιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οδηγίες που 

ακολουθούν στην συνέχεια: 
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• Να επιτρέψουν την συνέχιση του αγώνα μέχρις ότου η μπάλα δεν βρίσκεται πλέον 

στον αγωνιστικό χώρο, εάν κατά την άποψη του διαιτητή ο τραυματισμός δεν είναι 

σοβαρός.  

• Να διακόψουν τον αγώνα, εάν θεωρούν ότι ο τραυματισμός είναι σοβαρός.  

• Εάν οι διαιτητές πιστεύουν ότι ο παίκτης προσποιείται ή έχει προσποιηθεί έναν 

τραυματισμό προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση ενός άμεσου ελεύθερου 

λακτίσματος ή ενός λακτίσματος πέναλτι, θα τον παρατηρούν. Εάν το παιχνίδι δεν 

έχει ξεκινήσει εκ νέου, θα τον υποχρεώνουν να εκτελέσει το λάκτισμα και εάν το 

παιχνίδι έχει ξεκινήσει, θα κρατούν μια σημείωση στην έκθεσή τους.  

• Μετά την ερώτηση προς τον τραυματισμένο παίκτη, οι διαιτητές θα επιτρέψουν σε ένα 

ή περισσότερα (το πολύ δύο) μέλη του ιατρικού προσωπικού να εισέλθουν στον 

αγωνιστικό χώρο προκειμένου να εκτιμήσουν τον τραυματισμό και διασφαλίσουν ότι 

ο παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο γρήγορα και με ασφάλεια.  

• Εάν απαιτείται, ο τραυματιοφορείς θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα με 

τους ιατρούς, προκειμένου να επισπευσθεί η αποχώρηση του παίκτη από τον 

αγωνιστικό χώρο.  

• Ο διαιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο παίκτης μεταφέρεται μακριά από τον 

αγωνιστικό χώρο γρήγορα και με ασφάλεια  

• Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να δέχεται ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο εάν δεν 

έχει δεχθεί κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα.  

• Οποιοσδήποτε παίκτης έχει ένα τραύμα το οποίο αιμορραγεί, πρέπει να αποχωρήσει 

από τον αγωνιστικό χώρο και δεν επιτρέπεται να επιστρέψει μέχρις ότου οι διαιτητές 

έχουν βεβαιωθεί ότι το τραύμα έχει σταματήσει να αιμορραγεί (ο τρίτος διαιτητής 

μπορεί να εκτελέσει τον έλεγχο, αλλά μόνον οι διαιτητές μπορούν να επιτρέψουν την 

είσοδό του, εάν δεν έχει αντικατασταθεί), δεν επιτρέπεται σε κανέναν παίκτη να φέρει 

ρούχα τα οποία έχουν λεκέδες από αίμα. 

• Μόλις οι ιατροί εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης θα αποχωρεί από τον 

αγωνιστικό χώρο είτε με τα πόδια, είτε μεταφερόμενος από τους τραυματιοφορείς σε 

ένα φορείο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το 

ελεύθερο λάκτισμα. Εάν ένας παίκτης δεν συμμορφωθεί με την πρόβλεψη αυτή, θα 

πρέπει να παρατηρηθεί για εσκεμμένη καθυστέρηση στην συνέχιση του αγώνα.  

• Εάν δεν αντικατασταθεί, ένας παίκτης που τραυματίσθηκε επιτρέπεται να γυρίσει 

στον αγωνιστικό χώρο, μόνον αφού ο αγώνας έχει ξεκινήσει και πάλι.  

• Ένας παίκτης που έχει τραυματισθεί δεν είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο μέσω της ζώνης αντικατάστασης, αλλά από οποιαδήποτε γραμμή 

σηματοδοτεί τα όρια του αγωνιστικού χώρου.  
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• Ένας παίκτης που έχει τραυματισθεί και εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο ή 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, επιτρέπεται να αντικατασταθεί, ο 

αντικαταστάτης του όμως θα πρέπει πάντοτε να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο 

μέσω της ζώνης αντικατάστασης.  

• Όταν η μπάλα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης που έχει τραυματισθεί 

επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο εάν δεν έχει αντικατασταθεί, μόνον 

όμως από την γραμμή του πλαγίου. Όταν η μπάλα βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού 

χώρου, επιτρέπεται να επιστρέψει μέσω οποιασδήποτε γραμμής που οριοθετεί τον 

αγωνιστικό χώρο.  

• Μόνον οι διαιτητές έχουν το δικαίωμα να επιτρέψουν σε έναν παίκτη που έχει 

τραυματισθεί και δεν αντικαταστάθηκε, να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, 

ανεξαρτήτως του εάν μπάλα παίζει ή όχι.  

• Εάν ο αγώνας δεν διακόπηκε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή εάν ο τραυματισμός που 

υπέστη ένας παίκτης δεν είναι αποτέλεσμα μιας παράβασης των Κανόνων του 

Παιχνιδιού για το Ποδόσφαιρο στην Άμμο, ο διαιτητής δίδει συνέχεια στο παιχνίδι με 

ελεύθερο διαιτητή (βλ. Κανόνα 8).  

 

Εξαιρέσεις 

Οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνον για τις περιπτώσεις που ακολουθούν στην συνέχεια: 

• Τραυματισμός τερματοφύλακα, 

• Όταν ο τερματοφύλακας και ένας παίκτης συγκρουστούν μεταξύ τους και απαιτείται 

άμεση ιατρική φροντίδα, 

• Όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, για παράδειγμα, ένας παίκτης έχει καταπιεί 

την γλώσσα του, υποφέρει από διάσειση ή έχει σπάσει το πόδι του, κ.λπ., 

• Όταν ένας παίκτης πρέπει να απομακρύνει την άμμο από πάνω του, για τον σκοπό δε 

αυτό επιτρέπεται να του δοθεί νερό, χωρίς να απαιτείται να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο.  

 

Τραυματισμένος παίκτης ο οποίος πρέπει να εκτελέσει ένα ελεύθερο λάκτισμα ή 

πέναλτι 

• Επιτρέπεται η ιατρική φροντίδα σε έναν παίκτη που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο 

ή έχει δεχθεί αντικανονικό μαρκάρισμα και ζητά την βοήθεια των διαιτητών, εκτός 

εάν έχει υποστεί κάποιο τραύμα που αιμορραγεί.  

• Οι διαιτητές θα ρωτούν τον παίκτη εάν είναι σε θέση να εκτελέσει το άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα ή το πέναλτι αφού έχει δεχθεί την ιατρική φροντίδα. 
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• Εάν δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκτελέσει το άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή το 

πέναλτι, τότε αυτό θα εκτελείται από τον παίκτη που τον αντικαθιστά. 
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