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Αγωνιςτικι περίοδοσ 2011-12 

 

Σα τελευταία χρόνια και ειδικότερα τθν τελευταία διετία με τθν νζα δομι τθσ διαιτθςίασ με βάςθ τθν 

φμβαςθ Διαιτθςίασ  τθσ UEFA, θ Κεντρικι Επιτροπι Διαιτθςίασ και θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Διαιτθςίασ  

πραγματοποίθςαν ςειρά ςεμιναρίων για διαιτθτζσ, βοθκοφσ, παρατθρθτζσ, εκπαιδευτζσ διαιτθςίασ, με 

ειδικι αναφορά ςε όςουσ περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ τθσ Super League. τόχοσ ιταν πάντα θ παροχι 

τθσ μζγιςτθσ δυνατισ βοικειασ προσ τουσ διαιτθτζσ και τισ άλλεσ ειδικότθτεσ, ϊςτε με επάρκεια να είναι ςε 

κζςθ να εφαρμόηουν πιςτά τον Κανονιςμό. 

το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται, μετά τθν ζγκριςθ και ιςχφ από φζτοσ του Κανονιςμοφ Διαιτθςίασ 

τθσ FIFA και ςτο ελλθνικό ποδόςφαιρο, γενικζσ οδθγίεσ και ςυμβουλζσ για τθν ςτάςθ και ςυμπεριφορά των 

διαιτθτϊν από τθ ςτιγμι που ειςζρχονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο μζχρι και τθν λιξθ του αγϊνα. Βαςίηεται 

ςτισ «Επιπρόςθετεσ Οδηγίεσ για Διαιτητζσ, Βοηθοφσ Διαιτητζσ και Τζταρτουσ Διαιτητζσ», που 

περιλαμβάνονται ςτο εγχειρίδιο των Κανόνων του Παιχνιδιοφ, ςτουσ κανονιςμοφσ αγϊνων FIFA-UEFA , ςτον 

Κανονιςμό Αγϊνων Ποδοςφαίρου και ςτον Πεικαρχικό Κϊδικα τθσ Ελλθνικισ Ποδοςφαιρικισ 

Ομοςπονδίασ. 

Οι οδθγίεσ αφοροφν κατά βάςθ τα Επαγγελματικά Πρωτακλιματα και το Κφπελλο Ελλάδοσ και θ Κεντρικι 

Επιτροπι Διαιτθςίασ ελπίηει ότι θ πλιρθσ εφαρμογι των οδθγιϊν αυτϊν κα ενδυναμϊςει τθν ενιαία 

ερμθνεία και εφαρμογι των Κανόνων του Παιχνιδιοφ.  

Όλοι οι αναγνϊςτεσ ενκαρρφνονται κερμά να ςυμμετζχουν με τα ςχόλιά τουσ προσ τθν ΚΕΔ/ΕΠΟ, τα οποία 

μποροφν να βοθκιςουν να παρουςιαςτοφν βελτιωμζνεσ οι μελλοντικζσ εκδόςεισ αυτοφ του εγχειριδίου. 

Για τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαιτθςίασ ΕΠΟ 

αρρισ Γεώργιοσ 

άββασ Χριςτοσ 

Βαςάρασ Κφροσ 

Δοφροσ Γεώργιοσ 

Μπριάκοσ Ακανάςιοσ 

 

 

 



ΟΔΘΓΛΕ ΓΛΑ ΔΛΑΛΣΘΣΕ, ΒΟΘΚΟΤ, ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΕ, ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΕ ΑΠΟ ΣΑ ΕΜΛΝΑΡΛΑ ΕΠΟ 2011                            2 
 

 
 
 
 
 
 

Μζροσ Β΄  - Πρακτικζσ οδθγίεσ 

Κακοριςμόσ τθσ ςοβαρότθτασ μιασ παράβαςθσ   

Τπενκυμίηεται ςτουσ διαιτθτζσ ότι για να κακοριςτεί θ ςοβαρότθτα μιασ παράβαςθσ, ςχετιηόμενθ με παράβαςθ 

λακτίςματοσ, τρικλοποδιάσ, πθδιματοσ κατά αντιπάλου, χτυπιματοσ, ςπρωξίματοσ, τάκλιν, κα πρζπει να λάβουν 

υπόψθ τουσ: 

• Σο ςτοιχείο τθσ πρόκεςθσ ι του δόλου. 

• Σθν ταχφτθτα τθσ ενζργειασ του παίκτθ (ςφοδρότθτα). 

• Σθν πικανότθτα αυτοφ που κάνει τάκλιν, να παίξει τθ μπάλα. 

• Σθν κατεφκυνςθ του ποδιοφ και αν το τάκλιν γίνεται με τισ τάπεσ/ςόλα. 

• Σο αν βάηει ςε κίνδυνο, ο παίκτθσ, τθν αςφάλεια του αντιπάλου του. 

Ειδικι ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν εξάλειψθ των διεκδικιςεων, όπου ζνασ παίκτθσ αδιαφορεί για τθν αςφάλεια 

και τθ ςωματικι ακεραιότθτα του αντιπάλου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων επαφϊν που γίνονται τθ 

ςτιγμι που ο αντίπαλοσ τρζχει ζχοντασ ςτθ κατοχι του τθ μπάλα.  

Οι διαιτθτζσ πρζπει να λαμβάνουν μζτρα ςε περιπτϊςεισ ανεξζλεγκτων διεκδικιςεων που γίνονται με ζνταςθ και 

υπερβολικι δφναμθ ςε βάροσ τθσ ςωματικισ ακεραιότθτασ των αντιπάλων.  

 Όταν κρίνουν το ςτοιχείο τθσ πρόκεςθσ ι του δόλου, οι διαιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε ετοιμότθτα ειδικά ςτθν 

κατεφκυνςθ του ποδιοφ αυτοφ που κάνει το τάκλιν και τθ χριςθ ταπϊν. 

Όπου θ επαφι γίνεται με τθ μπάλα και τον αντίπαλο, με τρόπο επικίνδυνο, απερίςκεπτο, χωρίσ τθν εκτίμθςθ του 

πικανοφ κινδφνου για τον αντίπαλο, πρζπει ο παίκτθσ να παρατθρθκεί με κίτρινθ κάρτα και ςε περίπτωςθ χριςθσ 

υπερβολικισ δφναμθσ, να αποβλθκεί. 

Οποιαδιποτε διεκδίκθςθ περιλαμβάνει υπερβολικι δφναμθ, και ςυνεπϊσ κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια ενόσ 

αντιπάλου, κα πρζπει να κεωρείται ωσ ςοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι και ο παραβάτθσ κα πρζπει να αποβάλλεται. 

Κάκε βιαιότθτα πρζπει πάντα να αντιμετωπίηεται με κόκκινθ κάρτα.  

Παίκτθσ που κάνει τάκλιν ςε αντίπαλο, χρθςιμοποιϊντασ υπερβολικι δφναμθ κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν ςωματικι 

ακεραιότθτα του αντιπάλου, πρζπει ν' αποβλθκεί ανεξάρτθτα εάν το τάκλιν ζγινε από πίςω, από μπροςτά ι από τα 

πλάγια.  

Οι Διαιτθτζσ  μποροφν να επιτρζπουν τισ ςκλθρζσ αλλά κανονικζσ διεκδικιςεισ και να τιμωροφν μόνο τισ άδικεσ και 

αντικανονικζσ ενζργειεσ.  

Δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι κι ο παίκτθσ που ανταποδίδει ζνα ςκλθρό μαρκάριςμα που του γίνεται από αντίπαλο, είναι 

ζνοχοσ ςοβαρότατθσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ. 

Περιςτάςεισ 
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Επιπρόςκετα, για τον κακοριςμό τθσ ςοβαρότθτασ μιασ παράβαςθσ, οι διαιτθτζσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ 

και τισ ςυνκικεσ (περιλαμβανομζνθσ τθσ κζςθσ ςτον αγωνιςτικό  χϊρο) κάτω από τισ οποίεσ ζγινε θ παράβαςθ: 

• Ιταν ςε προφανι κζςθ για γκολ (παράβαςθ για κόκκινθ κάρτα); 

• Ιταν ςε επίκεςθ με προχποκζςεισ (παράβαςθ για κίτρινθ κάρτα); 

 

 Κριτιρια για περιπτώςεισ ανακοπισ υποςχόμενθσ επικετικισ προςπάκειασ 

Σα παρακάτω κριτιρια κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για να κακοριςτεί εάν ςταμάτθςε μία επίκεςθ με 

προχποκζςεισ για γκολ (υποςχόμενθ επικετικι προςπάκεια): 

• Θ κζςθ τθσ παράβαςθσ. 

• Θ πικανότθτα του παίκτθ να ςυνεχίςει με τθ μπάλα. 

• Θ κζςθ των ςυμπαικτϊν του. 

• Θ κζςθ των αντιπάλων. 

• Θ απόςταςθ από το τζρμα. 

• Ιταν πικανι θ εξζλιξθ τθσ επίκεςθσ ςτα επόμενα δευτερόλεπτα, εάν δεν είχε ςταματιςει   από μία 

παράβαςθ;  

 

Άλλεσ αντικανονικζσ ενζργειεσ (κράτθμα, πιάςιμο τθσ μπάλασ...) 

Τπενκυμίηεται ςτουσ διαιτθτζσ ότι θ ποινι για παραβάςεισ όπωσ, το κράτθμα ι το εςκεμμζνο πιάςιμο τθσ μπάλασ με 

τα χζρια, είναι ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ, μόνο ζνα ελεφκερο λάκτιςμα. 

Ωςτόςο, ζνασ παίκτθσ κα πρζπει να δεχκεί κίτρινθ κάρτα για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά, αν με τθν ενζργειά του 

αυτι: 

• εμποδίηει κακαρά ζναν αντίπαλο να γίνει κάτοχοσ τθσ μπάλασ ι να λάβει μια πλεονεκτικι  

κζςθ  

• εμποδίηει τθν ανάπτυξθ μιασ πολλά υποςχόμενθσ επίκεςθσ 

Όταν θ παράβαςθ εμποδίηει μία ευκαιρία για προφανι κζςθ για γκολ, ο παραβάτθσ πρζπει να αποβλθκεί. 

Κριτιρια προφανοφσ ευκαιρίασ για γκολ 

Σα παρακάτω κριτιρια κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για να κακοριςτεί εάν ςταμάτθςε μία  
επίκεςθ ςε προφανι κζςθ για γκολ: 

• Δυνατότθτα ελζγχου (control) τθσ μπάλασ. 
• Κζςθ του επικετικοφ. 
• υνολικι κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ (του επικετικοφ και τθσ μπάλασ). 
• Απόςταςθ από το τζρμα. 
• Κζςθ των αμυντικϊν/του τερματοφφλακα. 
• Ιταν πολφ πικανό θ επίκεςθ να δθμιουργιςει μία κακαρι ευκαιρία για γκολ, εάν δεν 

ςταματοφςε από μία παράβαςθ που τιμωρείται με ζνα ελεφκερο λάκτιςμα (ι μία εκτζλεςθ  
πζναλτι);  
 

Παραβάςεισ που διαπράττονται όταν θ μπάλα είναι εκτόσ παιχνιδιοφ 
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Παραβάςεισ μποροφν να ςυμβοφν όταν θ μπάλα είναι εντόσ ι εκτόσ παιχνιδιοφ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, οι 

παραβάτεσ πρζπει να τιμωρθκοφν ςφμφωνα με τθν φφςθ / ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ.  

Εάν μία παράβαςθ γίνει όταν θ μπάλα είναι εκτόσ παιχνιδιοφ, ο παραβάτθσ πρζπει να τιμωρθκεί ΜΟΝΟ πεικαρχικά, 

ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, μόνο που οι περιςτάςεισ τθσ παράβαςθσ δεν κα λθφκοφν υπόψθ 

(εφόςον θ επίκεςθ με προχποκζςεισ ι θ ευκαιρία ςε προφανι κζςθ για γκολ δεν ζγιναν ςτθν πράξθ). 

    

 

ωματικζσ Επαφζσ (χριςθ χεριών / ποδιών) 

Σο ποδόςφαιρο είναι ζνα άκλθμα ςτο οποίο θ ςωματικι επαφι είναι ζνα φυςικό μζροσ του παιχνιδιοφ και μόνο θ 

αντικανονικι ςωματικι επαφι πρζπει να τιμωρείται. Προκειμζνου να επιτευχκεί καλφτερα θ ενιαία εφαρμογι του 

Κανονιςμοφ, ζχουν κεςπιςτεί κριτιρια για να βοθκθκοφν οι διαιτθτζσ να διακρίνουν μεταξφ κανονικϊν επαφϊν και 

επαφϊν που κακίςτανται αντικανονικζσ και ςυνεπϊσ τιμωροφνται.  

Θ απόφαςθ ενόσ  διαιτθτι κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

• Ο αμυνόμενοσ αντικανονικά παρακϊλυςε ι εμπόδιςε τθν κίνθςθ του επικετικοφ με τθν επαφι του χεριοφ ι 

του βραχίονα του;  

• Αυτι θ επαφι επθρζαςε αρνθτικά τθν προϊκθςθ του επιτικζμενου ι τθν πρόοδο τθσ επίκεςθσ τθσ ομάδασ; 

• Ιταν αυτι θ επαφι προςχεδιαςμζνθ να εμποδίςει (ι μιπωσ ιταν τυχαία); 

• Ο αμυνόμενοσ χρθςιμοποιείςαι τα χζρια / βραχίονεσ του για να περιορίςει ςαφϊσ τθν επιλεγείςα κζςθ του 

επιτικζμενου ςτον αγωνιςτικό χϊρο; 

• Ο επιτικζμενοσ προκάλεςε τθν παράνομθ επαφι χεριοφ / βραχίονα; 

• Ο επιτικζμενοσ χρθςιμοποίθςε τθν επαφι που υπιρξε με το ςϊμα του αμυνόμενου, για να προςπακιςει να 

παραπλανιςει το διαιτθτι και να κερδίςει ζνα ελεφκερο λάκτιςμα ι εκτζλεςθ πζναλτι; 

Μετά  τθν εξζταςθ όλων των κριτθρίων, ο διαιτθτισ αποφαςίηει: 

για αντικανονικι επαφι (κράτθμα, ςπρϊξιμο ...) τον καταλογιςμό ενόσ ελεφκερου λακτίςματοσ ι ενόσ πζναλτι. 

τισ περιπτϊςεισ όπου ο επιτικζμενοσ επιχειρεί να παραπλανιςει τον διαιτθτι, προκειμζνου να του εκμαιεφςει 

λανκαςμζνθ απόφαςθ, τότε πρζπει να τιμωρθκεί με κίτρινθ κάρτα και να καταλογιςκεί ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα 

ςε βάροσ τθσ ομάδασ του.    

Προςοχι πρζπει να δίνεται ςτο γεγονόσ ότι αυτόσ που προκάλεςε (πρϊτοσ παραβάτθσ) τθν αντικανονικι ςωματικι 

επαφι μπορεί να είναι επιτικζμενοσ ι αμυνόμενοσ. Εάν και οι δφο παίκτεσ χρθςιμοποιοφν αντικανονικι ςωματικι 

επαφι, θ ομάδα του πρϊτου παραβάτθ τιμωρείται με ελεφκερο λάκτιςμα ι πζναλτι υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

Επιπροςκζτωσ, και οι δφο παίκτεσ μπορεί να τιμωρθκοφν πεικαρχικά. 

Παράνομεσ διεκδικιςεισ με τα χζρια ι τουσ βραχίονεσ  

Θ βελτιωμζνθ ςυγκζντρωςθ, ο αυξθμζνθ προςοχι και θ μζγιςτθ επαγρφπνθςθ πρζπει να κρατοφν τουσ διαιτθτζσ και 

τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ ςε επιφυλακι για κάκε πικανι περίπτωςθ παράνομθσ διεκδίκθςθσ με χζρια / βραχίονεσ. 

Εςτιάηοντασ όχι μόνο ςτα πόδια κατά τισ διεκδικιςεισ, οι διαιτθτζσ κα μποροφν να αναγνωρίςουν τισ δυνατζσ, 

ακζμιτεσ ςωματικζσ επαφζσ με αγκϊνεσ και βραχίονεσ που πρζπει να τιμωροφνται κατάλλθλα και με ςυνζπεια. 

Προςοχι πρζπει να δίνεται ςτον ιδιαίτερο κίνδυνο που προκαλείται όταν ο παίκτθσ πθδά κοντά ςε ζναν αντίπαλο 
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παίκτθ και απλϊνει εςκεμμζνα τον βραχίονά του μ' ζναν αφφςικο τρόπο (π.χ. προκαλϊντασ κίνδυνο με τθν κίνθςθ 

του αγκϊνα του). 

Οι διαιτθτζσ πρζπει να ζχουν επίγνωςθ τθσ ευκφνθσ τουσ και να προςτατεφουν τουσ παίκτεσ από αντικανονικό 

παίξιμο, εξαςφαλίηοντασ ότι κάκε διεκδίκθςθ, που περιζχει υπερβολικι δφναμθ (και επομζνωσ διακινδφνευςθ τθσ 

αςφάλειασ του αντιπάλου), πρζπει να κεωρείται ωσ ςοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι και να καταλιγει ςε κόκκινθ κάρτα. 

Οι αγκϊνεσ/ βραχίονεσ που χρθςιμοποιοφνται εςκεμμζνα, ωσ όπλο, εναντίον αντίπαλου παίκτθ περιλαμβάνονται 

αςφαλϊσ, ςε αυτιν τθν κατθγορία.  

Αντικανονικι χριςθ των βραχιόνων πριν από τθν εκτζλεςθ κόρνερ ι ελεφκερου 

λακτίςματοσ   

Θ αντικανονικι χριςθ των βραχιόνων, ιδιαίτερα πριν από τθν εκτζλεςθ κόρνερ ι ελεφκερων λακτιςμάτων κοντά ςτθ 
περιοχι πζναλτι, ζχει αυξθκεί ςθμαντικά. 
Οι διαιτθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςε ςυνεχι επαγρφπνθςθ, πριν τθν εκτζλεςθ κόρνερ ι ελεφκερου λακτίςματοσ και 
πρζπει να γίνεται φανερό ότι ενεργοφν προλθπτικά.  

Σα κρατιματα μποροφν  ν' αποφευχκοφν με τθν ζγκαιρθ προλθπτικι ενζργεια π.χ. όταν οι παίκτεσ κρατιοφνται ι 
διαγκωνίηονται μεταξφ τουσ για μια κζςθ μζςα ι κοντά ςτθν περιοχι πζναλτι.  

Οι παίκτεσ που γίνονται αντιλθπτοί πρζπει να απομονϊνονται και να δζχονται μια ξεκάκαρθ δθμόςια 
προειδοποίθςθ. Όπου είναι δυνατό, οι διαιτθτζσ πρζπει να χρθςιμοποιοφν τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ για να 
εξαςφαλίςουν ότι θ μπάλα δεν επανζρχεται ςτο παιχνίδι, μζχρι να ςφυρίξουν για τθν εκτζλεςθ του κόρνερ ι του 
ελεφκερου λακτίςματοσ 

 Είναι ςθμαντικό οποιαδιποτε παρόμοια παράβαςθ, μετά τισ αρχικζσ προλθπτικζσ ενζργειεσ του διαιτθτι, ν' 
αντιμετωπίηεται αποφαςιςτικά: 

 Πριν από τθν επαναφορά τθσ μπάλασ πρζπει να καταλιγει ςε κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα,  
 ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ. 

 Μετά τθν επαναφορά τθσ μπάλασ, οι διαιτθτζσ πρζπει να αντιμετωπίηουν αποφαςιςτικά  
 το ςυνεχζσ κράτθμα, ςπρϊξιμο κ.λπ. με τον καταλογιςμό ελεφκερου λακτίςματοσ ι πζναλτι,   
 ανάλογα με τθν ομάδα που διαπράττει τθν παράβαςθ. 
 

Όπου απαιτείται, περαιτζρω πεικαρχικζσ κυρϊςεισ, πρζπει να επιβάλλονται. 

Πρόςφατα ζχει παρατθρθκεί για το κζμα, ςθμαντικι βελτίωςθ και ζχουν λθφκεί αυςτθρά μζτρα. Όμωσ γίνεται 

υπενκφμιςθ ςτουσ διαιτθτζσ να εξακολουκιςουν να λαμβάνουν αυςτθρά μζτρα για το κράτθμα, το τράβθγμα και το 

ςπρϊξιμο μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι και να εφαρμόηουν τθν προτεινόμενθ διαδικαςία. 

Παράνομθ χριςθ του ςώματοσ  

Τπάρχει μια αυξανόμενθ τάςθ παράνομθσ χριςθσ του ςϊματοσ για το ςταμάτθμα μιασ πολλά υποςχόμενθσ επίκεςθσ 

ι για ν' αποτραπεί ς' ζναν παίκτθ να δεχτεί τθ μπάλα από ςυμπαίκτθ του.  

ε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, όπου μια πολλά υποςχόμενθ επίκεςθ ςταματά αντικανονικά κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

υπενκυμίηεται ςτουσ διαιτθτζσ ότι κα πρζπει, εκτόσ από τον καταλογιςμό ενόσ ελεφκερου λακτίςματοσ ι πζναλτι, να 

παρατθροφν τον παραβάτθ παίκτθ με κίτρινθ κάρτα για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.  

Όπου θ παράνομθ χριςθ του ςϊματοσ περιζχει ΤΠΕΡΒΟΛΛΚΘ ΔΤΝΑΜΘ, ΒΛΑ ι ΕΧΚΡΟΣΘΣΑ, τότε, ςφμφωνα με τουσ 

Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ, πρζπει να δείχνεται ΚΟΚΚΛΝΘ ΚΑΡΣΑ. 

Πζναλτι (προςποίθςθ ςτθν εκτζλεςθ) 

Τπενκυμίηεται ςτουσ διαιτθτζσ ότι οι Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ τϊρα προβλζπουν: 
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«Θ προςποίθςθ κατά τθν πορεία του παίκτθ προσ τθν εκτζλεςθ ενόσ πζναλτι, για να παραπλανθκοφν οι αντίπαλοι, 

επιτρζπεται ωσ μζροσ του παιχνιδιοφ. Ωςτόςο, θ προςποίθςθ του λακτίςματοσ τθσ μπάλασ, ακριβϊσ τθ ςτιγμι που ο 

παίκτθσ ζχει ολοκλθρϊςει το τρζξιμό  του, κεωρείται παράβαςθ του Κανόνα 14 και ενζργεια αντιακλθτικισ 

ςυμπεριφοράσ, για τθν οποία ο παίκτθσ πρζπει να παρατθρθκεί με κίτρινθ κάρτα». 

Αυτό εφαρμόηεται τόςο ςτισ εκτελζςεισ πζναλτι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, όςο και ςτισ εκτελζςεισ πζναλτι κατά τθ 

διαδικαςία ανάδειξθσ νικθτι, ςτο τζλοσ του αγϊνα. 

 

Παραπλάνθςθ-  "κζατρο" 

Τπενκυμίηεται ςτουσ διαιτθτζσ ότι: «παραπλανθτικζσ ενζργειεσ, που ςκοπεφουν να εξαπατιςουν τον διαιτθτι, και 

που διαπράττονται οπουδιποτε μζςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο, πρζπει να τιμωροφνται με κίτρινθ κάρτα για 

αντιακλθτικι ςυμπεριφορά». 

Οι παραπλανθτικζσ ενζργειεσ εξαπάτθςθσ του διαιτθτι μπορεί να ςυμβοφν: 

 όταν δεν υφίςταται ΚΑΜΛΑ ΕΠΑΦΘ μεταξφ των παικτϊν 

 όταν ο παίκτθσ ΧΡΘΛΜΟΠΟΛΕΛ ελαφρά επαφι με ζναν αντίπαλο παίκτθ 

 όταν ο παίκτθσ ΠΡΟΚΑΛΕΛ τθν επαφι με ζναν αντίπαλο παίκτθ  

 όταν ο παίκτθσ ΑΝΑΜΕΝΕΛ πικανι επαφι από ζναν αντίπαλο παίκτθ. 

Όταν γίνεται παραπλάνθςθ, δεν είναι αποδεκτό να εντοπίηεται και να μζνει ατιμϊρθτθ. 

Όμωσ, όταν οι ενζργειεσ των παικτϊν δεν αποςκοποφν να παραπλανιςουν τον διαιτθτι, δεν πρζπει να κεωροφνται 

ωσ παραπλάνθςθ και ο αγϊνασ πρζπει να ςυνεχίηεται. 

 Παίξιμο τθσ μπάλασ με το χζρι  

Εάν ο παίκτθσ παίηει τθν μπάλα με το χζρι με πρόκεςθ, είναι ςθμαντικό να λάβουμε υπόψθ τα 

ακόλουκα ςθμεία: 

 Σο χζρι πιγε ςτθν μπάλα ι θ μπάλα ςτο χζρι; 

 Σα χζρια ι οι βραχίονεσ του παίκτθ είναι ςε “φυςικι” κζςθ; 

 Ο παίκτθσ κζλει να “πιάςει περιςςότερο χϊρο” χρθςιμοποιϊντασ τουσ βραχίονζσ του; 

 Ο παίκτθσ προςπακεί να αποφφγει να χτυπιςει θ μπάλα το χζρι του; 

 Θ απόςταςθ που διινυςε θ μπάλα, πριν χτυπιςει το χζρι του παίκτθ 

 Ο παίκτθσ είναι ικανόσ να αποφφγει να χτυπιςει θ μπάλα ςτο χζρι του; 

 Ο παίκτθσ χρθςιμοποιεί εςκεμμζνα το χζρι ι τον βραχίονά του για να αγγίξει τθν μπάλα; 

Οι διαιτθτζσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ πικανζσ πρόςκετεσ περιςτάςεισ και ςυνζπειεσ, π.χ.  

ποφ και πϊσ ςυνζβθ θ παράβαςθ (ςταμάτθςε μια επίκεςθ με προχποκζςεισ; εμπόδιςε μια  

προφανι ευκαιρία για επίτευξθ τζρματοσ;) και τότε πρζπει να τιμωροφν κατάλλθλα, ςφμφωνα  

με τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ. 
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Αντιπαράκεςθ μεταξφ παικτών 

 
Οι διαιτθτζσ πρζπει να διαςφαλίηουν ότι οι παραβάτεσ κα τιμωροφνται ομοιόμορφα. Είναι ξεκάκαρα ωφζλιμο να 

πθγαίνουν γριγορα ςτο ςθμείο τθσ αντιπαράκεςθσ και να φαίνεται ότι λαμβάνουν άμεςεσ πεικαρχικζσ ενζργειεσ 

(κίτρινθ κάρτα, κόκκινθ κάρτα), όπωσ απαιτείται. 

Ζχει παρατθρθκεί ότι, όταν ο διαιτθτισ δεν πθγαίνει γριγορα ςτον τόπο του ςυμβάντοσ, ςυχνά ακολουκοφν 

αντιδράςεισ και αντίποινα (αντεκδικιςεισ) και το πρόβλθμα κλιμακϊνεται. 

Εάν δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί άμεςα θ κλιμάκωςθ μιασ αντιπαράκεςθσ μεταξφ των παικτϊν, ο διαιτθτισ 

πρζπει να παρατθρεί λεπτομερϊσ τι ςυμβαίνει και πρζπει να αποφεφγει να αναμιχκεί ςωματικά για το διαχωριςμό 

των ςυμπλεκόμενων παικτϊν. 

Θ ςωματικι επαφι του διαιτθτι ι του βοθκοφ διαιτθτι, όταν παρεμβαίνει ανάμεςα ςε παίκτεσ, πρζπει φυςιολογικά 

να αποφεφγεται. Θ δυναμικι χριςθ τθσ ςφυρίχτρασ μπορεί να βοθκιςει, αλλά οι φωνζσ ςτουσ παίκτεσ πρζπει επίςθσ 

να αποφεφγονται. 

Διαπλθκτιςμοί μεταξφ των παικτών 

 
Οι διαιτθτζσ δεν πρζπει να τιμωροφν μόνο τουσ πρϊτουσ παραβάτεσ, όπου θ παράβαςθ το δικαιολογεί 

(επιπολαιότθτα, ωμότθτα κ.λπ.), αλλά και τουσ παίκτεσ που εμπλζκονται ςε περαιτζρω αντιπαράκεςθ.  

Ο κφριοσ δράςτθσ (-εσ) πρζπει να τιμωρείται κατάλλθλα και προτείνεται να παρατθρείται με κάρτα τουλάχιςτον ζνασ 

παίκτθσ από κάκε ομάδα.  

Οι κίτρινεσ κάρτεσ δεν κεωροφνται επαρκισ τιμωρία, όταν ςυμβαίνουν ςυμπλοκζσ (υπερβολικι ςωματικι επαφι 

κ.λπ.).  

Κάκε παίκτθσ που προςεγγίηει ι αναμειγνφεται ςε τζτοιο ςυμβάν από κάποια απόςταςθ, πρζπει να εντοπίηεται και 

να παρατθρείται με κάρτα. Ο ζνασ βοθκόσ πρζπει να παρακολουκεί και να καταγράφει τα γεγονότα και ο άλλοσ 

βοθκόσ πρζπει να παραμζνει κοντά ςτον διαιτθτι. Ο 4οσ διαιτθτισ πρζπει να διατθρεί τθ κζςθ του ανάμεςα ςτισ 

τεχνικζσ περιοχζσ, ενϊ επίςθσ παρακολουκεί τθν κατάςταςθ. 

Ο διαιτθτισ, οι βοθκοί διαιτθτζσ και ο 4οσ, εάν είναι αναγκαίο, πρζπει να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ πριν από τθν 

επανζναρξθ του αγϊνα. 

Οι διαιτθτζσ δεν πρζπει να επιτρζπουν τθν κακυςτζρθςθ και οφείλουν να διαςφαλίηουν ότι ο αγϊνασ κα ξεκινιςει εκ 

νζου, το ςυντομότερο δυνατόν. 

Αντιπαράκεςθ με τον διαιτθτι- Τπονόμευςθ τθσ Εξουςίασ του 
Θ ΕΠΟ ενκαρρφνει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον αγϊνα να ςζβονται τουσ ρόλουσ του κακενόσ εξ αυτϊν. Ζχοντασ 

τοφτο κατά νου, οι διαιτθτζσ οφείλουν να διατθροφν το ςεβαςμό και να τιμωροφν τθ ςυμπεριφορά που υπονομεφει 

τθν εξουςία του διαιτθτι. 

φμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ, οι παίκτεσ που επιδεικνφουν διαφωνία προσ το διαιτθτι ι το βοθκό 

διαιτθτι με λόγια ι πράξεισ, πρζπει να παρατθροφνται με κάρτα. 

Οι παίκτεσ εκφράηουν τθ διαφωνία τουσ ι υπονομεφουν τθν εξουςία του διαιτθτι με πολλοφσ τρόπουσ, όπωσ π.χ.: 

 με χειρονομίεσ ι διαμαρτυρόμενοι τρζχοντασ προσ το διαιτθτι ι το βοθκό διαιτθτι 
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 ςυνωκοφμενοι γφρω από τον διαιτθτι (μαηικι διαμαρτυρία) – ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ πρζπει τουλάχιςτον 

ζνασ παίκτθσ να παρατθρθκεί με κίτρινθ κάρτα 

 απαιτϊντασ με λόγια ι χειρονομίεσ τθν τιμωρία αντιπάλου παίκτθ με κάρτα 

Οι διαιτθτζσ πρζπει να απαιτοφν πλιρθ ςεβαςμό και να τον διατθροφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα. Προσ τοφτο, 

οι διαιτθτζσ οφείλουν να: 

• Επιδεικνφουν ιςχυρι προςωπικότθτα, εάν παίκτθσ ι παίκτεσ δείξουν τα πρϊτα ςθμάδια διαφωνιϊν 

• Παρατθροφν με κίτρινθ κάρτα, εάν κεωριςουν τθν πράξθ, τθν ενζργεια του παίκτθ ωσ διαφωνία! 

• Παρατθροφν με κίτρινθ κάρτα τον παίκτθ που ηθτά κίτρινθ ι κόκκινθ για αντίπαλο παίκτθ. 

Θ ζγκαιρθ παρατιρθςθ με κίτρινθ κάρτα ενδεχομζνωσ να λειτουργιςει προλθπτικά και να ςταματιςει άλλουσ 

παίκτεσ από το να επιδείξουν διαφωνία. Θ Επιτροπι Διαιτθςίασ αναμζνει ότι οι διαιτθτζσ κα αντιμετωπίηουν τισ 

περιπτϊςεισ διαφωνιϊν με αποφαςιςτικό τρόπο και οι παραβάτεσ κα δζχονται κίτρινθ κάρτα. 

Η Επιτροπι Διαιτθςίασ ,είναι αποφαςιςμζνθ να ςταματιςει τθ διαφωνία και τθν παρενόχλθςθ των διαιτθτών 

εντόσ και εκτόσ αγωνιςτικοφ χώρου. 

Αντιμετώπιςθ τθσ μαηικισ διαμαρτυρίασ 
 

Κατά τθν αντιμετϊπιςθ ζντονων καταςτάςεων (όπωσ π.χ. μαηικϊν διαμαρτυριϊν / αντιπαρακζςεων), ο διαιτθτισ 

πρζπει να παραμζνει ιρεμοσ και ςυγκεντρωμζνοσ.  

Πρζπει να προςπακεί να αποφορτίςει/ θρεμιςει τθν κατάςταςθ με το γριγορο εντοπιςμό του κφριου υπαίτιου/ 

διαμαρτυρόμενου, ο οποίοσ πρζπει ακολοφκωσ να οδθγείται (απομονϊνεται) ςε ουδζτερθ ηϊνθ, μακριά από τθν 

ομάδα των παικτϊν, το ςυντομότερο δυνατόν και να παρατθρείται με κίτρινθ κάρτα για τθν αντιακλθτικι 

ςυμπεριφορά του.  

Ο διάλογοσ πρζπει να κρατείται (χρονικά) ςτο ελάχιςτο.  

Ο διαιτθτισ πρζπει να παραμζνει ιρεμοσ, ςτακερόσ, να διατθρεί οπτικι επαφι με τον εν λόγω παίκτθ και να είναι 

απολφτωσ κυρίαρχοσ. 

Εάν διαπραχκεί ςοβαρι παράβαςθ, π.χ. αντιακλθτικι ςωματικι επαφι με το διαιτθτι, θ κόκκινθ κάρτα πρζπει να 

επιδεικνφεται με θρεμία και αξιοπρζπεια. 

ε τζτοιεσ καταςτάςεισ ο πλθςιζςτεροσ βοθκόσ διαιτθτισ μπορεί να βοθκά τον διαιτθτι.  

Ο άλλοσ βοθκόσ διαιτθτισ και ο 4οσ πρζπει να παρατθροφν και να καταγράφουν τισ λεπτομζρειεσ του ςυμβάντοσ. Ο 

4οσ διαιτθτισ πρζπει να διατθρεί τθ κζςθ του ανάμεςα ςτισ δφο τεχνικζσ περιοχζσ (να ΜΘΝ ειςζρχεται ΜΕΑ ςτον 

αγωνιςτικό χϊρο). 

Ο αγϊνασ πρζπει να ξεκινά εκ νζου το ςυντομότερο δυνατόν. Ο χρόνοσ που χάκθκε από τθν κακυςτζρθςθ πρζπει να 

κρατείται με φυςιολογικό τρόπο. 

Θετικι γλώςςα του ςώματοσ  

Οριςμζνεσ  φορζσ ίςωσ  να είναι επωφελισ θ χριςθ κατάλλθλων διακριτικϊν επεξθγθματικϊν ςθμάτων για τθ 

διευκρίνιςθ ενόσ ςυμβάντοσ, που δεν γίνεται εμφανϊσ κατανοθτό από κάποιουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Αυτόσ είναι ζνασ κετικόσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ παίκτεσ και προςδίδει ςτισ αποφάςεισ του διαιτθτι αξιοπιςτία 

και πειςτικότθτα π.χ. δείχνοντασ με απλό τρόπο ότι θ κίτρινθ κάρτα ςθμειϊνεται για μια ςειρά παραβάςεων (που 
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παραβιάηουν με επιμονι τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ), και τελικά μπορεί να είναι χριςιμο, ζτςι ϊςτε οι παίκτεσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ κίτρινθ κάρτα δεν ιταν μόνο για τθν τελευταία παράβαςθ.  

υμπεριφορά των ατόμων ςτθν Σεχνικι Περιοχι  

Τπενκυμίηεται ςτουσ διαιτθτζσ ότι ζνα μόνο πρόςωπο, κάκε φορά, επιτρζπεται να ςθκϊνεται από το πάγκο και να 

κινείται ςτα όρια τθσ Σεχνικισ Περιοχισ, δίνοντασ οδθγίεσ με υπεφκυνο τρόπο. 

ε περίπτωςθ αρνθτικϊν αντιδράςεων ι ανεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ του προςϊπου ι των προςϊπων ςτθν τεχνικι 

περιοχι, ο 4οσ διαιτθτισ οφείλει, κατ’ αρχιν, να παρζμβει επιχειρϊντασ  να κατευνάςει τθν κατάςταςθ. Πρζπει να 

αποφφγει να αναμειχκεί προςωπικά ςε αντιπαράκεςθ ι παρατεταμζνεσ ςυηθτιςεισ.Παρ’ όλα αυτά, αν θ κατάςταςθ 

δεν διορκϊνεται, ο τζταρτοσ οφείλει να ενθμερϊςει τον διαιτθτι, ςε μια κατάλλθλθ διακοπι του αγϊνα, ο οποίοσ 

τότε κα απευκφνει δθμόςια προειδοποίθςθ ςτο εμπλεκόμενο πρόςωπο ι πρόςωπα (ι ςε πιο ςοβαρζσ περιςτάςεισ 

κα το απομακρφνει, δίχωσ άλλο, από τθν τεχνικι περιοχι).  

ε περιπτϊςεισ επανειλθμμζνθσ ανεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ, ο 4οσ διαιτθτισ οφείλει να ενθμερϊςει το διαιτθτι, ο 

τελευταίοσ δε, να απομακρφνει τα άτομα αυτά από τθν τεχνικι περιοχι. 

Πλεονζκτθμα  

Παίκτεσ, προπονθτζσ και κεατζσ κζλουν το παιχνίδι να ζχει ροι, να «κυλά». Όμωσ, μερικζσ φορζσ, οι ςυνκικεσ του 

αγϊνα απαιτοφν να ςταματά το παιχνίδι με το να ςθμειϊνεται θ παράβαςθ, διότι θ εφαρμογι του πλεονεκτιματοσ 

μπορεί να απειλιςει τον ζλεγχο του αγϊνα. 

Είναι ςθμαντικό για τουσ διαιτθτζσ να εξετάηουν, εάν θ πικανι χριςθ του πλεονεκτιματοσ, ωφελεί τελικά τθν ομάδα 

ςε βάροσ τθσ οποίασ ζγινε θ παράβαςθ. Ει δυνατόν, οι διαιτθτζσ να κακυςτεροφν να ςφυρίξουν,  εφαρμόηοντασ  τθν 

τεχνικι «περίμενε και δεσ», προκειμζνου να εκτιμιςουν εάν θ ομάδα που δεν υπζπεςε ςτθν παράβαςθ ζχει 

πραγματικά κακαρι δυνατότθτα επίκεςθσ. 

Όταν οι διαιτθτζσ αποφαςίςουν να εφαρμόςουν τον Κανόνα του πλεονεκτιματοσ, οφείλουν να κυμοφνται και είναι 

ςθμαντικό, να το δείχνουν φωνάηοντασ «ΠΑΛΗΕ» και κάνοντασ το ςυγκεκριμζνο, επιςθμοποιθμζνο ΘΜΑ ΜΕ ΣΟΤ 

ΒΡΑΧΛΟΝΕ, ζτςι ϊςτε οι παίκτεσ να καταλάβουν ότι ο διαιτθτισ είδε τθν παράβαςθ και ότι δεν διζφυγε τθσ 

προςοχισ του. 

Σο πλεονζκτθμα πρζπει να εφαρμόηεται, όταν ενδζχεται να προκφψει μια επίκεςθ με προχποκζςεισ ι μια ξεκάκαρθ, 

άμεςθ, ολοφάνερθ προφανισ ευκαιρία για γκολ.  

Επιπρόςκετα ο διαιτθτισ πρζπει να λάβει υπ’ όψιν του τα εξισ: 

•    ςε ποιο ςθμείο του αγωνιςτικοφ χϊρου ςυνζβθ θ παράβαςθ 

•    πρζπει ο παραβάτθσ παίκτθσ να παρατθρθκεί με κίτρινθ κάρτα; 

•    πρζπει ο παραβάτθσ παίκτθσ να παρατθρθκεί με δεφτερθ κίτρινθ κάρτα;  

•    πρζπει ο παραβάτθσ παίκτθσ να δεχκεί κόκκινθ κάρτα; 

 

υνοψίηοντασ : 

•    Οι διαιτθτζσ πρζπει να ςκζφτονται ευρφτερα και να μθν εςτιάηουν μόνο ςτο φάουλ (τθν τιμωρία και τθ 

κζςθ του). 

•    Όπου εφαρμόηεται το πλεονζκτθμα, οι ςωςτζσ πεικαρχικζσ ποινζσ πρζπει να εφαρμόηονται, μόλισ διακοπεί 

το παιχνίδι. 

•    Θ υπερβολικι χριςθ του πλεονεκτιματοσ μπορεί να προκαλζςει ςοβαρότερεσ παραβάςεισ. 



ΟΔΘΓΛΕ ΓΛΑ ΔΛΑΛΣΘΣΕ, ΒΟΘΚΟΤ, ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΕ, ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΕ ΑΠΟ ΣΑ ΕΜΛΝΑΡΛΑ ΕΠΟ 2011                            10 
 

•    Πλεονζκτθμα υπζρ των αμυντικϊν ςτθ περιοχι τουσ, ςπάνια πρζπει να αφινεται και ςυγκεκριμζνα ΜΟΝΟ 

όταν ζχουν τον απόλυτο ζλεγχο τθσ μπάλασ και δεν υπάρχουν αντίπαλοι κοντά. 

 

Διαχείριςθ των ελεφκερων λακτιςμάτων  

Μόλισ επιβλθκοφν οι (τυχόν) πεικαρχικζσ ποινζσ, ο διαιτθτισ εξαςφαλίηει ότι θ μπάλα τοποκετείται ςτο ςθμείο 

τθσ παράβαςθσ (ι εκεί που ορίηει ο Κανονιςμόσ), το ςυντομότερο δυνατόν.  

Αν θ ομάδα, που κζρδιςε το φάουλ, αποφάςιςε να μθν το εκτελζςει γριγορα, τότε αμζςωσ ο διαιτθτισ 

επεμβαίνει δείχνοντασ τθ ςφυρίχτρα ςτον παίκτθ που πρόκειται να το εκτελζςει και του  λζγει ότι πρζπει να 

περιμζνει να ςφυρίξει. Αν εκτελεςκεί, πριν το ςφφριγμα, αυτό πρζπει να επαναλθφκεί. Ο παίκτθσ που το 

εκτζλεςε, πρζπει να παρατθρθκεί με κίτρινθ κάρτα. 

 

 

Μζροσ τθσ διαχείριςθσ είναι και θ απομάκρυνςθ των αμυντικϊν από τθ μπάλα. 

Σθν απόςταςθ τθν μετράμε από τα πλάγια του τείχουσ και όποιοσ αμυντικόσ αρνθκεί να απομακρυνκεί ςτθν 

απόςταςθ αυτι, πρζπει να παρατθρθκεί με κίτρινθ. 

Θ κζςθ που κα λάβει ο διαιτθτισ είναι αυτι που κα του επιτρζπει να ελζγχει μπάλα, τείχοσ και βοθκό. 

Ο διαιτθτισ δίνει το ςιμα για να εκτελεςκεί το ελεφκερο λάκτιςμα κι αν οι αμυνόμενοι προχωριςουν προσ τθ 

μπάλα, τότε το ελεφκερο επαναλαμβάνεται, εφ’ όςον δεν ςθμειϊκθκε τζρμα και παρατθροφνται με κίτρινθ ο ι οι 

παραβάτεσ παίκτεσ. 

Θ μπάλα κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο ίδιο ςθμείο για τθν επανάλθψθ τθσ εκτζλεςθσ, ακολουκϊντασ τθν ίδια 

διαδικαςία. 

Γριγορο ελεφκερο λάκτιςμα  

Ζνα ελεφκερο λάκτιςμα μπορεί να εκτελείται γριγορα- χωρίσ ςφφριγμα από το διαιτθτι- με τθν προχπόκεςθ ότι: 

• Δεν απαιτείται, για τθν παράβαςθ που ζγινε, να λθφκοφν πεικαρχικά μζτρα, αλλά οφτε και για προθγοφμενθ 

φάςθ (από τυχόν πλεονζκτθμα) 

• Σο ελεφκερο λάκτιςμα εκτελείται γριγορα μετά το ςφφριγμα τθσ παράβαςθσ (δθλαδι λίγα δευτερόλεπτα ….) 

• Θ μπάλα είναι ακίνθτθ ςτο ςθμείο τθσ παράβαςθσ 

• Σο ελεφκερο λάκτιςμα δεν απαιτεί διαχείριςθ από το διαιτθτι 

• Ο διαιτθτισ δεν ζχει ξεκινιςει ακόμθ τον ζλεγχο του τείχουσ προκειμζνου οι αντίπαλοι να ςτακοφν ςτθ 

ςωςτι απόςταςθ. 

Αντίπαλοσ που παρεμποδίηει ςκόπιμα τθν εκτζλεςθ του ελεφκερου λακτίςματοσ, που εκτελείται γριγορα, πρζπει να 

παρατθρθκεί με κίτρινθ κάρτα. 

Επικίνδυνο παιχνίδι με επαφι  
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Αν ζνασ παίκτθσ αγωνίηεται με επικίνδυνο τρόπο και ταυτόχρονα ζλκει ςε επαφι με αντίπαλο, ο διαιτθτισ πρζπει να 

τιμωριςει τθ ςοβαρότερθ παράβαςθ, δθλαδι τθν επαφι και ςυνεπϊσ να καταλογίςει άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα.  

Όπου απαιτείται, πρζπει να λαμβάνονται και πεικαρχικά μζτρα. 

Σοποκζτθςθ  

Μια καλι κζςθ και θ, από τα πλάγια τθσ φάςθσ, οπτικι γωνία ζχουν μεγάλθ ςθμαςία για τθν καλφτερθ απόφαςθ ςε 

ςχζςθ με τον τρόπο και τισ ςυνκικεσ τθσ παράβαςθσ. Ο βοθκόσ μπορεί, επίςθσ, να παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ 

ςτον διαιτθτι. 

Σο όφελοσ  μιασ ευζλικτθσ και ευρείασ χριςθσ του διαγωνίου  είναι αποδεκτό από πολλοφσ κορυφαίουσ ανκρϊπουσ 

τθσ διαιτθςίασ, γι αυτό και ςυςτινεται από τθν επιτροπι διαιτθςίασ. 

Θ βαςικι αρχι, να παίηεται δθλαδι το παιχνίδι ανάμεςα ςτο διαιτθτι και το βοθκό, πρζπει να τθρείται  για  τθν 

εφρεςθ τθσ καλφτερθσ οπτικισ γωνίασ από τθν οποία παρατθροφνται  τα γεγονότα - φάςεισ, διατθρϊντασ παράλλθλα 

και τθν επαφι με το βοθκό. 

τα ελεφκερα λακτίςματα, κοντά ςτθν περιοχι πζναλτι, ο διαιτθτισ κα πρζπει να φανεί ότι μετρά τθν απόςταςθ των 

9.15μ και ςτθ ςυνζχεια να λαμβάνει κζςθ, κατ’ αρχιν προσ τα αριςτερά και όχι προσ τα δεξιά, με εξαίρεςθ ςτα 

ελεφκερα λακτίςματα, κοντά ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ περιοχισ (με άλλα λόγια ο διαιτθτισ κινείται ςτθ διαγϊνιό 

του ι άλλθ ικανι κζςθ για να παρακολουκεί το τι κα ςυμβεί ςτθ περιοχι πζναλτι). Εκτιμάται, ωσ αντίλθψθ, ότι μια 

τζτοια κζςθ μειϊνει τθ πικανότθτα μιασ λανκαςμζνθσ κρίςθσ ι τθν πικανότθτα να χακεί μια φάςθ. 

Εντοπιςμόσ των παραβατών παικτών 

Θ ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ ι θ υπερβολικι βιαςφνθ μπορεί να προκαλζςει ςφάλματα κατά τον εντοπιςμό των 

παραβατϊν παικτϊν. Οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ είναι ωφζλιμεσ για τθν λιψθ πεικαρχικϊν μζτρων:  

• Απομόνωςε και εντόπιςε τον παίκτθ(-εσ) που πρζπει να τιμωρθκεί πεικαρχικά 

• Και οι τζςςερισ διαιτθτζσ πρζπει να ςθμειϊςουν τον παίκτθ, ελζγχοντασ παράλλθλα εάν αυτόσ ζχει ιδθ 

παρατθρθκεί με κάρτα 

• Ο αγϊνασ πρζπει να ξαναρχίςει μόλισ ολοκλθρωκοφν αυτζσ οι διαδικαςίεσ 

 

Επανείςοδοσ ςτον αγωνιςτικό χώρο 

Μετά από το ςιμα του διαιτθτι προσ τον παίκτθ για επάνοδο ςτον αγωνιςτικό χϊρο, ο παίκτθσ μπορεί να λάβει 

μζροσ άμεςα ςτο παιχνίδι. 

Οι διαιτθτζσ πρζπει να είναι προςεκτικοί, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κζςθ τθσ μπάλασ και των άλλων παικτϊν, πριν 

δϊςουν το ςιμα ςτον παίκτθ να επανζλκει ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

 

Πεικαρχικζσ ποινζσ ςτουσ αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ 

Όταν ο διαιτθτισ παίρνει πεικαρχικά μζτρα εναντίον αναπλθρωματικϊν, πρζπει να το δείχνει κακαρά 

χρθςιμοποιϊντασ τθν κίτρινθ ι τθν κόκκινθ κάρτα. 

  

υηιτθςθ πριν από τον αγώνα  
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Θ ομαδικι δουλειά βελτιϊνεται μόνο με τθν εξάςκθςθ τεχνικϊν οδθγιϊν και τθν εξαςφάλιςθ ότι κάκε μζλοσ τθσ 

διαιτθτικισ ομάδασ ζχει κοινι γνϊςθ τθσ ερμθνείασ των Κανόνων.  

Σο κάκε μζλοσ κα πρζπει να ςζβεται το ρόλο τόςο το δικό του όςο και των άλλων.  

Σα μζλθ τθσ ομάδασ μποροφν να επιτφχουν εάν ο διαιτθτισ, που ζχει τθν ευκφνθ, κάνει ξεκάκαρεσ, ειλικρινείσ 

ςυηθτιςεισ πριν από τον αγϊνα, και είναι ανοιχτόσ ςε ερωτιςεισ από τα υπόλοιπα μζλθ.  

Όλθ θ ομάδα κα πρζπει, ςτο τζλοσ, να είναι ςφμφωνθ με όλα τα καταλθκτικά ςυμπεράςματα αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ. 

Τπενκυμίηεται προσ τθν διαιτθτικι ομάδα θ ανάγκθ λεπτομεροφσ ςυηιτθςθσ ςχετικά με το ρόλο του κάκε μζλουσ τθσ, 

ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ τουσ. 

Οι διαιτθτζσ πρζπει να ςυνδράμουν, με ςοβαρότθτα, ςτθ διάρκεια προετοιμαςίασ με τουσ βοθκοφσ και τον 4ο 

προκειμζνου να υπάρξει πλιρθσ ςυνεργαςία ςτον αγϊνα, παρζχοντασ λεπτομερείσ οδθγίεσ, πριν από τον αγϊνα, 

ακόμθ και εάν τα μζλθ τθσ ομάδασ ζχουν ξανά ςυνεργαςτεί, ςε άλλουσ αγϊνεσ.  

Θ τιρθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων ςυνεργαςίασ κα διαςφαλίςει μεγαλφτερθ ςυνζπεια ςτθν εφαρμογι των Κανόνων 

του Παιχνιδιοφ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν εφαρμογι του off side.  

Ωσ ο θγζτθσ τθσ ομάδασ, ςε κάκε αγϊνα, ο διαιτθτισ πρζπει να λαμβάνει τθν τελικι ευκφνθ τθσ όποιασ απόφαςθσ. 

Θ αποτελεςματικι επικοινωνία του διαιτθτι με τθν ομάδα του, πριν και κατά τθν διάρκεια του αγϊνα, είναι 

ςθμαντικι (αυξθμζνθ επαγρφπνθςθ).  

Θ οπτικι επαφι και θ αμοιβαία επαγρφπνθςθ με αμφίδρομθ επικοινωνία, είναι ςθμαντικι. 

Προτείνεται επίςθσ ςτθν Ομάδα των Διαιτθτϊν να βρει χρόνο για ΑΠΟΣΛΜΘΘ τθσ ομαδικισ δουλειάσ και μετά από 

τον αγϊνα. 


