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Τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού — 2014/2015

Αξιότιμε κύριε ή κυρία,
Η 128η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) έλαβε χώρα
στην Ζυρίχη (Ελβετία) την 1 Μαρτίου 2014. Οι τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού που
εγκρίθηκαν σε αυτή την συνέλευση και οι διάφορες οδηγίες και κατευθύνσεις που εκδόθηκαν είναι
οι ακόλουθες. Τα λεπτομερή πρακτικά της συνέλευσης θα είναι σύντομα διαθέσιμα στην διεύθυνση
www.fifa.com.
1.

Κανόνας 4 – Ο Εξοπλισμός των Ποδοσφαιριστών
Άλλος εξοπλισμός (Ερμηνείες), σελ. 69
Οι αλλαγές επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά
Ο σύγχρονος προστατευτικός εξοπλισμός (…) επιτρέπεται.
Στις περιπτώσεις που φέρεται κάλυμμα κεφαλής, αυτό πρέπει
να είναι μαύρο ή του ιδίου χρώματος με το φανελάκι (δεδομένου ότι οι
ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας φέρουν τον ίδιο χρωματισμό)
να συνάδει με την επαγγελματική εμφάνιση του εξοπλισμού του ποδοσφαιριστή
να μην συνδέεται με το φανελάκι
να μην αποτελεί κίνδυνο για τον ποδοσφαιριστή που το φοράει ή οποιονδήποτε
άλλο ποδοσφαιριστή (π.χ. μηχανισμός για άνοιγμα / κλείσιμο γύρω από τον
λαιμό)
να μην έχει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα που να εξέχουν από την επιφάνεια
(προεξέχοντα στοιχεία)
(…)
Αιτιολογία
Μετά από διετή πιλοτική εφαρμογή, δεν υφίσταται καμία ένδειξη ως προς τον λόγο για τον
οποίο τα καλύμματα κεφαλής πρέπει να απαγορεύονται, εφόσον τηρούνται οι σχεδιαστικοί
τους περιορισμοί, όπως ορίζεται στην πιλοτική εφαρμογή.
Πρόσθετα, η ανδρική
ποδοσφαιρική κοινότητα επισήμανε επίσης την ανάγκη να επιτρέπεται στους άνδρες
ποδοσφαιριστές να φέρουν καλύμματα κεφαλής, εφόσον θεωρήθηκε ότι αποτελεί διάκριση.
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2.

Κανόνας 4 – Ο Εξοπλισμός των Παικτών
Συνθήματα ή διαφημίσεις στα εσώρουχα (Απόφαση 1), σελ. 23
Οι αλλαγές επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά
Βασικός αγωνιστικός εξοπλισμός
Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν φανελάκια κάτω από την φανέλα τα οποία
φέρει συνθήματα ή διαφημίσεις. Ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός δεν πρέπει να φέρει
κανένα πολιτικό, θρησκευτικό ή προσωπικό σύνθημα, δήλωση ή εικόνα.
Ένας παίκτης ο οποίος βγάζει τη φανέλα του προκειμένου να αποκαλύψει ένα
σύνθημα ή μία διαφήμιση, θα τιμωρείται από τη διοργανώτρια. Η ομάδα ενός παίκτη του
οποίου ο βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός περιέχει πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά
συνθήματα, δηλώσεις ή εικόνες, θα τιμωρείται από την διοργανώτρια ή την FIFA.
Εσώρουχα
Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εσώρουχα τα οποία επιδεικνύουν πολιτικά,
θρησκευτικά, προσωπικά συνθήματα, δηλώσεις ή εικόνες, ή διαφημίσεις εκτός του
λογότυπου του κατασκευαστή.
Ένας παίκτης / ομάδα ενός παίκτη που αποκαλύπτει ένα εσώρουχο το οποίο φέρει
πολιτικά, θρησκευτικά, προσωπικά συνθήματα, δηλώσεις ή εικόνες, ή διαφήμιση
εκτός του λογότυπου του κατασκευαστή, θα τιμωρείται από την διοργανώτρια ή την
FIFA.
Αιτιολογία
Μέχρι τώρα, αυτά που επιτρέπονταν να εμφανίσει ένας ποδοσφαιριστής σε οποιοδήποτε
αντικείμενο του βασικού υποχρεωτικού εξοπλισμού ήταν διαφορετικά από αυτά που
επιτρέπονταν να εμφανίσει σε ένα εσώρουχο, π.χ. δεν επιτρέπονταν να αποκαλύψει μια
προσωπική δήλωση ή εικόνα στην φανέλα, αλλά μπορούσε να το κάνει στο φανελάκι. Η
επιδίωξη αυτής της τροποποίησης είναι να δημιουργήσει μια συνεπή προσέγγιση τόσο για
την φανέλα όσο και όλους τους τύπους εσωρούχων.
Υπάρχει επίσης ευκαιρία να εισαχθεί μια βελτιωμένη δομή σε αυτό το τμήμα, ήτοι, τα δυο
πρώτα σημεία αναφέρονται στην φανέλα (βασικός υποχρεωτικός εξοπλισμός) και τα σημεία
3 και 4 αναφέρονται στα εσώρουχα.

Υλοποίηση
Οι αποφάσεις της φετινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου
(IFAB) αναφορικά με τις μεταβολές στους Κανόνες του Παιχνιδιού, είναι δεσμευτικές για τις
συνομοσπονδίες και τις ομοσπονδίες μέλη από την 1 Ιουνίου 2014. Ωστόσο οι συνομοσπονδίες και
οι ομοσπονδίες μέλη των οποίων ή τρέχουσα αγωνιστική περίοδος δεν έχει λήξει μέχρι την 1
Ιουνίου, μπορούν να καθυστερήσουν την εισαγωγή των μεταβολών που υιοθετήθηκαν στους
Κανόνες του Παιχνιδιού στις διοργανώσεις τους, μέχρι την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής τους
περιόδου.
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Χρήση καμερών και/ή μικροφώνων από τους διαιτητές για σκοπούς αναμετάδοσης
Πρόσθετα στις παραπάνω τροποποιήσεις, εκ μέρους του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου
(IFAB), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε επίσης σχετικά με την θέση του σε ότι αφορά στην
χρήση ήχου και εικόνας από μικρόφωνα και/ή κάμερες που φέρουν οι διαιτητές κατά την διάρκεια
αγώνων. Μετά από μια σειρά περιστατικών στα οποία χρησιμοποιήθηκαν μικρόφωνα και/ή
κάμερες με μικρόφωνο από αξιωματούχους του αγώνα, το θέμα αυτό εξετάστηκε από το Διεθνές
Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και συζητήθηκε στην τελευταία Ετήσια Συνέλευση Εργασιών
(ΕΣΕ, ΑΒΜ), η οποία έλαβε χώρα την 24 Οκτωβρίου 2013.
Μολονότι το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) αντιλαμβάνεται το ενδιαφέρον των φορέων
αναμετάδοσης στο να παρέχουν στο κοινό μια πρόσθετη εικόνα του παιχνιδιού (είτε μέσω ήχου
είτε μέσω εικόνας), η σαφής έκβαση των συζητήσεων σε αυτή την συνέλευση ήταν ότι τέτοιες
συσκευές δεν επιτρέπονται, κυρίως διότι αυτές οι αναμεταδόσεις που γίνονται από αυτούς τους
φορείς, μπορεί να βλάψουν την αξιοπιστία και ακεραιότητα των αξιωματούχων του αγώνα,
ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιπτώσεις. Ο βασικός λόγος για τον οποίο τα συστήματα επικοινωνίας των
διαιτητών είναι κρυπτογραφημένα και δεν αναπαράγονται δημόσια, είναι να επιτραπεί στις ομάδες
των διαιτητών να επικοινωνούν γρήγορα και εμπιστευτικά μεταξύ τους. Η δημοσιοποίηση αυτής
της επικοινωνίας, θα εξανάγκαζε τους αξιωματούχους του αγώνα να συνυπολογίζουν τον δημόσιο
αντίκτυπο των λεγομένων τους πριν να πουν οτιδήποτε, πράγμα το οποίο θα περιόριζε την
ικανότητά τους να λειτουργούν ως ομάδα.
Πρόσθετα, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να συνυπολογιστούν επίσης και οι νομικές
συνέπειες της χρήση μαγνητοφωνήσεων από συζητήσεις μεταξύ του διαιτητή, των βοηθών
διαιτητή και τυχόν άλλων αξιωματούχων του αγώνα κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Σε περίπτωση
που καταγραφούν τέτοιες συζητήσεις, το πλέον πιθανό είναι να ζητηθεί να εξεταστούν σε
πειθαρχικές διαδικασίες και ως εκ τούτου θα είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο
διεξάγονται αυτές οι διαδικασίες (ήτοι, μεταξύ άλλων, ο διαιτητής θα όφειλε να ελέγξει την έκθεσή
του προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ανταποκρίνεται με τις καταγραφές, πράγμα το οποίο θα είχε ως
συνέπεια σημαντικό διοικητικό αντίκτυπο για τους διαιτητές και τα άλλα εμπλεκόμενα όργανα,
κ.λπ.).
Μολονότι αντιλαμβανόμαστε ότι οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν καταγράφουν λεπτομερώς τον
εξοπλισμό των διαιτητών (μολονότι αυτός πιθανόν να συμπεριληφθεί στους Κανόνες στο εγγύς
μέλλον), επιθυμούμε να επαναλάβουμε ότι τέτοιος πρόσθετος εξοπλισμός δεν επιτρέπεται σε αυτό
το χρονικό σημείο.
Ευχαριστούμε για την προσοχή και συνεργασία σας.
Μετά τιμής,
FIFA
[υπογραφή]
JérômeValcke
Γενικός Γραμματέας
Κοινοποίηση:

Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA
Επιτροπή Διαιτησίας της FIFA
Συνομοσπονδίες
Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο
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