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Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006
Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος
∆ιαστάσεις
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι ορθογώνιος. Το µήκος της γραµµής
πλαγίου πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µήκος της γραµµής εστίας.
Μήκος :
Πλάτος :

ελάχιστο 25 cm
µέγιστο 42 cm
ελάχιστο 15 cm
µέγιστο 25 cm

∆ιεθνείς αγώνες
Μήκος :

ελάχιστο 38 cm
µέγιστο 42 cm

Πλάτος :

ελάχιστο 18 cm
µέγιστο 25 cm

∆ιακριτικά σηµεία αγωνιστικού χώρου
Ο αγωνιστικός χώρος περιλαµβάνει διακριτικές γραµµές. Αυτές οι γραµµές
ανήκουν στις περιοχές των οποίων αποτελούν όρια. Οι δύο µεγαλύτερες
οριακές γραµµές ονοµάζονται γραµµές πλαγίου. Οι δύο µικρότερες γραµµές
ονοµάζονται γραµµές εστίας.
Όλες οι γραµµές έχουν πλάτος 8 cm. Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται από τη
µεσαία γραµµή σε δύο ίσες περιοχές. Το σηµείο του κέντρου βρίσκεται στη
µέση της µεσαίας γραµµής. Γύρω του διαγράφεται ένας κύκλος ακτίνας 3 m.
Στο ακόλουθο σχέδιο διακρίνονται ο αγωνιστικός χώρος και οι
συµπληρωµατικοί χώροι:
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Εστία
Περιοχή πέναλτι
Σηµείο πέναλτι
∆εύτερο σηµείο πέναλτι
Μεσαία γραµµή
Κεντρικός κύκλος
Περιοχή γωνιαίου λακτίσµατος
Γραµµή εστίας
Περιοχή αλλαγών
Γραµµή πλαγίου
Περιοχή πέναλτι
Η περιοχή πέναλτι ορίζεται σε κάθε άκρο του αγωνιστικού χώρου, ως
ακολούθως:
Με κέντρο το εξωτερικό σηµείο της κάθε κατακόρυφης δοκού διαγράφονται
τεταρτοκύκλια ακτίνα 6 m. Τα τεταρτοκύκλια διαγράφονται από τη γραµµή
εστίας µέχρι του σηµείου τοµής τους µε νοητή ευθεία, κάθετη στη γραµµή
εστίας και στο εξωτερικό σηµείο της κατακόρυφης δοκού. Τα άνω τµήµατα
των τεταρτοκύκλιων συνδέονται µε ευθεία γραµµή µήκους 3.16 m,
παράλληλη στο µεταξύ των κατακόρυφων δοκών τµήµα της γραµµής εστίας.
Η κυρτή γραµµή που οριοθετεί το εξωτερρικό όριο της γραµµής πέναλτι είναι
γνωστή και ως γραµµή περιοχής πέναλτι

Σηµείο πέναλτι
Το σηµείο πέναλτι σηµειώνεται σε απόσταση 6 m από το µέσο του τµήµατος
της γραµµής εστίας µεταξύ των κατακόρυφων δοκών και ισαπέχει από αυτές.
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∆εύτερο σηµείο πέναλτι
Ένα δεύτερο σηµείο πέναλτι σηµειώνεται στον αγωνιστικό χώρο και σε
απόσταση 10 m από το µέσο του τµήµατος της γραµµής εστίας µεταξύ των
κατακόρυφων δοκών και ισαπέχει από αυτές.
Τόξο γωνιαίου λακτίσµατος Μέσα στον αγωνιστικό χώρο διαγράφεται
τεταρτοκύκλιο µε κέντρο κάθε γωνία του και ακτίνα 25 cm.

Ζώνη αλλαγής
Η ζώνη αλλαγής βρίσκεται στην ίδια πλευρά του αγωνιστικού χώρου µε τους
πάγκους των οµάδων και ακριβώς µπροστά από αυτούς και αποτελούν τις
περιοχές εισόδου και εξόδου των παικτών στον αγωνιστικό χώρο κατά τις
αλλαγές τους.
• Οι ζώνες αλλαγής βρίσκονται ακριβώς µπροστά από τους πάγκους
των οµάδων και έχουν µήκος 5 m. Είναι σηµειωµένες σε κάθε πλευρά µε µια
γραµµή, κάθετη στη γραµµή πλαγίου, πλάτους 8 cm και µήκους 80 cm, 40 cm
από τα οποία χαράσσονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο και 40 cm έξω από
τον αγωνιστικό χώρο.
• Ανάµεσα στο πλησιέστερο άκρο κάθε ζώνης αλλαγής και στο σηµείο
τοµής της µεσαίας γραµµής µε τη γραµµή πλαγίου υπάρχει απόσταση 5 m.
Αυτό το ελεύθερο διάστηµα, ακριβώς µπροστά από το τραπέζι του
χρονοµέτρη, διατηρείται άδειο.
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Εστίες
Οι εστίες πρέπει να βρίσκονται στο µέσο κάθε γραµµής εστίας. Αποτελούνται
από δύο κατακόρυφες δοκούς, ισαπέχουσες από κάθε γωνία και ενωµένες στις
κορυφές τους µε οριζόντια δοκό.
Η εσωτερική απόσταση ανάµεσα στις δοκούς είναι 3 m και η κατακόρυφη
απόσταση από το κατώτερο άκρο της οριζόντιας δοκού µέχρι το έδαφος είναι
2 m.
Τόσο οι κατακόρυφες δοκοί όσο και η οριζόντια δοκός έχουν το ίδιο πλάτος
και βάθος, 8 cm. Πάνω στις κατακόρυφες δοκούς και σε οριζόντιες δοκούς
πίσω από τις εστίες προσαρτώνται δίχτυα από κάνναβη, γιούτα ή νάιλον. Το
κατώτερο τµήµα τους στηρίζεται σε κυρτές δοκούς ή σε κάποιο άλλο επαρκές
στήριγµα.
Το βάθος της εστίας, που ορίζεται ως η απόσταση από το εσωτερικό άκρο των
κατακόρυφων δοκών πρός το εξωτερικό του αγωνιστικού χώρου, είναι
τουλάχιστον 80 cm στην κορυφή και 100 cm στο επίπεδο του εδάφους.
Ασφάλεια
Οι εστίες πρέπει να έχουν ένα σταθεροποιητικό σύστηµα που θα τις
αποτρέπει από το να αναποδογυρίζουν. Φορητές εστίες µποτούν να
χρησιµοποιηθούν δεδοµένου ότι είναι σταθερές σαν τις κανονικές
εστίες.
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Επιφάνεια αγωνιστικού χώρου
Η επιφάνεια είναι λεία, επίπεδη και όχι λειαντικό. Η χρήση ξύλου ή τεχνητού
υλικού συνιστάται. Πρέπει να αποφεύγονται το τσιµέντο και η πίσσα.
Αποφάσεις
• Απόφαση 1 Στην περίπτωση που οι γραµµές εστίας έχουν µήκος ανάµεσα
σε 15 cm και 16 cm, η ακτίνα του τεταρτοκύκλιου είναι µόνο 4 m. Σε αυτήν
την περίπτωση το σηµείο πέναλτι δε βρίσκεται πια στη γραµµή που ορίζει την
περιοχή πέναλτι αλλά παραµένει σε απόσταση 6 m από το µέσο του τµήµατος
γραµµής εστίας µεταξύ των δοκών και ισαπέχει από αυτές.
• Απόφαση 2 Εκτός αγωνιστικού χώρου και πάνω στη γραµµή εστίας, σε
απόσταση 5 m από το τόξο γωνιαίου λακτίσµατος και σε ορθή γωνία µε τη
γραµµή εστίας πρέπει να χαραχθεί ευθύγραµµο τµήµα για να εξασφαλίζεται
ότι η απόσταση αυτή ελέγχεται κατά το γωνιαίο λάκτισµα. Το πλάτος του
τµήµατος αυτού πρέπει να είναι 8 cm.
• Απόφαση 3 ∆ύο επιπλέον σηµάδια, το καθένα σε απόσταση 5 µέτρων
αριστερά και δεξιά από το δεύτερο σηµείο πέναλτι, πρέπει να γίνουν στον
αγωνιστικό χώρο ώστε να υποδεικνύουν την απόσταση που πρέπει να
κρατείται όταν ένα ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το δεύτερο σηµείο
πέναλτι. Το πλάτος αυτού του σηµαδιού είναι 6 cm.
• Απόφαση 4 Οι πάγκοι των οµάδων βρίσκονται πίσω από τις γραµµές
πλαγίου και ακριβώς δίπλα στον ελεύθερο χώρο µπροστά από το τραπέζι του
χρονοµέτρη.
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Κανονισµός 2: Η µπάλα
Ιδιότητες και διαστάσεις
Η µπάλα είναι:
• Σφαιρική
• ∆ερµάτινη ή από άλλο κατάλληλο υλικό • Μέγιστης περιφέρειας 64 cm και
ελάχιστης 62 cm
• Μέγιστου βάρους 440 gr και ελάχιστου 400 gr κατά την έναρξη του αγώνα
• Πίεσης ίσης πρός 0.4 – 0.6 ατµόσφαιρες (400 – 600 gr/cm2) στο επίπεδο
της θάλασσας

Αντικατάσταση ελαττωµατικής µπάλας
Αν η µπάλα σκάσει ή καταστεί ελαττωµατική κατά τη διάρκεια ενός αγώνα:
• Ο αγώνας διακόπτεται
• Γίνεται επανέναρξη του αγώνα αφήνοντας τη νέα µπάλα στο σηµείο όπου η
προηγούµενη κατέστει ελαττωµατική.
Αν η µπάλα σκάσει ή καταστεί ελαττωµατική εκτός αγώνα (κατά το
εναρκτήριο λάκτισµα, γωνιαίο λάκτισµα, ελεύθερο λάκτισµα, λάκτισµα πέναλτι
ή πλάγια επαναφορά):
• Γίνεται επανέναρξη του αγώνα σύµφωνα µε τους Κανονισµούς
Απαγορεύεται η µπάλα να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς
την έγκριση του διαιτητή.
Αποφάσεις
• Απόφαση 1 Στους διεθνείς αγώνες απαγορεύεται η χρήση µπαλών από
τσόχα.
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• Απόφαση 2 Κατά την πρώτη αναπήδηση της µπάλας όταν αυτή αφήνεται
από ύψος 2 µ, αυτή πρέπει να παρουσίάζει µέγιστη αναπήδηση 65 cm και
ελάχιστη 50 cm.
Σε επίσηµους αγώνες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µπάλες που πληρούν
τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2.
Σε αγώνες της FIFA, και σε αγώνες διοργανωµένους υπό την αιγίδα των
συνοµοσπονδιών πρέπει η µπάλα να φέρει έναν από τους ακόλουθους 3
χαρακτηρισµούς προκειµένου να χρησιµοποιηθεί:
Το επίσηµο λογότυπο «FIFA APPROVED» ή το επίσηµο λογότυπο «FIFA
INSPECTED» ή την ένδειξη «INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD»
Αυτός ο χαρακτηρισµός πάνω σε µια µπάλα δηλώνει πως έχει ελεγχθεί
επίσηµα και πληρεί τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, διαφορετικές για κάθε
κατηγορία και επιπρόσθετες στα ελάχιστα χαρακτηριστικά όπως αυτά
ορίζονται στον Κανονισµό 2. Ο κατάλογος των επιπλέον προδιαγραφών που
ορίζονται για κάθε ξεχωριστή κατηγορία πρόκειται να εκδοθεί σύντοµα από τη
FIFA. Η επιλογή των εργαστηρίων που θα φέρουν σε πέρας αυτούς τους
ελέγχους γίνεται από την FIFA.
Οι εθνικές οµοσπονδίες µπορούν να επιβάλλουν στους εθνικούς αγώνες τη
χρήση µπαλών που θα φέρουν έναν από τους τρείς χαρακτηρισµούς.
Σε όλους τους άλλους αγώνες η µπάλα που χρησιµοποιείται, πρέπει να
συµφωνεί µε τις προδιαγραφές τους Κανονισµού 2.
Στην περίπτωση που µια εθνική οµοσπονδία επιβάλλει τη χρήση µπαλών που
φέρουν τα λογότυπα «FIFA APPROVED» ή «FIFA INSPECTED» για τους
εθνικούς τους αγώνες, αυτή η εθνική οµοσπονδία πρέπει επίσης να επιτρέψει
τη χρήση µπαλών που φέρουν το χαρακτηρισµό «INTERNATIONAL MATCH
BALL STANDARD», που είναι απαλλαγµένος δικαιωµάτων εκµετάλλευσης.
Στους αγώνες διοργανώσεων της FIFA και στους αγώνες που διοργανώνονται
υπό την αιγίδα των συνοµοσπονδιών και των εθνικών οµοσπονδιών, δεν
επιτρέπεται η αναγραφή κανενός είδους εµπορικής διαφήµισης στην επιφάνεια
της µπάλας, εκτός του σήµατος της διοργάνωσης, του διοργανωτή και του
εξουσιοδοτηµένου σήµατος κατατεθέντος του κατασκευαστή. Οι κανονισµοί
των διοργανώσεων µπορούν να περιορίσουν το µέγεθος και τον αριθµό
ανάλογων σηµάτων.
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Κανονισµός 3: Αριθµός παικτών
Παίκτες
Ο αγώνας διεξάγεται µε δύο οµάδες, που κάθε µια αποτελείται από πέντε
παίκτες το πολύ, ένας από τους οποίους είναι ο τερµατοφύλακας.
∆ιαδικασία αλλαγής
Οι αλλαγές µπορούν να γίνονται κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα που διεξάγεται
σύµφωνα µε τους κανονισµούς µιας επίσηµης διοργάνωσης σε επίπεδο FIFA,
συνοµοσπονδίας ή εθνικής οµοσπονδίας.
Ο µέγιστος επιτρεπτός αριθµός αναπληρωµατικών παικτών είναι επτά. ∆εν
υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των αλλαγών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
Ένας παίκτης που έχει αντικατασταθεί, µπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό
χώρο ώς άλλαγή κάποιου άλλου παίκτη. Μια αλλαγή διεξάγεται όταν η µπάλα
βρίσκεται εντός ή εκτός παιδιάς και όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
• Ο παίκτης που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο πρέπει να χρησιµοποιεί για
το λόγο αυτό τη ζώνη αλλαγής της δικής του οµάδας.
• Ο παίκτης που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να χρησιµοποιεί για
το λόγο αυτό επίσης τη ζώνη αλλαγής της δικής του οµάδας αλλά όχι πρίν ο
παίκτης που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο να περάσει εντελώς από την
πλάγια γραµµή.
• Ένας παίκτης αλλαγής βρίσκεται στη δικαιοδοσία και αρµοδιότητα των
διαιτητών για την δυνατότητά του να αγωνισθεί ή όχι.
• Η αλλαγή ολοκληρώνεται όταν ο παίκτης αλλαγής εισέλθει στον αγωνιστικό
χώρο, από την οποία στιγµή καθίσταται αγωνιζόµενος και ο παίκτης που
αποχωρεί, παύει να θεωρείται αγωνιζόµενος.
Ο τερµατοφύλακας µπορεί να αλλάξει θέση µε οποιοδήποτε παίκτη.
Παραβάσεις / Ποινές
Αν, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής µιας αλλαγής ένας παίκτης εισέλθει στον
αγωνιστικό χώρο πρίν να εξέλθει εντελώς ο αντικαθιστώµενος παίκτης:
• Ο αγώνας διακόπτεται
• Ο παίκτης που αντικαθίσταται, διατάσσεται να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό
χώρο
• Ο παίκτης αλλαγής δέχεται προειδοποίηση και του επιδεικνύεται η κίτρινη
κάρτα και του δίνεται η εντολή να αποµακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο για
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής.
• Γίνεται επανέναρξη του αγώνα µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που κερδίζει η
αντίπαλη οµάδα στο σηµείο που βρισκόταν η µπάλα όταν διεκόπη ο αγώνας.
Παρόλα αυτά, αν η µπάλα βρισκόταν µέσα στην περιοχή πέναλτι, το έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται πάνω στη γραµµή περιοχής πέναλτι, στο
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πλησιέστερο σηµείο πρός το σηµείο που βρισκόταν η µπάλα όταν διεκόπη ο
αγώνας.
Αν, κατά τη διάρκεια µιας αλλαγής, ένας παίκτης αλλαγής εισέρχεται στον
αγωνιστικό χώρο ή ένας παίκτης που αντικαθίσταται τον εγκαταλείπει από
µέρος διαφορετικό της ζώνης αλλαγής της δικής του οµάδας:
• Ο αγώνας διακόπτεται
• Ο παίκτης που διέπραξε το παράπτωµα δέχεται προειδοποίηση και του
επιδεικνύεται η κίτρινη κάρτα και του δίνεται η εντολή να φύγει από τον
αγωνιστικό χώρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής.
• Γίνεται επανέναρξη του αγώνα µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που κερδίζει η
αντίπαλη οµάδα στο σηµείο που βρισκόταν η µπάλα όταν διεκόπη ο αγώνας.
Παρόλα αυτά, αν η µπάλα βρισκόταν µέσα στην περιοχή πέναλτι, το έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται πάνω στη γραµµή περιοχής πέναλτι, στο
πλησιέστερο σηµείο πρός το σηµείο που βρισκόταν η µπάλα όταν διεκόπη ο
αγώνας.

Αποφάσεις
• Απόφαση 1 Κατά την έναρξη του αγώνα, η κάθε οµάδα πρέπει να
αποτελείται από πέντε παίκτες.
• Απόφαση 2 Αν, στην περίπτωση αποβολής παικτών, σε κάποια οµάδα
αποµένουν λιγότεροι από τρείς παίκτες (συµπεριλαµβανοµένου και του
τερµατοφύλακα), ο αγώνας πρέπει να σταµατήσει.
• Απόφαση 3 Ένας εκπρόσωπος οµάδας µπορεί να δώσει οδηγίες τακτικής
στους ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια του αγώνα. Όµως οι εκπρόσωποι
οµάδων δεν πρέπει να εµποδίζουν µε τις κινήσεις τους ποδοσφαιριστές και
τους διαιτητές και πρέπει πάντα να συµπεριφέρονται σωστά.
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Κανονισµός 4: Εξοπλισµός παικτών
Ασφάλεια
Απαγορεύεται οι παίκτες να χρησιµοποιούν εξαρτήµατα ή να φοράνε
οτιδήποτε επικίνδυνο για τους ίδιους ή για τους συµπαίκτες τους,
συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε είδους κοσµηµάτων.
Βασικός Εξοπλισµός
Τα βασικά υποχρεωτικός εξοπλισµός ενός παίκτη αποτελείται από τα
ακόλουθα ξεχωριστά κοµµάτια:
• Φανέλα
• Σόρτς – αν ο παίκτης φορά θερµικό κοντό παντελόνι εσωτερικά, αυτό θα
πρέπει να είναι του ίδιου χρώµατος µε το σορτσάκι.
• Κάλτσες
• Επικαλαµίδες
• Παπούτσια – τα µόνα επιτρεπόµενα παπούτσια είναι πάνινα ή µαλακά
δερµάτινα αθλητικά παπούτσια ή παπούτσια γυµναστικής µε σόλες από
ελαστικό ή από παρόµοιο υλικό.
Επικαλαµίδες
• Καλύπτονται τελείως από τις κάλτσες
• Είναι από κατάλληλο υλικό (ελαστικό, πλαστικό ή παρόµοια υλικά)
• Προσφέρουν ικανοποιητικό βαθµό προστασίας
Τερµατοφύλακες
• Ο τερµατοφύλακας επιτρέπεται να φορά µακρύ παντελόνι
• Όλοι οι τερµατοφύλακες φοράνε χρώµατα που µπορούν να διακριθούν
εύκολα από τα χρώµατα των άλλων παικτών και των διαιτητών
• Αν ένας αγωνιζόµενος παίκτης αντικαταστήσει τον τερµατοφύλακα, η
φανέλα του τερµατοφύλακα που φορά ο παίκτης πρέπει να φέρει στην πλάτη
τον αριθµό του παίκτη.
Παραβάσεις / Ποινές
Για κάθε παράβαση αυτού του Κανονισµού:
• Ο παραβάτης παίκτης διατάσσεται από το διαιτητή να εγκαταλείψει τον
αγωνιστικό χώρο, να επιδορθώσει το εξάρτηµά του ή να εφοδιαστεί µε το
εξάρτηµα που του λείπει. Ο παίκτης απαγορεύεται να επιστρέψει στον
αγωνιστικό χώρο χωρίς πρώτα να το αναφέρει σε έναν από τους τρείς
διαιτητές, που ελέγχει ότι τα εξαρτήµατα του παίκτη είναι τώρα κατάλληλα.
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Επανεκκίνηση παιχνιδιού
Εάν οι διαιτητές σταµατήσουν το παιχνίδι για να τιµωρήσουν τον
ποδοσφαιριστή :
• Το παιχνίδι επανεκκινείται µε έµµεσο λάκτισµα, που θα χτυπηθεί από παίκτη
της αντιπάλου οµάδος από το σηµείο που ήταν η µπάλα όταν οι διαιτητές
σταµάτησαν το παιχνίδι.
Αποφάσεις
1. Οι παίκτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν εσωτερικές φανέλες που περιέχουν
µηνύµατα ή διαφηµίσεις. Παίκτης που βγάζει την φανέλα του για να
αποκαλύψει µηνύµατα ή διαφηµίσεις θα τιµωρείται από την διοργανώτρια
αρχή.
2. Οι φανέλες πρέπει να έχουν µανίκια.
Κανονισµός 5: ∆ιαιτητής
∆ικαιοδοσία του διαιτητή
Κάθε αγώνας διευθύνεται από ένα διαιτητή που έχει πλήρη δικαιοδοσία στην
εφαρµογή των Κανονισµών του Αθλήµατος σε σχέση µε τον αγώνα τον οποίο
διευθύνει, από τη στιγµή που εισέρχεται στο χώρο που θα διεξαχθεί ο αγώνας
µέχρι τη στιγµή που αποχωρεί από αυτόν.
∆ικαιοδοσίες και καθήκοντα
Ο ∆ιαιτητής:
• Εφαρµόζει τους Κανονισµούς του Αθλήµατος
• Επιτρέπει τη συνέχιση του παιχνιδιού όταν η οµάδα υπέρ της οποίας έχει
καταλογισθεί φάουλ επωφεληθεί από ένα τέτοιο πλεονέκτηµα και τιµωρεί την
αρχική παράβαση αν δεν προκύπτει πλεονέκτηµα εκείνη τη στιγµή
• Τηρεί το φύλλο αγώνα και επιδίδει στις αρµόδιες αρχές µια έκθεση αγώνα
που περιλαµβάνει πληροφορίες για κάθε πειθαρχική πράξη εναντίον παικτών,
ή/και παραγόντων οµάδων και για κάθε άλλο περιστατικό που συνέβη πρίν,
κατά τη διάρκεια ή µετά τον αγώνα
• Εκτελεί καθήκοντα χρονοµέτρη όταν ο επίσηµος χρονοµέτρης απουσιάζει
• ∆ιακόπτει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα, ή τερµατίζει τον αγώνα σε κάθε
παράβαση των Κανονισµών
• ∆ιακόπτει προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα, ή τερµατίζει τον αγώνα σε κάθε
περίπτωση εξωτερικής παρέµβασης
• Αναλαµβάνει πειθαρχική δράση εναντίον των παικτών που διαπράττουν
παραπτώµατα επισύροντας προειδοποίηση ή αποβολή
• Αναλαµβάνει δράση εναντίον παραγόντων των οµάδων που είναι ένοχοι
ανάρµοστης συµπεριφοράς και, εάν κριθεί απαραίτητο, να τους αποβάλλει από
τον αγωνιστικό χώρο και από τον περιβάλλοντα χώρο
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• ∆ιασφαλίζει την απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο µη
εξουσιοδοτηµένων ατόµων
• ∆ιακόπτει τον αγώνα αν, κατά την άποψή του, ένας παίκτης έχει
τραυµατισθεί σοβαρά και εξασφαλίζει την ασφαλή του έξοδο από τον
αγωνιστικό χώρο
• Επιτρέπει τη συνέχιση του αγώνα µέχρις ότου η µπάλα βρεθεί εκτός παιδιάς
αν ένας παίκτης είναι, κατά την άποψή του, ελαφρά τραυµατισµένος
• ∆ιασφαλίζει το γεγονός ότι κάθε χρησιµοποιούµενη µπάλα πληρεί τις
προδιαγραφές του Κανονισµού 2
• Τιµωρεί το πιο σοβαρό παράπτωµα όταν ένας παίκτης διαπράττει παραπάνω
από ένα παραπτώµατα την ίδια στιγµή

Αποφάσεις του ∆ιαιτητή
Οι αποφάσεις του διαιτητή σχετικά µε τα γεγονότα του αγώνα είναι οριστικές.
Ο διαιτητής και ο δεύτερος διαιτητής µπορούν να αλλάξουν απόφαση µόνο
εάν αντιληφθούν ότι έχει γίνει σφάλµα ή εάν το θεωρούν αναγκαίο να το
κάνουν δεδοµένου ότι το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει εκ νέου ή δεν έχει λήξει.
Αποφάσεις
• Απόφαση 1 Αν ο διαιτητής και ο δεύτερος διαιτητής καταλογίσουν
ταυτόχρονα ένα φάουλ και υπάρχει διαφωνία για την οµάδα που υπέπεσε σε
αυτό, επικρατεί η απόφαση του διαιτητή.
• Απόφαση 2 Τόσο ο διαιτητής όσο και ο δεύτερος διαιτητής έχουν δικαίωµα
να προειδοποιήσουν ή να αποβάλλουν έναν παίκτη, αλλά στην περίπτωση
διαφωνίας τους, επικρατεί η απόφαση του διαιτητή.
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Κανονισµός 6: ∆εύτερος ∆ιαιτητής
Καθήκοντα και δικαιοδοσίες
Καθορίζεται ένας δεύτερος διαιτητής προκειµένου να καλύπτει την πλευρά του
αγωνιστικού χώρου απέναντι από τον διαιτητή. Επίσης, επιτρέπεται να
χρησιµοποιεί σφυρίχτρα.
Ο δεύτερος διαιτητής βοηθά το διαιτητή στον έλεγχο του αγώνα σύµφωνα µε
τους Κανονισµούς του Αθλήµατος. Ο δεύτερος διαιτητής επίσης:
• Έχει τη διακριτική εξουσία για τη διακοπή του αγώνα σε κάθε παράβαση των
Κανονισµών
• ∆ιασφαλίζει οτι οι αλλαγές γίνονται κανονικά
Στην περίπτωση αδικαιολόγητης παρέµβασης ή εσφαλµένης διαιτησίας, ο
διαιτητής απαλλάσει το δεύτερο διαιτητή από τα καθήκοντά του, κανονίζει την
αντικατάστασή του και συντάσσει έκθεση πρός τις αρµόδιες αρχές.

Αποφάσεις Στους διεθνείς αγώνες, η ύπαρξη δεύτερου διαιτητή είναι
υποχρεωτική.
Κανονισµός 7: Χρονοµέτρης και τρίτος διαιτητής
Καθήκοντα
Ορίζονται ένας χρονοµέτρης και ένας τρίτος διαιτητής. Κάθονται εκτός του
αγωνιστικού χώρου στη µεσαία γραµµή και στην ίδια πλευρά µε τη ζώνη
αλλαγής.
Ο χρονοµέτρης και ο τρίτος διαιτητής πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ένα
κατάλληλο ρολόι (χρονόµετρο) και µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα που τα
παρέχει η οµοσπονδία ή ο σύλλογος του αγωνιστικού χώρου στον οποίο
διεξάγεται ο αγώνας, για την υποδήλωση των συνεχόµενων φάουλ.
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Ο χρονοµέτρης
Πρέπει να:
• ∆ιασφαλίζει ότι η διάρκεια του αγώνα είναι η προβλεπόµενη από τις
διατάξεις του Κανονισµού 8:
o Θέτοντας σε λειτουργία το ρολόι του (χρονόµετρο) µε το εναρκτήριο
λάκτισµα.
o Σταµατώντας το ρολόι του (χρονόµετρο) όταν η µπάλα βρεθεί εκτός
παιδιάς.
o Θέτοντάς το ξανά σε λειτουργία µετά από πλάγια επαναφορά, ελεύθερο
λάκτισµα τερµατοφύλακα, γωνιαίο λάκτισµα, ελεύθερο λάκτισµα,
λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι ή από το δεύτερο σηµείο πέναλτι,
διακοπή του αγώνα ή ελεύθερο.
• Ελέγχει τα ενός λεπτού ταίµ-άουτ.
• Ελέγχει τον προβλεπόµενο χρόνο περιόδου ποινής δύο λεπτών κατά την
αποβολή ενός παίκτη.
• Σηµειώνει το τέλος του πρώτου ηµιχρόνου, το τέλος του αγώνα, το τέλος
των περιόδων παράτασης και το τέλος των ταίµ-άουτ µε µια σφυρίχτρα ή µε
κάποιο άλλο ηχητικό σήµα διαφορετικό από εκείνα των διαιτητών.
• Σηµειώνει όλα τα ταίµ-άουτ που αποµένουν σε κάθε οµάδα, κρατά
ενήµερους τους διαιτητές και τις οµάδες αντίστοιχα και εγκρίνει το ταίµ-άουτ
όταν ζητείται από κάποιο παράγοντα της κάθε οµάδας (Κανονισµός 8).
• Σηµειώνει τα πέντε πρώτα φάουλ στα οποία υπέπεσε κάθε οµάδα,
παραχωρηµένα από τους διαιτητές, στο κάθε ηµίχρονο αγώνα και δίνει σήµα
όταν διαπράττεται το πέµπτο φάουλ από µια οµάδα.
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Ο τρίτος διαιτητής
Επιπροεθέτως της βοήθειας στον χρονοµέτρη, ο τρίτος διαιτητής πρέπει να:
• Σηµειώνει τα πέντε πρώτα φάουλ στα οποία υπέπεσε κάθε οµάδα τα οποία
έχουν σηµάνει οι διαιτητές σε κάθε ηµίχρονο του αγώνα και δίνει σήµα όταν
διαπράττεται το πέµπτο φάουλ από µια οµάδα
• Σηµειώνει τις παύσεις του αγώνα και τις αιτίες τους
• Σηµειώνει τους αριθµούς των παικτών που επιτυγχάνουν τέρµατα
• Να καταγράφει τα ονόµατα και τους αριθµούς των παικτών που έχουν
δεχθεί προειδοποίηση ή έχουν αποβληθεί
• Παρακολουθεί την αντικατάσταση των µπαλών κατόπιν απαίτησης των
διαιτητών
• Ελέγχει τον εξοπλισµό των αναπληρωµατικών παικτών, εάν κριθεί
απαραίτητο, πρίν από την εισοδό τους στον αγωνιστικό χώρο
• Υποδείξει στους διαιτητές εάν έχει γίνει κάποιο σοβαρό λάθος σε αποβολή ή
παρατήρηση ποδοσφαιριστή ή εάν µια πράξη βίας έχει διαπραχθεί εκτός
οπτικής τους ακτίνας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο διαιτητής πρέπει να
αποφασίσει σε κάθε περιστατικό που συνδέεται µε το παιχνίδι
• Παρακολουθεί τη συµπεριφορά των ατόµων που κάθονται στους πάγκους
των οµάδων και ενηµερώνει τους διαιτητές για κάθε ανάρµοστη συµπεριφορά
• Παρέχει κάθε άλλη πληροφορία σχετική µε τον αγώνα.
Στην περίπτωση αδικαιολόγητης παρέµβασης από το χρονοµέτρη ή τον τρίτο
διαιτητή, ο διαιτητής απαλλάσσει το χρονοµέτρη ή τον τρίτο διαιτητή από τα
καθήκοντά του, κανονίζει την αντικατάστασή τους και συντάσσει έκθεση πρός
τις αρµόδιες αρχές.
Σε περίπτωση τραυµατισµού, ο τρίτος διαιτητής µπορεί να αντικαταστήσει είτε
το διαιτητή είτε το δεύτερο διαιτητή.
Αποφάσεις
• Απόφαση 1 Στους διεθνείς αγώνες, η ύπαρξη χρονοµέτρη και τρίτου
διαιτητή είναι υποχρεωτική.
• Απόφαση 2 Στους διεθνείς αγώνες, το χρησιµοποιούµενο ρολόι
(χρονόµετρο) πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες (ακριβή
χρονοµέτρηση, συσκευή µέτρησης της περιόδου ποινής δύο λεπτών για
τέσσερις παίκτες ταυτόχρονα και καταγραφής του συνολικού αριθµού φάουλ
από κάθε οµάδα κατά τη διάρκεια του κάθε ηµιχρόνου).
• Απόφαση 3 Εάν ο τρίτος διαιτητής απουσιάζει, ο χρονοµέτρης πρέπει να
αναλάβει και τα καθήκοντα του τρίτου διαιτητή.
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Κανονισµός 8: ∆ιάρκεια αγώνα
Περίοδοι παιχνιδιού
Ο αγώνας διαρκεί δύο ισόχρονες περιόδους των 20 λεπτών.
Τη χρονοµέτρηση αναλαµβάνει ένας χρονοµέτρης του οποίου τα καθήκοντα
ορίζονται από τον Κανονισµό 7.
Η διάρκεια ενός ηµιχρόνου µπορεί να παραταθεί προκειµένου να εκτελεστεί
ένα λάκτισµα πέναλτι ή ένα άµεσο λάκτισµα εναντίον µίας οµάδας που έχει
διαπράξει πάνω από 5 συσσωρευµένα φάουλ.

Ταίµ-Άουτ (time-out)
Επιτρέπεται στις οµάδες να ζητήσουν ένα ταίµ-άουτ ενός λεπτού σε κάθε
ηµίχρονο.
Οι ακόλουθες καταστάσεις εφαρµόζονται σε ένα τάιµ-άουτ:
• Οι παράγοντες των οµάδων είναι εξουσιοδοτηµένοι να ζητούν από το
χρονοµέτρη το ταίµ-άουτ.
• Το ταίµ-άουτ µπορεί να ζητηθεί οποιαδήποτε στιγµή αλλά γίνεται αποδεκτό
µόνο όταν η οµάδα έχει στην κατοχή της τη µπάλα.
• Ο χρονοµέτρης εγκρίνει το ταίµ-άουτ όταν η µπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς
χρησιµοποιώντας µια σφυρίχτρα ή κάποιο άλλο ακουστικό σήµα διαφορετικό
από εκείνα των διαιτητών.
• Όταν χορηγείται το ταίµ-άουτ, οι αναπληρωµατικοί παίκτες πρέπει να
παραµείνουν εκτός αγωνιστικού χώρου. Αντικατάσταση παικτών µπορεί να
αντικατσταθούν µόνο στη λήξη του τάιµ-άουτ. Ο παράγοντας που δίνει
οδηγίες απαγορεύεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.
• Μια οµάδα που δε ζητά ταίµ-άουτ στο πρώτο ηµίχρονο του αγώνα,
εξακολουθεί να έχει δικαίωµα για ένα µόνο ταίµ-άουτ στο δεύτερο ηµίχρονο.
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∆ιακοπή ηµιχρόνου
Η διακοπή ηµιχρόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.
Αποφάσεις
• Απόφαση 1 Αν δεν υπάρχει χρονοµέτρης, ο παράγοντας της οµάδας ζητά
ταίµ-άουτ από το διαιτητή.
• Απόφαση 2 Αν οι κανονισµοί της διοργάνωσης ορίζουν ότι πρέπει να
διεξαχθεί παράταση µετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, δεν
υπάρχουν ταίµ-άουτ στην παράταση.
Κανονισµός 9: Έναρξη και επανέναρξη αγώνα
Εισαγωγή
Η επιλογή των εστιών αποφασίζεται µε το στρίψιµο ενός νοµίσµατος. Η
νικήτρια οµάδα αποφασίζει σε ποια εστία επιθυµεί να επιτίθεται στο πρώτο
ηµίχρονο του αγώνα. Η άλλη οµάδα έχει το εναρκτήριο λάκτισµα για την
έναρξη του αγώνα. Η οµάδα που κερδίζει το στρίψιµο του νοµίσµατος, έχει το
εναρκτήριο λάκτισµα του δεύτερου ηµιχρόνου του αγώνα.
Στο δεύτερο ηµίχρονο του αγώνα οι οµάδες αλλάζουν περιοχές και επιτίθενται
στις αντίθετες εστίες.
Εναρκτήριο λάκτισµα
Η έναρξη και η επανέναρξη του αγώνα γίνεται µε το εναρκτήριο λάκτισµα:
• Στην έναρξη του αγώνα.
• Μετά την επίτευξη ενός τέρµατος.
• Στην έναρξη του δεύτερου ηµιχρόνου του αγώνα.
• Στην έναρξη κάθε περιόδου παράτασης, όταν αυτό απαιτείται.
Από το εναρκτήριο λάκτισµα µπορεί να επιτευχεί απευθείας τέρµα.
∆ιαδικασία
• Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στη δική τους περιοχή του αγωνιστικού χώρου
• Οι αντίπαλοι της οµάδας που έχει το εναρκτήριο λάκτισµα βρίσκονται σε
απόσταση τουλάχιστον 3 µ. από τη µπάλα µέχρις ότου αυτή βρεθεί εντός
παιδιάς
• Η µπάλα βρίσκεται ακίνητη στο σηµείο του κέντρου
• Ο διαιτητής δίνει το σήµα
• Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς όταν λακτισθεί και κινηθεί µπροστά
• Ο παίκτης που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισµα απαγορεύεται να αγγίξει τη
µπάλα δεύτερη φορά πρίν αυτή αγγίξει έναν άλλο παίκτη
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Μετά την επίτευξη ενός τέρµατος από τη µια οµάδα, το εναρκτήριο λάκτισµα
γίνεται την άλλη οµάδα.
Παραβάσεις / Ποινές
Αν ο παίκτης που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισµα αγγίξει τη µπάλα δεύτερη
φορά πρίν αυτή αγγίξει έναν άλλο παίκτη:
• Παραχωρείται στην αντίπαλη οµάδα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα και στο
σηµείο που διεπράχθη η παράβαση.
Για κάθε άλλη παράβαση της διαδικασίας εναρκτήριου λακτίσµατος,
επαναλαµβάνεται το εναρκτήριο λάκτισµα.

Ελεύθερο
Το ελεύθερο είναι ένας τρόπος επανέναρξης του αγώνα µετά από προσωρινή
παύση για οποιοδήποτε λόγο που δεν αναφέρεται κάπου αλλού στους
Κανονισµούς του Αθλήµατος, που είναι απαραίτητη ενώ η µπάλα βρίσκεται
εντός παιδιάς και δεδοµένου ότι αµέσως πρίν την παύση δεν είχε περάσει τη
γραµµή πλαγίου ή τη γραµµή εστίας.
∆ιαδικασία
Ο διαιτητής αφήνει τη µπάλα στο σηµείο που βρισκόταν αυτή όταν έγινε η
παύση του αγώνα.
Παραβάσεις / Ποινές
Η µπάλα αφήνεται ξανά:
• Αν κάποιος παίκτης την αγγίξει πρίν αυτή έλθει σε επαφή µε το έδαφος.
• Αν αυτή εξέλθει του αγωνιστικού χώρου αφού έλθει σε επαφή µε το έδαφος
και πρίν την αγγίξει κάποιος παίκτης.
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Ειδικές Περιπτώσεις
Ελεύθερο λάκτισµα που καταλογίζεται υπέρ της αµυνόµενης οµάδας στην δική
της περιοχή µπορεί να εκτελεσθεί από οποιοδήποτε σηµείο µέσα σ’ αυτή την
περιοχή πέναλτι.
Έµµεσο λάκτισµα που καταλογίζεται υπέρ της επιτιθέµενης οµάδας στην
περιοχή πέναλτι της αντιπάλου πρέπει να εκτελεστεί από την γραµµή του
πέναλτι στο σηµείο το οποίο βρίσκεται πιο κοντά από εκεί που έγινε η
παράβαση.
Ελεύθερο διαιτητού για να επανεκκινήσει το παιχνίδι µέσα στην περιοχή
πέναλτι πρέπει να εκτελεστεί από την γραµµή του πέναλτι στο πλησιέστερο
σηµείο από εκείνο που βρισκόταν η µπάλα όταν το παιχνίδι σταµάτησε.
Κανονισµός 10: Η µπάλα εντός και εκτός παιδιάς
Μπάλα εκτός παιδιάς
Η µπάλα βρίσκεται εκτός παιδιάς όταν:
• Έχει διέλθει εντελώς από τη γραµµή εστίας ή τη γραµµή πλαγίου, είτε
βρίσκεται στον αέρα είτε στο έδαφος.
• Ο αγώνας έχει διακοπεί από το διαιτητή.
• Χτυπά στην οροφή.
Μπάλα εντός παιδιάς
Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς όλες τις υπόλοιπες φορές καθώς επίσης και
όταν:
• Αναπηδά στις κατακόρυφες δοκούς ή u963 στην οριζόντια δοκό και
επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
• Αναπηδά επάνω σε διαιτητή όταν αυτός βρίσκονταν µέσα στον αγωνιστικό
χώρο.
Αποφάσεις
1. Όταν ένας αγώνας διεξάγεται σε κλειστό αγωνιστικό χώρο και η µπάλα
τυχαία χτυπά στην οροφή, γίνεται επανέναρξη του αγώνα µε πλάγια
επαναφορά που εκτελείται από την αντίπαλη οµάδα αυτής που είχε στην
κατοχή της τη µπάλα πριν αυτή αγγίξει την οροφή. Η πλάγια επαναφορά
εκτελείται στη γραµµή πλαγίου ή στη γραµµή εστίας και στο πλησιέστερο
σηµείο στο οποίο η µπάλα άγγιξε την οροφή.
2. Το µικρότερο ύψος της οροφής πρέπει να είναι 4 µέτρα και ορίζεται από
τους κανονισµούς της διοργάνωσης.
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Κανονισµός 11: Μέθοδος επίτευξης τέρµατος
Επίτευξη τέρµατος
Ένα τέρµα επιτυγχάνεται όταν ολόκληρη η µπάλα διέλθει πάνω από τη
γραµµή εστίας, ανάµεσα στις κατακόρυφες δοκούς και πάνω από την
οριζόντια δοκό, αν δεν έχει ριφθεί, µεταφερθεί ή εσκεµµένα ωθηθεί µε την
παλάµη ή το βραχίονα κάποιου επιτιθέµενου παίκτη, συµπεριλαµβανοµένου
και του τερµατοφύλακα, και δεδοµένου ότι η οµάδα που επιτυγχάνει το τέρµα
δεν έχει παραβιάσει προηγουµένως τους Κανόνες τους Παιχνιδιού
Νικήτρια οµάδα
Η οµάδα που επιτυγχάνει το µεγαλύτερο αριθµό τερµάτων κατά τη διάρκεια
του αγώνα είναι η νικήτρια οµάδα. Αν και οι δύο οµάδες επιτύχουν τον ίδιο
αριθµό τερµάτων ή αν δεν επιτευχθούν τέρµατα, ο αγώνας λήγει ισόπαλος.
Κανόνες διοργάνωσης
Εάν οι κανονισµοί της διοργάνωσης υποδεικνύουν ότι ο αγώνας πρέπει να
τελειώσει µε µια νικήτρια οµάδα ή εάν ένα παιχνίδι κατάταξης τελειώσει
ισόπαλο, µόνο οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να ληφθούν υπόψη:
• Ο αριθµός των τερµάτων που έχουν επιτευχθεί εκτός έδρας
• Η παράταση
• Λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι
Απόφαση
Μόνο οι διαδικασίες που εγκρίνονται από τη FIFA και περιγράφονται σε
αυτούς τους Κανονισµούς του Παιχνιδιού µπορούν να αναφέρονται στους
κανόνες της διοργάνωσης για την ανάδειξη της νικήτριας οµάδας ενός αγώνα
ή ενός αγώνα κατάταξης.
Κανονισµός 12: Φάουλ και κακή διαγωγή
Τα φάουλ και η κακή διαγωγή τιµωρούνται ως ακολούθως:
Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα
Ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα παραχωρείται στην αντίπαλη οµάδα αν ένας
παίκτης διαπράξει κάποιο από τα ακόλουθα έξι παραπτώµατα µε τρόπο που
από το διαιτητή θεωρείται απρόσεκτος, επικίνδυνος ή υπερβολικά βίαιος:
• Λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει ένα αντίπαλο
• Ανατρέψει ή προσπαθεί να ανατρέψει ένα αντίπαλο
• Άλµα εναντίον αντιπάλου
• Τζαρτζάρισµα προς αντίπαλο
• Χτύπηµα ή προσπάθεια χτυπήµατος αντιπάλου
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• Σπρώξιµο αντιπάλου
Ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα παραχωρείται επίσης στην αντίπαλη οµάδα αν
ένας παίκτης διαπράξει κάποιο από τα ακόλουθα παραπτώµατα:
• Κράτηµα αντιπάλου
• Φτύσιµο αντιπάλου
• Τάκλιν εναντίον αντιπάλου µε σκοπό να παίξει τη µπάλα, όταν αυτή
βρίσκεται στην κατοχή ή επιχειρείται να βρεθεί στην κατοχή του αντιπάλου
(sliding tackle), εκτός του τερµατοφύλακα στη δική του περιοχή πέναλτι και
υπό τον όρο ότι και αυτός δεν αγωνίζεται µε τρόπο απρόσεκτο, επικίνδυνο ή
υπερβολικά βίαιο
• Επαφή µε τον αντίπαλο πριν από την µπάλα σε προσπάθεια να κερδίσει την
κατοχή
• Εσκεµµένο πιάσιµο της µπάλας µε τα χέρια, εκτός από τον τερµατοφύλακα
στη δική του περιοχή πέναλτι
Το άµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθηκε η
παράβαση, εκτός και αν το ελεύθερο λάκτισµα δοθεί στην αµυνόµενη οµάδα
στη δική της περιοχή πέναλτι, οπότε και εκτελείται από οποιοδήποτε σηµείο
µέσα στη περιοχή πέναλτι.
Τα προαναφερθέντα παραπτώµατα µετρώνται ώς συσσωρευµένα
φάουλ.
Λάκτισµα πέναλτι
Ένα λάκτισµα πέναλτι παραχωρείται αν ένας παίκτης διαπράξει κάποιο απο τα
προαναφερθέντα παραπτώµατα µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι,
ανεξάρτητα από τη θέση της µπάλα αλλά υπό τον όρο ότι αυτή βρίσκεται
εντός παιδιάς.
Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα
Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα παραχωρείται στην αντίπαλη οµάδα αν ένας
τερµατοφύλακας διαπράξει ένα από τα ακόλουθα παραπτώµατα:
• Μετά την ελευθέρωση της µπάλας, την αγγίζει πάλι µε τα χέρια προτού
παιχτεί ή την ακουµπήσει αντίπαλος
• Αγγίξει ή ελέγξει τη µπάλα µε τα χέρια του αφού αυτή έχει εσκεµµένα
λακτισθεί πρός αυτόν από κάποιο συµπαίκτη του
• Αγγίξει ή ελέγξει τη µπάλα µε τα χέρια του αφού την έχει δεχθεί άµεσα µετά
από πλάγια επαναφορά συµπαίκτη του
• Αγγίξει ή ελέγξει τη µπάλα µε τα χέρια του ή τα πόδια του, για περισσότερα
από τέσσερα δευτερόλεπτά, στη δική του περιοχή πέναλτι
Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα παραχωρείται επίσης στην αντίπαλη οµάδα,
και εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση, αν κατά την άποψη του
διαιτητή, ένας παίκτης:
• Αγωνίζεται επικίνδυνα
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• Παρεµποδίζει εσκεµµένα την προώθηση ενός αντιπάλου όταν η µπάλα
βρίσκεται εκτός παιδιάς
• Παρεµποδίζει την απελευθέρωση της µπάλας από τα χέρια του
τερµατοφύλακα
• ∆ιαπράττει κάθε άλλο παράπτωµα, που δεν αναφέρεται στον Κανονισµό 12,
το οποίο οδηγεί σε παύση του αγώνα µε παρατήρηση ή απαβολή κάποιου
παίκτη
Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθηκε η
παράβαση.
Πειθαρχικές ποινές
Κίτρινες και κόκκινες κάρτες µπορούν να δείχνονται µόνο σε παίκτες ή
αναπληρωµατικούς.
Οι διαιτητές έχουν την εξουσία να αναγγέλλουν πειθαρχικές κυρώσεις στους
παίκτες, από τη στιγµή που θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, µέχρι τη
στιγµή που θα εξέλθουν από αυτόν ύστερα από το τελικό σφύριγµα.
Παραπτώµατα επισύροντα προειδοποίηση
Ένας παίκτης δέχεται προειδοποίηση και του επιδεικνύεται η κίτρινη κάρτα αν
διαπράξει ένα από τα ακόλουθα παραπτώµατα:
◊ Είναι ένοχος για αντιαθλητική συµπεριφορά
◊ ∆ιαφωνήσει λεκτικά ή έµπρακτα
◊ Παραβιάζει κατ’εξακολούθηση τους Κανονισµούς του Παιχνιδιού
◊ Καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα
◊ ∆είχνει έλλειψη σεβασµού τήρησης της απαιτούµενης απόστασης κατά το
γωνιαίο λάκτισµα, πλάγια επαναφορά, ελεύθερο λάκτισµα ή ελεύθερο
λάκτισµα τερµατοφύλακα
◊ Εισέρχεται ή επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του
διαιτητή ή παραβιάζει τη διαδικασία της αλλαγής
◊ Εγκαταλείπει εσκεµµένα τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή
Παραπτώµατα επισύροντα αποβολή
Ένας παίκτης αποβάλλεται και του επιδεικνύεται η κόκκινη κάρτα αν διαπράξει
ένα από τα ακόλουθα παραπτώµατα:
◊ Είναι ένοχος για σοβαρή αντικανονική ενέργεια
◊ Είναι ένοχος για βίαιη διαγωγή
◊ Φτύσει κατά αντιπάλου ή κάποιου άλλου ατόµου
◊ Παρεµποδίζει την επίτευξη τέρµατος από την αντίπαλη οµάδα ή µια εµφανή
ευκαιρία επίτευξης τέρµατος µε εσκεµµένο πιάσιµο της µπάλας µε τα χέρια
(δεν ισχύει για τον τερµατοφύλακα µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι)
◊ Παρεµποδίσει µια εµφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος από αντίπαλο που
κινείται πρός την εστία του παίκτη, διαπράττοντας παράπτωµα που επισύρει
την υπόδειξη ελεύθερου λακτίσµατος ή λακτίσµατος πέναλτι
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◊ Χρησιµοποιήσει επιθετική, υβριστική, ή χυδαία γλώσσα
◊ ∆εχτεί δεύτερη προειδοποίηση στον ίδιο αγώνα
Αποφάσεις
1. Ο παίκτης που αποβάλλεται, απαγορεύεται να εισέλθει ξανά στον αγώνα ή
και να καθήσει στον πάγκο των αναπληρωµατικών παικτών, δεδοµένου ότι
πρέπει να αποµακρυνθεί από τους χώρους εγγύς του αγωνιστικού χώρου.
Ένας αναπληρωµατικός παίκτης επιτρέπεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο
αφού συµπληρωθούν δύο ολόκληρα λεπτά από τη στιγµή της αποβολής,
εκτός από την περίπτωση που επιτευχθεί τέρµα πρίν τη συµπλήρωση των δύο
λεπτών, και υπό τον όρο ότι ο παίκτης έχει λάβει την έγκριση του
χρονοµέτρη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:
• Αν υπάρχουν 5 παίκτες εναντίον 4 και η οµάδα µε τους περισσότερους
παίκτες επιτύχει τέρµα, η οµάδα µε τους 4 παίκτες µπορεί να συµπληρωθεί
από έναν πέµπτο παίκτη
• Αν και οι δύο οµάδες αγωνίζονται µε 4 παίκτες και επιτευχθεί τέρµα, οι
οµάδες παραµένουν µε τον ίδιο αριθµό παικτών
• Αν υπάρχουν 5 παίκτες εναντίον 3, 4 εναντίον 3 και η οµάδα µε τους
περισσότερους παίκτες επιτύχει τέρµα, η οµάδα µε τους 3 παίκτες µπορεί να
αυξήσει τον αριθµό των παικτών της µόνον κατά έναν
• Αν και οι δύο οµάδες αγωνίζονται µε 3 παίκτες και επιτευχθεί τέρµα, οι
οµάδες παραµένουν µε τον ίδιο αριθµό παικτών
• Αν η οµάδα που επιτύχει το τέρµα είναι αυτή που έχει τους λιγότερους
παίκτες, ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς αλλαγή στον αριθµό παικτών
2. Σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού Παιδιάς 12, ένας παίκτης µπορεί
να περάσει τη µπάλα στον τερµατοφύλακα του χρησιµοποιώντας το κεφάλι,
το στήθος ή το γόνατο του, κλπ, υπό τον όρο ότι η µπάλα έχει διασχίσει ήδη
τη µεσαία γραµµή, ή έχει αγγιχτεί ή έχει παιχτεί από έναν αντίπαλο. Εάν όµως,
σύµφωνα µε τη γνώµη των διαιτητών, ένας παίκτης χρησιµοποιεί ένα σκόπιµο
τέχνασµα ενώ η µπάλα παίζεται, προκειµένου να παρακάµψει τον Κανονισµό,
ο παίκτης είναι ένοχος για αντιαθλητική συµπεριφορά. Παρατηρείται,
δεχόµενος κίτρινη κάρτα και δίνεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη
οµάδα από το σηµείο όπου σηµειώθηκε η παράβαση.
Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι άσχετο αν ο τερµατοφύλακας αγγίζει στη
συνέχεια τη µπάλα µε τα χέρια του ή όχι. Το παράπτωµα γίνεται από τον
παίκτη στην προσπάθεια του να παρακάµψει το γράµµα και το πνεύµα του
Κανονισµού 12.
3. Ένα Τάκλιν που διακινδυνεύει την ασφάλεια του αντιπάλου πρέπει να
τιµωρηθεί ως σοβαρό φάουλ.
4. Κάθε ενέργεια προσποίησης στον αγωνιστικό χώρο που έχει σαν σκοπό να
παραπλανήσει τους διαιτητές πρέπει να τιµωρηθεί ως αντιαθλητική
συµπεριφορά.
5. Ένας ποδοσφαιριστής που βγάζει την φανέλα του πανηγυρίζοντας ένα γκολ
πρέπει να τιµωρηθεί δεχόµενος την κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική
συµπεριφορά.
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Κανονισµός 13: Ελεύθερα λακτίσµατα
Είδη ελεύθερων λακτισµάτων
Τα ελεύθερα λακτίσµατα είναι άµεσα ή έµµεσα.
Τόσο για τα άµεσα όσο και για τα έµµεσα ελεύθερα λακτίσµατα, η µπάλα
πρέπει να είναι ακίνητη όταν εκτελείται το λάκτισµα και ο παίκτης που εκτελεί
το λάκτισµα απαγορεύεται να αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά πρίν την αγγίξει
ένας άλλος παίκτης.
Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα
Αν κατά την εκτέλεση ενός άµεσου ελεύθερου λακτίσµατος η µπάλα
κατευθυνθεί µέσα στην αντίπαλη εστία, κατοχυρώνεται τέρµα.
Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα
Ένα τέρµα µπορεί να επιτευχθεί µόνον αν η µπάλα, µετά την εκτέλεση του
λακτίσµατος, αγγίξει και έναν άλλο παίκτη πρίν µπεί στην εστία.
Θέση ελεύθερου λακτίσµατος
Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 5 µ από τη
µπάλα µέχρις ότου αυτή βρεθεί εντός παιδιάς. Η µπάλα πρέπει να θεωρηθεί
εντός παιχνιδιού µόνο εφόσον αγγιχτεί ή παιχτεί.
Όταν η αµυνόµενη οµάδα εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισµα από την δική της
περιοχή πέναλτι, όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να είναι έξω από την περιοχή
πέναλτι. Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς αφού έχει κινηθεί ή αγγιχτεί και έχει
βγει από την περιοχή πέναλτι.
Παραβάσεις / Ποινές
Αν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος, ένας αντίπαλος βρίσκεται
σε µικρότερη απόσταση από τη µπάλα από ό,τι προβλέπεται:
• Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Αν, αφού η µπάλα βρεθεί εντός παιδιάς, ο παίκτης που εκτέλεσε το λάκτισµα
την αγγίξει δεύτερη φορά πρίν την αγγίξει ένας άλλος παίκτης:
• Παραχωρείται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, και
εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση
Αν η οµάδα που κέρδισε το ελεύθερο λάκτισµα καθυστερήσει περισσότερα
από 4 δευτερόλεπτα για την εκτέλεσή του:
• Παραχωρείται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα
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Σήµατα
Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα:
• Ο ένας διαιτητής κρατά το ένα χέρι σε οριζόνται θέση υποδεικνύοντας την
κατεύθυνση πρός την οποία πρέπει να εκτελεστεί το λάκτισµα. Στην
περίπτωση που το φάουλ καταλογίζεται ως συσσωρευµένο φάουλ, ο διαιτητής
δείχνει πρός το έδαφος µε το δείκτη του άλλου χεριού πρός ενηµέρωση του
τρίτου διαιτητή, ή οποιουδήποτε παράγοντα του αγώνα στη γραµµατεία, πως
πρόκειται για συσσωρευµένο φάουλ
Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα:
• Ο διαιτητής υποδεικνύει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα υψώνοντας το χέρι
του πάνω από το κεφάλι του. ∆ιατηρεί το χέρι του σε αυτήν τη θέση µέχρις
ότου εκτελεσθεί το λάκτισµα και η µπάλα αγγίξει κάποιον άλλο παίκτη ή
βρεθεί εκτός παιδιάς
Κανονισµός 14: Συσσωρευµένα φάουλ
Συσσωρευµένα φάουλ
Θεωρούνται εκείνα που επισύρουν ποινή άµεσου ελεύθερου λακτίσµατος,
όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισµό 12
• Τα πέντε πρώτα συσσωρευµένα φάουλ που καταλογίζονται σε κάθε αγώνα
κατά τη διάρκεια ενός ηµίχρονου σηµειώνονται στην έκθεση αγώνα
• Οι διαιτητές µπορούν να επιτρέψουν την συνέχιση του αγώνα εφαρµόζοντας
τον κανόνα του πλεονεκτήµατος αν η οµάδα δεν έχει ακόµα πέντε
συσσωρευµένα φάουλ και η αντίπαλη οµάδα δεν αρνείται µία προφανή
ευκαιρία για επίτευξη τέρµατος
• Αν εφαρµόσουν τον κανόνα του πλεονεκτήµατος, οι διαιτητές πρέπει να
υποδείξουν ένα συσσωρευµένο φάουλ στον χρονοµέτρη και στον τρίτο
διαιτητή µόλις η µπάλα βγει εκτός παιχνιδιού
• Αν υπάρχει παράταση, εξακολουθούν να ισχύουν τα συσσωρευµένα φάουλ
από το δεύτερο ηµίχρονο. Αν υπάρχουν συσσωρευµένα φάουλ κατά την
διάρκεια της παράτασης, αυτά προσθέτονται στο σύνολο της οµάδας από το
δεύτερο ηµίχρονο
Θέση ελεύθερου λακτίσµατος
Για τα πέντε πρώτα συσσωρευµένα φάουλ που καταλογίζονται σε κάθε οµάδα
κατά τη διάρκεια κάθε ηµιχρόνου:
• Οι παίκτες της αντίπαλης οµάδας επιτρέπεται να σχηµατίσουν ένα τείχος για
να αµυνθούν στο ελεύθερο λάκτισµα
• Όλοι οι αντίπαλοι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 5 µ από τη µπάλα
µέχρις ότου αυτή βρεθεί εντός παιδιάς
• Ένα τέρµα µπορεί να επιτευχθεί µε απευθείας ελεύθερο λάκτισµα
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Ξεκινώντας από το έκτο συσσωρευµένο φάουλ για κάθε οµάδα σε κάθε
ηµίχρονο και έπειτα:
• Οι παίκτες της αντίπαλης οµάδας απαγορεύεται να σχηµατίσουν τείχος για
να αµυνθούν στο ελεύθερο λάκτισµα
• Θα πρέπει να υποδειχτεί κατάλληλα ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα
• Ο τερµατοφύλακας πρέπει να παραµείνει στη δική του περιοχή πέναλτι και
σε απόσταση τουλάχιστον 5 µ από τη µπάλα
• Όλοι οι άλλοι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να παραµείνουν πίσω
από µια νοητή γραµµή που βρίσκεται στο ύψος της µπάλας και είναι
παράλληλη στη γραµµή εστίας, και εκτός της περιοχής πέναλτι. Πρέπει να
βρίσκονται σε απόσταση 5 µ από τη µπάλα και απαγορεύεται να εµποδίσουν
τον παίκτη που εκτελεί το λάκτισµα.
Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να διασχίσει αυτήν την νοητή γραµµή πρίν η
µπάλα αγγιχθεί ή βρεθεί εντός παιδιάς.
∆ιαδικασία (για το έκτο και τα επόµενα συνεχόµενα φάουλ)
• Ο παίκτης που εκτελεί το ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να λακτίσει τη µπάλα µε
την πρόθεση επίτευξης τέρµατος και απαγορεύεται να µεταβιβάσει τη µπάλα
σε άλλον παίκτη
• Αφού εκτελεστεί το λάκτισµα, κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να αγγίξει τη
µπάλα πριν την αγγίξει ο τερµατοφύλακας, ή πρίν αυτή αναπηδήσει στις
κατακόρυφες δοκούς ή στην οριζόντια δοκό, ή εγκαταλείψει τον αγωνιστικό
χώρο
• Αν ένας παίκτης διαπράξει το έκτο φάουλ της οµάδας του στην ηµιπεριοχή
της αντίπαλης οµάδας ή στη δική του ηµιπεριοχή, µπροστά από µια
φανταστική γραµµή παράλληλη πρός τη µεσαία γραµµή και διερχόµενη από το
δεύτερο σηµείο πέναλτι σε απόσταση 10 µ από τη γραµµή εστίας, το
ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από αυτό το δεύτερο σηµείο πέναλτι. Το
δεύτερο σηµείο πέναλτι περιγράφεται στον Κανονισµό 1. Το ελεύθερο
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λάκτισµα εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στον τίτλο
«Θέση του ελεύθερου λακτίσµατος»
• Αν ένας παίκτης διαπράξει το έκτο φάουλ της οµάδας του στη δική του
ηµιπεριοχή του αγωνιστικού χώρου ανάµεσα στη γραµµή των 10 µ και τη
γραµµή εστίας, η οµάδα που κέρδισε το ελεύθερο λάκτισµα µπορεί να επιλέξει
για την εκτέλεσή του ανάµεσα στο δεύτερο σηµείο πέναλτι και στο σηµείο
που διεπράχθη η παράβαση
• Η διάρκεια ενός ηµιχρόνου πρέπει να παραταθεί προκειµένου να εκτελεστεί
ένα τέτοιο λάκτισµα
• Αν ο αγώνας προχωρήσει σε παράταση, όλα τα συνεχόµενα φάουλ από το
δεύτερο ηµίχρονο του αγώνα συνεχίζουν να ισχύουν και στην παράταση

Παραβάσεις / Ποινές
Αν ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας διαπράξει µια παράβαση αυτού του
Κανονισµού:
• Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται, µόνο στην περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε
τέρµα
• Το λάκτισµα δεν επαναλαµβάνεται στην περίπτωση που επιτεύχθηκε τέρµα.
Αν ένας παίκτης της ίδιας οµάδας µε τον παίκτη που εκτελεί το λάκτισµα
παραβιάσει αυτόν τον Κανονισµό:
• Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται στην περίπτωση που επιτεύχθηκε τέρµα
• Αν δεν επιτευχθεί τέρµα, οι διαιτητές σταµατούν τον αγώνα και τον ξεκινούν
µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα της αµυνόµενης οµάδας, από το σηµείο που
ήταν η µπάλα όταν η παραβίαση διαπράχθηκε
Αν ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα παραβιάσει αυτόν τον Κανονισµό αφού
η µπάλα βρεθεί εντός παιδιάς:
• Παραχωρείται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που
εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση
Αν ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας και ένας παίκτης της επιτιθέµενης
οµάδας παραβιάσει αυτό τον κανονισµό:
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• Το ελεύθερο λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Αν η µπάλα χτυπήσει ένα αντικείµενο αφού παιχθεί:
• Το ελεύθερο λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Αν η µπάλα επιστρέψει στο παιχνίδι από τον τερµατοφύλακα, από το κάθετο ή
τα οριζόντια δοκάρια και µετά χτυπήσει ένα αντικείµενο:
• Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι
• και ξεκινούν πάλι το παιχνίδι µε ελεύθερο διαιτητού στο σηµείο από όπου η
µπάλα χτύπησε το αντικείµενο
Κανονισµός 15: Λάκτισµα πέναλτι
Λάκτισµα πέναλτι
Ένα λάκτισµα πέναλτι παραχωρείται εναντίον της οµάδας που διαπράττει ένα
από τα παραπτώµατα που επισύρουν άµεσο ελεύθερο λάκτισµα, µέσα στη
δική της περιοχή πέναλτι και ενώ η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς.
Ένα τέρµα µπορεί να επιτευχθεί µε απευθείας λάκτισµα πέναλτι.
Μπορεί να επιτραπεί πρόσθετος χρόνος στο τέλος κάθε ηµιχρόνου ή στο τέλος
κάθε περιόδου παράτασης προκειµένου να εκτελεσθεί ένα λάκτισµα πέναλτι.
Θέση της µπάλας και των παικτών
Η µπάλα:
• Τοποθετείται στο σηµείο πέναλτι
Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι:
• Υποδεικνύεται κατάλληλα
Ο αµυνόµενος τερµατοφύλακας:
• Παραµένει στη γραµµή εστίας του, αντικρίζοντας τον παίκτη που εκτελεί το
λάκτισµα, ανάµεσα στις κατακόρυφες δοκούς, µέχρις ότου αυτό εκτελεσθεί
Οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται:
• Μέσα στον αγωνιστικό χώρο
• Έξω από την περιοχή πέναλτι
• Πίσω από το σηµείο πέναλτι ή στο πλάι αυτού
• Σε απόσταση τουλάχιστον 5 µ από το σηµείο πέναλτι
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∆ιαδικασία
• Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι λακτίζει τη µπάλα πρός τα
εµπρός
• Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι απαγορεύεται να αγγίξει τη
µπάλα δεύτερη φορά πρίν αυτή αγγίξει έναν άλλον παίκτη
• Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς όταν λακτισθεί και κινηθεί πρός τα εµπρός
Όταν εκτελείται λάκτισµα πέναλτι κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα, ή
έχει παραταθεί ο χρόνος του ηµιχρόνου ή του αγώνα για την εκτέλεση ή
επανεκτέλεση λακτίσµατος πέναλτι, κατοχυρώνεται τέρµα άν, πρίν η µπάλα
διέλθει από τις κατακόρυφες δοκούς και κάτω από την οριζόντια δοκό:
• Αυτή αγγίξει µια ή και τις δύο κατακόρυφες δοκούς, και/ή την οριζόντια
δοκό και/ή τον τερµατοφύλακα
Παραβάσεις / Ποινές
Αν ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας παραβιάσει τον Κανονισµό:
• Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται, µόνο στην περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε
τέρµα
• Το λάκτισµα δεν επαναλαµβάνεται στην περίπτωση που επιτεύχθηκε τέρµα
Αν ένας συµπαίκτης του παίκτη που εκτελεί το λάκτισµα παραβιάσει τον
Κανονισµό του Αθλήµατος:
• Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται στην περίπτωση που επιτεύχθηκε τέρµα
• Αν δεν επιτευχθεί τέρµα, οι διαιτητές σταµατούν τον αγώνα και τον ξεκινούν
µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα της αµυνόµενης οµάδας, από το σηµείο που
ήταν η µπάλα όταν η παραβίαση διαπράχθηκε
Αν ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα παραβιάσει αυτόν τον Κανονισµό αφού
η µπάλα βρεθεί εντός παιδιάς:
• Παραχωρείται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που
εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση.
Αν ένας παίκτης της αµυνόµενης οµάδας και ένας παίκτης της επιτιθέµενης
οµάδας παραβιάσει αυτό τον κανονισµό:
• Το ελεύθερο λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Αν η µπάλα χτυπήσει ένα αντικείµενο αφού παιχθεί:
• Το ελεύθερο λάκτισµα επαναλαµβάνεται
Αν η µπάλα επιστρέψει στο παιχνίδι από τον τερµατοφύλακα, από το κάθετο ή
τα οριζόντια δοκάρια και µετά χτυπήσει ένα αντικείµενο:
• Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι
• και ξεκινούν πάλι το παιχνίδι µε ελεύθερο διαιτητού στο σηµείο από όπου η
µπάλα χτύπησε το αντικείµενο
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Κανονισµός 16: Πλάγια επαναφορά
Πλάγια επαναφορά
Η πλάγια επαναφορά είναι ένας τρόπος επανέναρξης τους αγώνα.
∆εν µπορεί να επιτευχθεί τέρµα απευθείας από την πλάγια επαναφορά
Μια πλάγια επαναφορά παραχωρείται:
• Όταν ολόκληρη η µπάλα διέλθει πάνω από τη γραµµή πλαγίου, είτε στο
έδαφος είτε στον αέρα, είτε κτυπήσει στην οροφή
• Και εκτελείται στο σηµείο που διέσχισε τη γραµµή πλαγίου
• Στους αντιπάλους του παίκτη που άγγιξε τελευταίος τη µπάλα
Θέση της µπάλας και των παικτών
Η µπάλα:
• Πρέπει να βρίσκεται ακίνητη πάνω στη γραµµή πλαγίου
• Λακτίζεται εντός παιδιάς πρός κάθε κατεύθυνση
Ο παίκτης που εκτελεί την πλάγια επαναφορά:
• Έχει µέρος του κάθε ποδιού είτε στη γραµµή πλαγίου ή στο έδαφος έξω από
τη γραµµή πλαγίου κατά τη στιγµή του λακτίσµατος της µπάλας
Οι παίκτες της αµυνόµενης οµάδας:
• Βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 5 µ από το σηµείο που εκτελείται η
πλάγια επαναφορά
∆ιαδικασία
• Ο παίκτης που εκτελεί την πλάγια επαναφορά πρέπει να ενεργήσει µέσα σε 4
δευτερόλεπτα από τη στιγµή που δέχεται τη µπάλα
• Ο παίκτης που εκτελεί την πλάγια επαναφορά απαγορεύεται να αγγίξει τη
µπάλα δεύτερη φορά πρίν αυτή αγγίξει έναν άλλον παίκτη
• Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς αµέσως αφού µπει εντός αγωνιστικού
χώρου
Παραβιάσεις / Ποινές
Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα χορηγείται στην αντίπαλη οµάδα εάν:
• Ο παίκτης που εκτελεί το πλάγιο επαναφοράς αγγίξει τη µπάλα δεύτερη
φορά πρίν αυτή αγγίξει έναν άλλον παίκτη. Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα
εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση.
Το πλαγιο επαναφοράς επαναλαµβάνεται από έναν παίκτη της αντίπαλης
οµάδας εάν:
• Το πλάγιο επαναφοράς εκτελείται λανθασµένα
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• Το πλάγιο επαναφοράς εκτελείται από σηµείο διαφορετικό του σηµείου που
η µπάλα πέρασε τη γραµµή πλαγίου
• Το πλαγιο επαναφοράς δεν εκτελεστεί µέσα σε 4 δευτερόλεπτα από τη
στιγµή που ο παίκτης έχει τη µπάλα στην κατοχή του
• ∆ιαπραχθεί οποιαδήποτε άλλη παράβαση του Κανονισµού
Εάν ένας αντίπαλος παίκτης επεµβαίνει ή εµποδίζει την σωστή εκτέλεση µίας
πλάγιας επαναφοράς:
• Πρέπει να παρατηρηθεί για αντιαθλητική συµπεριφορά και να του υποδειχτεί
η κίτρινη κάρτα

Κανονισµός 17: Ελεύθερο λάκτισµα τερµατοφύλακα
Ελεύθερο λάκτισµα τερµατοφύλακα
Το ελεύθερο λάκτισµα τερµατοφύλακα είναι ένας τρόπος επανέναρξης του
αγώνα.
Ένα τέρµα απαγορεύεται να επιτευχθεί απευθείας από ελεύθερο λάκτισµα
τερµατοφύλακα.
Το ελεύθερο λάκτισµα τερµατοφύλακα παραχωρείται όταν:
• Ολόκληρη η µπάλα, έχοντας τελευταία φορά αγγίξει ένα παίκτη της
επιτιθέµενης οµάδας, διέλθει πάνω από τη γραµµή εστίας, είτε στο έδαφος
είτε στον αέρα, και δεν επιτυγχάνεται τέρµα σύµφωνα µε τον Κανονισµό 11.
∆ιαδικασία
• Η µπάλα πετιέται από οποιοδήποτε σηµείο της περιοχής πέναλτι από τον
τερµατοφύλακα της αµυνόµενης οµάδας
• Οι αντίπαλοι παραµένουν εκτός της περιοχής πέναλτι µέχρις ότου η µπάλα
βρεθεί εντός παιδιάς
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• Ο τερµατοφύλακας δεν αγγίζει τη µπάλα δεύτερη φορά πρίν αυτή αγγίξει
έναν αντίπαλο παίκτη ή διασχίσει τη γραµµή του κέντρου
• Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς όταν, αφού πεταχτεί, βρεθεί εκτός της
περιοχής πέναλτι.
Παραβάσεις / Ποινές
Αν η µπάλα, αφού πεταχτεί, δε βρεθεί εκτός της περιοχής πέναλτι και εντός
αγωνιστικού χώρου:
• Το ελεύθερο λάκτισµα τερµατοφύλακα επαναλαµβάνεται
Αν, αφού η µπάλα βρεθεί εντός παιδιάς, ο τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα
δεύτερη φορά, πρίν αυτή αγγίξει κάποιον αντίπαλο παίκτη ή διασχίσει την
γραµµή κέντρου:
• Παραχωρείται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που
εκτελείται στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση.
Αν το ελεύθερο λάκτισµα τερµατοφύλακα δεν εκτελεστεί µέσα σε 4
δευτερόλεπτα απο τη στιγµή που ο τερµατοφύλακας έχει στην κατοχή του τη
µπάλα:
• Παραχωρείται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που
εκτελείται πάνω στη γραµµή περιοχής πέναλτι, στο πλησιέστερο σηµείο προς
το σηµείο που διεπράχθη η παράβαση.
Κανονισµός 18: Γωνιαίο λάκτισµα
Γωνιαίο λάκτισµα
Το γωνιαίο λάκτισµα είναι ένας τρόπος επανέναρξης του αγώνα.
Ένα τέρµα µπορεί να επιτευχθεί µε απευθείας γωνιαίο λάκτισµα, αλλά µόνον
εναντίον της αντίπαλης οµάδας.
Ένα γωνιαίο λάκτισµα παραχωρείται όταν:
• Ολόκληρη η µπάλα, έχοντας τελευταία φορά αγγίξει έναν παίκτη της
αµυνόµενης οµάδας, διέλθει από τη γραµµή εστίας, είτε στο έδαφος είτε στον
αέρα, και δεν επιτεύχθηκε τέρµα σύµφωνα µε τον Κανονισµό 11.
∆ιαδικασία
• Η µπάλα τοποθετείται ακριβώς µέσα στο γωνιαίο τόξο της πλησιέστερης
γωνίας του αγωνιστικού χώρου
• Οι αντίπαλοι παραµένουν σε απόσταση τουλάχιστον 5 µ από τη γωνία του
αγωνιστικού χώρου µέχρις ότου αυτή βρεθεί εντός παιδιάς
• Η µπάλα λακτίζεται από έναν παίκτη της επιτιθέµενης οµάδας
• Η µπάλα βρίσκεται εντός παιδιάς όταν λακτισθεί ή αγγιχθεί
• Ο παίκτης που εκτέλεσε το λάκτισµα δεν αγγίζει τη µπάλα δεύτερη φορά
πριν αυτή αγγίξει έναν άλλον παίκτη
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Παραβάσεις / Ποινές
Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα παραχωρείται στην αντίπαλη οµάδα αν:
• Ο παίκτης που εκτέλεσε το γωνιαίο λάκτισµα αγγίξει τη µπάλα δεύτερη φορά
πρίν αυτή αγγίξει έναν άλλον παίκτη. Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται
στο σηµείο που διεπράχθη η παράβαση
• Το γωνιαίο λάκτισµα δεν εκτελεσθεί µέσα σε 4 δευτερόλεπτα από τη στιγµή
που ο παίκτης που το εκτελεί, βρεθεί µε τη µπάλα στην κατοχή του. Το
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται στο γωνιαίο τόξο
Για κάθε άλλη παράβαση:
• Επαναλαµβάνεται το γωνιαίο λάκτισµα
∆ιαδικασίες γιά την ανάδειξη νικητή ενός αγώνα ή ενός αγώνα
κατάταξης
∆ιαδικασίες γιά την ανάδειξη νικητή ενός αγώνα ή ενός αγώνα
κατάταξης
Τα εκτός έδρας τέρµατα, η παράταση και τα λακτίσµατα από το σηµείο
πέναλτι είναι οι µέθοδοι για την ανάδειξη της νικήτριας οµάδας όταν οι
κανονισµοί της διοργάνωσης υποδεικνύουν ότι πρέπει να ανδειχθεί νικητής
εάν ένα παιχνίδι λήξει ισόπαλο.
Εκτός έδρας τέρµατα
Οι κανονισµοί της διοργάνωσης µπορεί να ορίζουν ότι εάν το σκόρ των
οµάδων είναι ισόπαλο αφού διεξαχθεί ένα εντός και ένα εκτός έδρας παιχνίδι,
τα τέρµατα που σηµειώθηκαν στο εκτός έδρας παιχνίδι µετράνε ως διπλά.
Παράταση
• Η παράταση αποτελείται απο δύο (2) ίσες περιόδους των πέντε (5) λεπτών.
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• Άν καµµία οµάδα δεν έχει επιτύχει παραπάνω τέρµατα από την αντίπαλη
οµάδα, το παιχνίδι κρίνεται στη διαδικασία τών λακτισµάτων από το σηµείο
πέναλτι
Λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι
• Ο διαιτητής επιλέγει την εστία στην οποία θα εκτελεσθούν τα λακτίσµατα
πέναλτι
• Ο διαιτητής στρίβει ένα νόµισµα και η οµάδα της οποίας ο αρχηγός κερδίζει,
εκτελεί το πρώτο λάκτισµα πέναλτι
• Ο διαιτητής σηµειώνει τα λακτίσµατα που έχουν εκτελεσθεί
• Καταρχήν, κάθε οµάδα εκτελεί πέντε λακτίσµατα πέναλτι, σύµφωνα µε τις
παρακάτω οδηγίες
• Τα λακτίσµατα εκτελούνται εναλλάξ
• Αν, πριν οι οµάδες εκτελέσουν τα πέντε λακτίσµατα πέναλτι, η µια έχει
επιτύχει περισσότερα τέρµατα από την άλλη, ακόµη και αν επρόκειτο να
ολοκληρώσει τα πέντε της λακτίσµατα, δεν εκτελούνται άλλα λακτίσµατα
• Αν, αφού και οι δύο οµάδες έχουν εκτελέσει πέντε λακτίσµατα, έχουν και οι
δύο επιτύχει τον ίδιο αριθµό τερµάτων ή δεν έχουν επιτύχει κανένα τέρµα, τα
λακτίσµατα συνεχίζονται µε την ίδια σειρά, µέχρις ότου µια οµάδα έχει
επιτύχει ένα τέρµα περισσότερο από την άλλη έχοντας τον ίδιο αριθµό
λακτισµάτων
• Όλοι οι παίκτες και οι αναπληρωµατικοί έχουν δικαίωµα να εκτελέσουν ένα
λάκτισµα πέναλτι
• Κάθε λάκτισµα εκτελείται από διαφορετικό παίκτη, και όλοι οι ικανοί παίκτες
πρέπει να εκτελέσουν, πρίν οποισδήποτε εκτελέσει για δεύτερη φορά
• Ένας ικανός παίκτης µπορεί να αλλάξει θέση µε τον τερµατοφύλακα σε
οποιοδήποτε σηµείο της διαδικασίας λακτισµάτων πέναλτι
• Μόνο οι ικανοί παίκτες και οι διαιτητές έχουν το δικαίωµα να παραµένουν
στον αγωνιστικό χώρο κατα τη διάρκεια της διαδικασίας
• Όλοι οι παίκτες, εκτός του παίκτη που εκτελεί το λάκτισµα και τους δύο
τερµατοφύλακες, πρέπει να παραµένουν στην άλλη ηµιπεριοχή µαζί µε τον
τρίτο διαιτητή
• Ο τερµατοφύλακας, του οποίου ο συµπαίκτης εκτελεί το λάκτισµα, πρέπει να
παραµένει εντός παιδιάς, εκτός της περιοχής πέναλτι που εκτελούνται τα
λακτίσµατα, και στη γραµµή τέρµατος εκεί που τέµνεται από τη γραµµή
περιοχής πέναλτι
• Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικώς, οι σχετικοί Κανονισµοί του παιχνιδιού
και αποφάσεις της επιτροπής της ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας
ισχύουν όταν υπάρχει διαδικασία λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι
• Όταν µια οµάδα τελειώνει τον αγώνα µε µεγαλύτερο αριθµό παικτών ικανών
για την εκτέλεση λακτίσµατος πέναλτι από την αντίπαλη οµάδα, ελαττώνει τον
αριθµό αυτό, έτσι ώστε να εξισωθεί µε αυτόν της αντίπαλης οµάδας και
ενηµερώνει τον διαιτητή για το όνοµα και τον αριθµό του κάθε παίκτη που
αποκλείστηκε. Ο αρχηγός της οµάδας είναι υπεύθυνος να βεβαιώσει οτι έγινε
αυτός ο αποκλεισµός
• Πρίν την έναρξη της διαδικασίας λακτισµάτων πέναλτι, ο διαιτητής
βεβαιώνεται ότι ο ίσος αριθµός παικτών από κάθε οµάδα παραµένει στην
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αωτίθετη ηµιπεριοχή. Αυτοί είναι οι παίκτες που θα εκτελέσουν τα λακτίσµατα
πέναλτι
Σήµατα ∆ιαιτητή

1

2

3

1. Έναρξη και Επανέναρξη του Παιχνιδιού (Σέντρα)
2. Άµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα / Λάκτισµα πέναλτι
3. Έµµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα

1

2

3

1. Γωνιαίο λάκτισµα
2. Πλάγια επαναφορά
3. Μέτρηµα 4 ∆ευτερολέπτων
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1

2

3

1. 5ο Συσσωρευµένο Φάουλ
2. Πλεονέκτηµα (συσσωρευµένο φάουλ)
3. Πλεονέκτηµα (έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα)

Συσσωρευµένο φάουλ

1
2
1. Επίδειξη Κίτρινης Κάρτας
2. Επίδειξη Κόκκινης Κάρτας (Αποβολή)
3. Τάιµ –Άουτ
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ,
ΤΡΙΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ
Ο στόχος αυτών των πρόσθετων οδηγιών για τους διαιτητές, δεύτερους
διαιτητές, τρίτους διαιτητές και τους χρονοµέτρες είναι να εξασφαλιστεί η
σωστή εφαρµογή οι κανονισµοί του παιχνιδιού.
Το Ποδόσφαιρο Σάλας είναι ένα ανταγωνιστικό άθληµα, και φυσική επαφή
µεταξύ των παικτών είναι φυσιολογική και αποτελεί ένα αποδεκτό µέρος του
παιχνιδιού. Εντούτοις, οι παίκτες πρέπει να τηρούν τους κανονισµούς του
παιχνιδιού και τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.
Το επικίνδυνο παιχνίδι και η βίαια συµπεριφορά είναι δύο παραβάσεις που
οδηγούν σε απαράδεκτη φυσική επιθετικότητα, η οποία πρέπει να τιµωρηθεί
µε αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο, όπως δηλώνεται στον Κανονισµό 12.
Επικίνδυνο Παιχνίδι
Ένας παίκτης είναι ένοχος επικίνδυνου παιχνιδιού εάν χρησιµοποιεί υπερβολική
δύναµη ή βιαιότητα ενάντια σε έναν αντίπαλο κατά την διεκδίκηση της
µπάλας.
Οποιοσδήποτε παίκτης που προωθείται σε έναν αντίπαλο παίκτη κατά τη
διεκδίκηση της µπάλας από µπροστά, πίσω ή πλάγια, χρησιµοποιώντας ένα ή
και τα δύο πόδια και µε υπερβολική δύναµη και θέτει την προσωπική
ασφάλεια του αντιπάλου σε κίνδυνο, είναι ένοχος για επικίνδυνο παιχνίδι.
Βίαιη συµπεριφορά
Η βίαιη συµπεριφορά µπορεί να εµφανιστεί εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου,
ανεξάρτητα από εάν η µπάλα είναι εντός ή εκτός παιδιάς. Ένας παίκτης είναι
ένοχος για βίαιη συµπεριφορά εάν χρησιµοποιήσει υπερβολική δύναµη ή
βιαιότητα ενάντια σε έναν αντίπαλο, χωρίς κανένας από αυτούς να διεκδικούν
την µπάλα.
Ο παίκτης είναι επίσης ένοχος για βίαιη συµπεριφορά άν χρησιµοποιήσει
υπερβολική δύναµη ή βιαιότητα ενάντια σε έναν συµπαίκτη ή ενάντια σε
οποιοδήποτε άλλο άτοµο.
Παραβάσεις ενάντια του τερµατοφύλακα
Οι διαιτητές υπενθυµίζονται ότι:
• Είναι µια παράβαση για ένα παίκτη να σταµατήσει τον τερµατοφύλακα από
το να πετάξει, να καθαρίσει ή να απελευθερώσει τη µπάλα
• Ένας παίκτης πρέπει να τιµωρηθεί για βίαιη συµπεριφορά εάν παίζει ή
προσπαθεί να παίξει την µπάλα µε τα πόδια του όταν ο τερµατοφύλακας
ρίχνει, καθαρίζει, ή απελευθερώνει τη µπάλα

Futsal Laws of the Game 2006

38

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

• Είναι παράβαση να περιοριστούν οι κινήσεις του τερµατοφύλακα µε
αντιαθλητικό τρόπο σε ένα γωνιαίο λάκτισµα
Προστασία της µπάλας
∆εν είναι παράβαση για έναν παίκτη να ελέγξει την µπάλα σε απόσταση
παιξίµατος προσπαθώντας να την προστατεύσει µε το σώµα του χωρίς να
απλώνει τα χέρια του προς τα έξω.
Εντούτοις, εάν σταµατούσε ο παίκτης τον αντίπαλο να πάρει τη µπάλα από
αυτόν µε τη χρησιµοποίηση των χεριών, των µπράτσων, των ποδιών ή του
σώµατός του µε αντιαθλητικό τρόπο, θα τιµωρηθεί µε ένα άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα ή µε ένα λάκτισµα πέναλτι εάν η παράβαση γινόταν στην περιοχή
πέναλτι.
Ψαλιδάκι
Ένα ψαλιδάκι επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν θέτει τον αντίπαλο σε κίνδυνο,
σύµφωνα µε τη γνώµη του διαιτητή.
Σκόπιµο Παίξιµο µε το Χέρι
Οι διαιτητές υπενθυµίζονται ότι το σκόπιµο παίξιµο µε το χέρι είναι τιµωρητέο
µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα πέναλτι εάν η παρατυπία
σηµειώνεται στην περιοχή πέναλτι. Κάτω από κανονικές περιστάσεις, το
σκόπιµο παίξιµο µε το χέρι δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την παρατήρηση
ή την αποβολή.
Άρνηση µιας προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρµατος
Ένας παίκτης, εντούτοις, θα αποβληθεί εάν αποτρέψει σκόπιµα µία προφανή
ευκαιρία επίτευξης τέρµατος µε τη χρησιµοποίηση του χεριού του. Αυτή η
τιµωρία δεν είναι για το σκόπιµο παίξιµο µε το χέρι, αλλά περισσότερο για
απαράδεκτη και αντιαθλητική συµπεριφορά που απέτρεψε ένα τέρµα από τη
σηµείωση του.
Παρατηρήσεις για αντιαθλητική συµπεριφορά ως αποτέλεσµα του
σκόπιµου παιξίµατος µε το χέρι
Υπάρχουν περιστάσεις που, εκτός από την τιµωρία µε άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα, ο παίκτης θα παρατηρηθεί για ανάρµοστη συµπεριφορά,
παραδείγµατος χάριν, όταν αυτός:
• Αγγίζει ή χτυπά σκόπιµα τη µπάλα για να σταµατήσει τον αντίπαλο από το
να την πάρει
• Προσπαθεί να σηµειώσει ένα τέρµα µε το να αγγίξει σκόπιµα ή να χτυπήσει
τη µπάλα µε το χέρι του
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Κράτηµα ενός αντίπαλου πίσω
Μια κοινή κριτική που γίνεται ενάντια στους διαιτητές είναι η ανικανότητά
τους να προσδιορίαουν σωστά και να τιµωρήσουν την παράβαση του
κρατήµατος ενός αντίπαλου πίσω. Αυτή η ανικανότητα να αξιολογηθεί
κατάλληλα η πράξη του κρατήµατος µιας φανέλας ή του χεριού µπορεί να
οδηγήσει στη διαµάχη οι διαιτητές εποµένως ωθούνται για να επέµβουν
αµέσως σε αυτές τις καταστάσεις, σύµφωνα µε τους όρους από τον
Κανονισµό 12.
Γενικά, ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή το λάκτισµα πέναλτι είναι µία αρκετή
τιµωρία, αλλά υπό ορισµένες συνθήκες µια πρόσθετη κύρωση πρέπει να
επιβληθεί. Παραδείγµατος χάριν:
• Ένας παίκτης θα παρατηρηθεί για το κράτηµα ενός αντιπάλου πίσω όταν
αποτρέπει αυτόν από το να φτάσει την µπάλα ή το ν πάρει µια συµφέρουσα
θέση
• Ένας παίκτης θα αποβληθεί για την παρεµπόδιση προφανούς
ευκαιρίας για επίτευξη τέρµατος µε τη συγκράτηση ενός αντιπάλου
Πλεονέκτηµα
Όταν µια οµάδα έχει κάνει 5 συσσωρευµένα φάουλ και έπειτα διαπράττει µια
παράβαση που είναι τιµωρητέα µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή ένα
λάκτισµα πέναλτι, εκτός από όταν υπάρχει µια προφανής ευκαιρία επίτευξης
τέρµατος, οι διαιτητές πρέπει να τιµωρούν την οµάδα για εκείνη την
παράβαση.
Εντούτοις, εάν ένα παράπτωµα διαπράττεται που είναι τιµωρητέο µε ένα
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα σύµφωνα µε το Κανονισµό 12, οι διαιτητές πρέπει
να προσπαθήσουν να παίξουν το πλεονέκτηµα για να εξασφαλίσουν την
συνέχιση του ρυθµού του παιχνιδιού, υπό τον όρο ότι αυτό δεν οδηγεί σε
οποιαδήποτε ανταπόδοση ή δεν έχει µια καταστρεπτική επίδραση στην οµάδα
ενάντια στην οποία το παράπτωµα έχει σηµειωθεί.
Ελεύθερα λακτίσµατα
Οι διαιτητές υπενθυµίζονται ότι ένας παίκτης πρέπει να προειδοποιηθεί εάν:
• Αποτυγχάνει να κρατήσει την προβλεπόµενη απόσταση όταν το παιχνίδι
ξαναρχίζει
Το λάκτισµα πέναλτι
Είναι µια παράβαση των κανονισµών του παιχνιδιού για τους παίκτες να σταθεί
λιγότερο από πέντε µέτρα από το σηµείο πέναλτι πριν να χτυπηθεί το
λάκτισµα πέναλτι. Ο τερµατοφύλακας είναι επιπλέον στην παραβίαση των
Κανονισµών του παιχνιδιού εάν κινείται από τη γραµµή τέρµατος του πριν από
το χτύπηµα της µπάλας.
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Οι διαιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα κατάλληλα µέτρα λαµβάνονται
εάν οι παίκτες παραβιάζουν αυτόν τον κανόνα.
Λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι και άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα χωρίς τείχος
Είναι παράβαση των Κανονισµών του παιχνιδιού για τον τερµατοφύλακα να
στέκεται λιγότερο από πέντε µέτρα από τη µπάλα πριν από το λάκτισµα της
µπάλας. Ο τερµατοφύλακας είναι επίσης παραβάτης των Κανονισµών του
παιχνιδιού εάν στέκεται έξω από την δική του περιοχή πέναλτι πριν χτυπηθεί η
µπάλα.
Όλοι οι άλλοι παίκτες, µε εξαίρεση το παίκτη που εκτελεί το λάκτισµα, πρέπει
να στέκονται πίσω από µια νοητή γραµµή από τη µπάλα, παράλληλη µε τη
γραµµή τέρµατος, έξω από την περιοχή πέναλτι και τουλάχιστον πέντε µέτρα
από την µπάλα µέχρι να παιχτεί η µπάλα.
Οι διαιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα κατάλληλα µέτρα λαµβάνονται
εάν οι παίκτες παραβιάζουν αυτόν τον κανονισµό.
Παραβάσεις Τερµατοφύλακα
Οι διαιτητές υπενθυµίζονται ότι οι τερµατοφύλακες δεν µπορούν να
κρατήσουν κατοχή της µπάλας στα χέρια τους ή στα πόδια τους (µέσα στο
δικό τους µισό γήπεδο) για περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα.
Οποιοσδήποτε τερµατοφύλακας που διαπράττει αυτήν την παράβαση θα
τιµωρηθεί µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα που απονέµεται στην αντίπαλη
οµάδα.
Επίµονοι παραβάτες
Οι διαιτητές πρέπει πάντα να είναι προσεκτικοί µε τους παίκτες που
παραβιάζουν διαρκώς τους Κανονισµούς του παιχνιδιού. Πρέπει επίσης να
τονισθεί ότι ακόµα κι αν ο εν λόγω παίκτης έχει διαπράξει διαφόρους τύπους
παραπτωµάτων, πρέπει να παρατηρηθεί για διαρκής παράβαση των
Κανονισµών.
Συµπεριφορά προς τους ∆ιαιτητές
Οι αρχηγοί των οµάδων δεν χρίζουν ειδικής µεταχείρισης όσον αφορά στους
Κανονισµούς του παιχνιδιού, αλλά έχουν έναν ορισµένο βαθµό ευθύνης για τη
συµπεριφορά των οµάδων τους.
Οποιοσδήποτε παίκτης που είναι ένοχος λεκτικής διαφωνίας για τις αποφάσεις
των διαιτητών πρέπει να προειδοποιηθεί.
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Οποιοσδήποτε παίκτης που επιτίθεται σε ένα διαιτητή ή είναι ένοχος
χρησιµοποίησης επιθετικής, αγενής ή άσεµνης χειρονοµίας ή γλώσσας πρέπει
να αποβληθεί.
Προσποίηση
Οποιοσδήποτε φορέας που δοκιµάζει να ξεγελάσει τους διαιτητές µε ψεύτικο
τραυµατισµό ή µε προσποίηση ότι έχει υποστεί µια παράβαση θα είναι ένοχος
της προσποίησης και θα τιµωρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά. Εάν το
παιχνίδι πρέπει να σταµατήσει ως αποτέλεσµα αυτής της παράβασης, το
παιχνίδι θα επανεκιννήσει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από όπου η
παράβαση πραγµατοποιήθηκε.
Καθυστέρηση της επανεκκίνησης του παιχνιδιού
Οι διαιτητές πρέπει να παρατηρήσουν τους παίκτες που καθυστερούν την
επανεκκίνηση του παιχνιδιού µε τη χρησιµοποίηση των ακόλουθων τακτικών:
• Λήψη ενός ελεύθερου λακτίσµατος από λανθασµένη θέση µε τη σκόπιµη
πρόθεση να ξαναεκτελεστεί.
• Να κλωτσήσει τη µπάλα µακριά ή να την σηκώσει επάνω και την κρατάει
µετά από το σταµάτηµα του παιχνιδιού από τον διαιτητή.
• Να προκαλεί εσκεµµένα την αντίδραση µε την παρακράτηση της µπάλας
αφού ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι
Πανηγυρισµοί Τέρµατος
Ακόµα κι αν οι παίκτες έχουν την άδεια για να εκφράσουν τη χαρά τους όταν
σηµειώνουν ένα τέρµα, ο πανηγυρισµός δεν πρέπει να είναι υπερβολικός.
Στον Κανονισµό FIFA κυκλικό αριθ. 579, η FIFA έδωσε την άδεια να
πανηγυρίζεται η σηµείωση τερµάτων κατά τρόπο λογικό. Εντούτοις,
χορογραφικοί πανηγυρισµοί δεν πρέπει να ενθαρρύνονται εάν αυτό σηµαίνει
ότι ένα ουσιαστικό χρονικό διάστηµα χάνεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι
διαιτητές πρέπει να επεµβουν.
Οι παίκτες θα παρατηρηθούν, εάν, σύµφωνα µε τη γνώµη του διαιτητή,
κάνουν οτιδήποτε από τα εξής:
• Κάνουν προκλητικές, γελοίες ή εµπαθείς χειρονοµίες
• Αφήνουν τον αγωνιστικό χώρο και µπαίνουν σε µια περιοχή στην οποία οι
φίλαθλοι συναθροίζονται προκειµένου να πανηγυρίσουν το τέρµα
• Αφαιρέσουν την φανέλα τους ή καλύψουν το κεφάλι τους µε αυτή
Η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο πανηγυρίζοντας ένα τέρµα δεν είναι
µια τιµωρητέα παράβαση υπό αυτήν τη µορφή, αλλά είναι ουσιαστικό ότι οι
παίκτες επιστρέφουν αµέσως.
Ο στόχος είναι για τους διαιτητές να ενεργήσουν προληπτικά και να
χρησιµοποιηθεί η κοινή λογική σχετικά µε τους πανηγυρισµούς τερµάτων.
Futsal Laws of the Game 2006

42

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Αναψυκτικά
Οι παίκτες έχουν το δικαίωµα να καταναλώσουν αναψυκτικά κατά τη διάρκεια
µιας διακοπής του αγώνα, αλλά µόνο στη πλάγια γραµµή. Η ρίψη των
µπουκαλιών νερού ή οποιουδήποτε άλλου τύπου δοχείου που περιέχει νερό
µέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν επιτρέπεται.
Βασικός εξοπλισµός παιχνιδιού
Τερµατοφύλακες
• Κάθε τερµατοφύλακας θα φορέσει τα χρώµατα που τον διακρίνουν εύκολα
από τους άλλους παίκτες και τους διαιτητές
• Εάν οι τερµατοφύλακες έχουν φανέλες του ίδιου χρώµατος και κανένας δεν
έχει µια εφεδρική φανέλα για να αλλάξει, ο διαιτητής θα επιτρέψει το παιχνίδι
να αρχίσει
Μη-βασικός εξοπλισµός παιχνιδιού
• Ένας παίκτης δεν µπορεί να φορέσει οτιδήποτε που είναι επικίνδυνο για
αυτόν ή κάποιον άλλο παίκτη
• Ο σύγχρονος προστατευτικός εξοπλισµός, όπως το κάλυµµα κεφαλιού, οι
µάσκες προσώπου, επιγονατίδες και τα περικάρπια φτιαγµένα από µαλακό,
ελαφρύ ή γεµισµένο υλικό δεν θεωρούνται επικίνδυνα και εποµένως
επιτρέπονται
• Η νέα τεχνολογία έχει εξασφαλίσει ότι τα αθλητικά γυαλιά είναι
ασφαλέστερα για τον ίδιο τον παίκτη και για άλλους φορείς. Οι διαιτητές
πρέπει εποµένως να παρουσιάσουν ανοχή και να επιτρέψουν τη χρήση
τέτοιων γυαλιών.
Ασφάλεια
Ένας παίκτης δεν πρέπει να χρησιµοποιήσει εξοπλισµό ή να φορέσει τίποτα
που είναι επικίνδυνο για αυτόν ή έναν άλλο παίκτη (συµπεριλαµβανοµένου
οποιουδήποτε είδους κοσµηµάτων).
Κοσµήµατα
Όλα τα είδη κοσµηµάτων είναι ενδεχοµένως επικίνδυνα. Οι παίκτες δεν
µπορούν να χρησιµοποιήσουν ταινία για να καλύψουν είδη κοσµηµάτων.
Τα δαχτυλίδια και τα σκουλαρίκια, καθώς επίσης λαστιχένια και δερµάτινα
κοµµάτια δεν είναι απαραίτητα και µπορούν µόνο να προκαλέσουν
τραυµατισµούς.
Η λέξη "επικίνδυνο" µπορεί κατά περιόδους να είναι διφορούµενη και
αµφισβητούµενη, αλλά προς όφελος της οµοιοµορφίας και της συνέπειας, οι
παίκτες, οι αναπληρωµατικοί και οι διαιτητές δεν µπορούν να φορέσουν
οποιοδήποτε τύπο κοσµηµάτων ή στολισµού.
Futsal Laws of the Game 2006

43

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Να µπει επάνω στα κοσµήµατα ταινία δεν προσφέρει επαρκή προστασία.
Για να αποφευχθούν τα προβλήµατα της τελευταίας στιγµής, οι οµάδες πρέπει
να ενηµερώσουν τους παίκτες τους εκ των προτέρων για αυτήν την
απαγόρευση τέτοιων στοιχείων.
∆ιαδικασία για τους τραυµατισµένους παίκτες
Ο διαιτητής πρέπει να λάβει υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες εάν ένας παίκτης
τραυµατίζεται:
• Επιτρέπει στο παιχνίδι να συνεχιστεί έως ότου δεν είναι πλέον η µπάλα στο
παιχνίδι εάν ο τραυµατισµός είναι, κατά την άποψη του διαιτητή, απλός
• Σταµατάει το παιχνίδι εάν ο διαιτητής θεωρεί τον τραυµατισµό σοβαρό
• Κατόπιν διαβουλεύσεως µε τον τραυµατισµένο παίκτη, ο διαιτητής θα
επιτρέψει ένα ή παραπάνω (µέγιστο δύο) µέλη του ιατρικού προσωπικού να
εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο και να αξιολογήσουν τον τραυµατισµό και να
εξασφαλίσουν ότι ο παίκτης εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο ακίνδυνα και
γρήγορα
• Εάν είναι απαραίτητο, οι φορείο-φορείς θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο
ταυτόχρονα µε τους γιατρούς για να επιταχύνουν την αναχώρηση του παίκτη
από τον αγωνιστικό χώρο
• Ο διαιτητής πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο τραυµατισµένος παίκτης
µεταφέρεται από τον αγωνιστικό χώρο ακίνδυνα και γρήγορα
• Ο παίκτης δεν µπορεί να λάβει πρώτες βοήθειες εντός του αγωνιστικού
χώρου
• Οποιοσδήποτε παίκτης µε µια αιµορραγούσα πληγή πρέπει να αφήσει τον
αγωνιστικό χώρο και δεν µπορεί να επιστρέψει έως ότου έχει εξακριβώσει ο
διαιτητής ότι η πληγή έχει σταµατήσει την αιµορραγία. Ένας παίκτης δεν
µπορεί να φοράει αιµατοβαµµένο ιµατισµό
• Μόλις οι γιατροί εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης πρέπει να
αφήσει τον αγωνιστικό χώρο είτε µε τα πόδια είτε µεταφερόµενος µε φορείο.
Εάν ένας παίκτης δεν συµµορφώνεται µε αυτήν την υπόδειξη, πρέπει να
παρατηρηθεί για σκόπιµη καθυστέρηση της επανεκκίνησης του παιχνιδιού
• Υποθέτοντας ότι δεν έχει αντικατασταθεί, ένας τραυµατισµένος παίκτης
µπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο µόνο αφού έχει επανεκιννήσει το
παιχνίδι
• Ένας τραυµατισµένος παίκτης δεν είναι απαραίτητο να βγει από το γήπεδο
µέσω της ζώνης αντικατάστασης, αλλά πέρα από οποιαδήποτε γραµµή που
χαρακτηρίζει τα όρια του αγωνιστικού χώρου
• Ένας τραυµατισµένος παίκτης που έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο ή
έπρεπε να αφήσει τον αγωνιστικό χώρο µπορεί να αντικατασταθεί, αλλά ο
αντικαταστάτης παίκτης πρέπει πάντα να µπει στον αγωνιστικό χώρο µέσω
της ζώνης αντικατάστασης
• Όταν η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ο τραυµατισµένος παίκτης µπορεί να
επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο εάν δεν έχει αντικατασταθεί, αλλά µόνο από
τη γραµµή τέρµατος. Όταν η µπάλα δεν είναι στο παιχνίδι, µπορεί να
επιστρέψει µέσω οποιασδήποτε γραµµής ορίου του αγωνιστικού χώρου
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• Μόνο οι διαιτητές µπορούν να επιτρέψουν σε έναν τραυµατισµένο παίκτη
που δεν έχει αντικατασταθεί για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, είτε η
µπάλα είναι στο παιχνίδι ή όχι
Εάν το παιχνίδι δεν έχει διακοπεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ή εάν ο
τραυµατισµός του παίκτη δεν είναι συνέπεια µιας παράβασης των Κανονισµών
του παιχνιδιού, ο διαιτητής θα επανεκιννήσει το παιχνίδι µε ελεύθερο
διαιτητού από όπου η µπάλα ήταν όταν το παιχνίδι διακόπηκε
Εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις γίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις µόνο:
• Τραυµατισµός τερµατοφυλάκων.
• Όταν ένας τερµατοφύλακας και ένας άλλος παίκτης συγκρούονται ο ένας µε
τον άλλο και απαιτείται άµεση επίβλεψη του τραύµατος.
• Όταν υπάρχει ένας σοβαρός τραυµατισµός, παραδείγµατος χάριν, ένας
παίκτης έχει καταπιεί τη γλώσσα του, πάσχει από διάσειση ή έχει σπάσει το
πόδι του, κ.λπ.
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Ερωτήσεις Απαντήσεις 2006 – Κανονισµοί του Παιχνιδιού Σάλας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 – Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

1.Εάν το δοκάρι σπάσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και δεν υπάρχουν
κανένα διαθέσιµο µέσο για να το επιδιορθώσει ή να το αντικαταστήσει, θα
πρέπει το παιχνίδι να εγκαταλειφθεί;
Ναι. Το δοκάρι είναι ένα µέρος του τέρµατος και πρέπει πάντα να είναι σε
ισχύ.

2. Είναι επιτρεπόµενο να χαραχθεί ο αγωνιστικός χώρος µε διακεκοµµένες
γραµµές;
Όχι.

3. Ο τερµατοφύλακας ή άλλος παίκτης χαράζει µη εξουσιοδοτηµένα σηµάδια
στο γήπεδο µε το πόδι του. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Εάν οι διαιτητές παρατηρήσουν αυτό πριν από την έναρξη του αγώνα, ο
παραβάτης παίκτης παρατηρείται αµέσως για αντιαθλητική συµπεριφορά.
Εάν οι διαιτητές παρατηρήσουν αυτό να γίνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα,
παρατηρούν τον παραβάτη παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά όταν η
µπάλα βγει εκτός παιδιάς.

4. Ποίες είναι οι ιδιότητες των γραµµών που χαρακτηρίζουν τον αγωνιστικό
χώρο;
Πρέπει να είναι σαφώς ορατοί και µε 8cm πλάτος. Οι γραµµές τέρµατος είναι
στο ίδιο πλάτος µε αυτό των κάθετων δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού.

5. Μπορούν πρόσθετες γραµµές που δεν προβλέπονται στον κανονισµό 1 να
χαραχτούν στον αγωνιστικό χώρο;
∆εν συστήνεται, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο Σάλας παίζεται κανονικά σε
αίθουσες που χρησιµοποιούνται για διάφορα αθλήµατα, αυτές οι γραµµές
µπορούν να γίνουν αποδεκτές υπό τον όρο ότι δεν οδηγούν σε λάθη από τους
παίκτες και τους διαιτητές.

6. Όταν ένα κόρνερ εκτελείται, µπορούν οι παίκτες της αµυνόµενης οµάδας να
είναι πιο κοντά από τα σηµάδια που υπάρχουν χαραγµένα εκτός αγωνιστικού
χώρου και σε απόσταση 5 µέτρων από το τόξο του κόρνερ και είναι κάθετα
στη γραµµή τέρµατος;
Αυτά τα σηµάδια είναι προαιρετικά και χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν το
διαιτητή. Όλοι οι παίκτες της αµυνόµενης οµάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον
5 µέτρα από τη µπάλα έως ότου ξαναµπεί στο παιχνίδι.
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7. Είναι τα δίχτυα τέρµατος υποχρεωτικά;
Ναι.

8. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των διαφηµιστικών πινακίδων και
της πλάγιας γραµµής;
Ένα µέτρο.

9. Ποιες είναι οι ρυθµίσεις διατάξεως θέσεων για τις οµάδες στους πάγκους;
Οι παράγοντες και οι αναπληρωµατικοί µιας οµάδας πρέπει να καθίσουν στον
πάγκο που είναι πιο κοντά στο µισό που η οµάδα τους αµύνεται. Συνεπώς,
κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου, οι οµάδες πρέπει να αλλάξουν πάγκους.

10.Ποίο είναι το ελάχιστο ύψος οροφής που επιτρέπεται για τις εσωτερικές
αίθουσες;
Το ελάχιστο ανεµπόδιστο ύψος οροφής που επιτρέπεται είναι τα τέσσερα
µέτρα εκτός εάν οι κανονισµοί της διοργανώτριας ορίζουν µεγαλύτερο ύψος.

11. Ποια απόφαση θα έπρεπε οι διαιτητές να πάρουν εάν η µπάλα χτυπά στην
οροφή, ή, παραδείγµατος χάριν, ένα καλάθι που υπάρχει στην οροφή;
Εάν η µπάλα είναι στο παιχνίδι, οι διαιτητές πρέπει να σταµατήσουν το
παιχνίδι και να το επανεκιννήσουν µε ένα έµµεσο λάκτισµα, για να ληφθεί από
έναν παίκτη της αντίπαλης οµάδας στο σηµείο όπου έγινε το συµβάν και όσο
το δυνατόν πιο κοντά στη θέση όπου η µπάλα χτύπησε την οροφή ή το
αντικείµενο. Εάν η µπάλα δεν ήταν εντός παιδιάς, το παιχνίδι ξαναξεκινάει
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του παιχνιδιού.

12. Ποια απόσταση πρέπει να υπάρξει µεταξύ της πλάγιας γραµµής και
γραµµής τέρµατος και των κιγκλιδωµάτων προστασίας θεατών;
Οι κανονισµοί κάθε διοργάνωσης πρέπει να ορίσουν την απόσταση µεταξύ
αυτών των γραµµών και των κιγκλιδωµάτων προστασίας, αλλά η απόσταση
πρέπει να είναι τέτοια που η ασφάλεια των παρευρισκόµενων είναι εγγυηµένη.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 – Η ΜΠΑΛΑ

1. Μπορούν να τοποθετηθούν επιπλέον µπάλες γύρω από τον αγωνιστικό
χώρο για χρήση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα;
Ναι, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 2 και η
χρήση τους είναι υπό έλεγχο των διαιτητών.
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2. Η µπάλα θεωρείται αντικείµενο όταν χρησιµοποιείται για να χτυπήσει έναν
αντίπαλο;
Ναι.

3. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, µια άλλη µπάλα εισέρχεται στον αγωνιστικό
χώρο. Οι διαιτητές πρέπει να σταµατήσουν το παιχνίδι αµέσως;
Η πρόσθετη µπάλα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως εξωτερικός παράγοντας και οι
διαιτητές θα σταµατήσουν το παιχνίδι εάν η πρόσθετη µπάλα παρεµποδίσει το
παιχνίδι. Το παιχνίδι επανεκκινείται µε ελεύθερο διαιτητού στη θέση όπου η
µπάλα ήταν όταν το παιχνίδι σταµάτησε.
∆ιαφορετικά οι διαιτητές θα αφαιρέσουν την πρόσθετη σφαίρα στην επόµενη
δυνατή ευκαιρία.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 – Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

1. Ένας παίκτης περνά τυχαία πέρα από µια από τις γραµµές ορίου του
αγωνιστικού χώρου. Θεωρείται να έχει αφήσει τον αγωνιστικό χώρο χωρίς
την άδεια των διαιτητών;
Όχι

2. Ένας παίκτης έχοντας κατοχή της µπάλας περνά εκτός πλάγιας γραµµής ή
της γραµµής τέρµατος χωρίς τη µπάλα προκειµένου να κερδίσει έναν
αντίπαλο. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το παιχνίδι συνεχίζεται. Πηγαίνοντας έξω από τον αγωνιστικό χώρο µπορεί να
εξεταστεί ως τµήµα µιας κίνησης παιχνιδιού, αλλά οι παίκτες αναµένονται,
κατά γενικό κανόνα, να παραµένουν µέσα στον αγωνιστικό χώρο.

3. Πότε ένας αναπληρωµατικός γίνεται ενεργός παίκτης;
Αµέσως αφότου µπει στον αγωνιστικό χώρο σύµφωνα µε τη διαδικασία
αντικατάστασης.

4. Εάν, πριν από την έναρξη ενός αγώνα που παίζεται σύµφωνα µε τους
κανόνες µιας διοργάνωσης, ένας παίκτης αντικαθίσταται από έναν
αναπληρωµατικό χωρίς να ειδοποιηθεί ο διαιτητής, µπορεί αυτός ο
αναπληρωµατικός να επιτραπεί να συνεχίσει να συµµετέχει στο παιχνίδι;
Ναι. Οι διαιτητές παρατηρούν τον παίκτη για την είσοδο στον αγωνιστικό
χώρο χωρίς την άδειά του. Εάν ο κανόνας πλεονεκτήµατος δεν µπορεί να
εφαρµοστεί, οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι, που θα ξαναξεκινήσουν µε
ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα, που λαµβάνεται από
τη θέση όπου η µπάλα βρισκόταν όταν σταµάτησε το παιχνίδι.
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5. Ένας παίκτης, που δεν συµµετέχει στον αγώνα, τρέχει µέσα στον
αγωνιστικό χώρο και κλωτσά έναν αντίπαλο. Ποια µέτρα οι διαιτητές
λαµβάνουν;
Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι, δείχνουν στον παίκτη κόκκινη κάρτα και
τον αποβάλλουν για βίαιη συµπεριφορά, και επανεκκινούν το παιχνίδι µε ένα
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα, που λαµβάνεται από τη
θέση όπου η µπάλα βρισκόταν όταν σταµάτησαν το παιχνίδι.

6. Ένας παίκτης που είναι έτοιµος να γίνει αλλαγή αρνείται να βγει από τον
αγωνιστικό χώρο. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Πρέπει να επιτρέψουν στο παιχνίδι να συνεχιστεί δεδοµένου ότι αυτό δεν είναι
στην αρµοδιότητά τους.

7. Οι παράγοντες επιτρέπουν σε έναν αναπληρωµατικό που δεν έχει γραφτεί
στο Φ.Α. να µπει στο γήπεδο και να σηµειώσει ένα τέρµα. Ποια µέτρα οι
διαιτητές λαµβάνουν;
7.1. Εάν συνειδητοποιήσουν το λάθος τους πριν ξαναξεκινήσει το παιχνίδι:
Το τέρµα δεν καταγράφεται. Πρέπει να καθοδηγήσουν τον παίκτη να
εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης που έχει αντικατασταθεί µπορεί
να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο ή να αντικατασταθεί από έναν άλλο
αναπληρωµατικό σύµφωνα µε τη διαδικασία αντικατάστασης. Το παιχνίδι θα
ξαναξεκινήσει µε ελεύθερο διαιτητού στη γραµµή περιοχής πέναλτι στο
πλησιέστερο σηµείο µε αυτό που µπήκε το τέρµα.

7.2. . Εάν συνειδητοποιήσουν το λάθος τους αφού ξαναξεκινήσει το παιχνίδι:
Το τέρµα καταγράφεται. Πρέπει να καθοδηγήσουν τον παίκτη να εγκαταλείψει
τον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης που έχει αντικατασταθεί µπορεί να
επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο ή να αντικατασταθεί από έναν άλλο
αναπληρωµατικό σύµφωνα µε τη διαδικασία αντικατάστασης. Το παιχνίδι
συνεχίζεται και ο διαιτητής αναφέρει το περιστατικό στις αρµόδιες αρχές. Εάν
το παιχνίδι σταµάτησε για να γίνει αυτό, τότε θα ξαναξεκινήσει µε ελεύθερο
διαιτητού στη θέση όπου ήταν η µπάλα όταν σταµάτησε το παιχνίδι.

7.3. Εάν συνειδητοποιήσουν το λάθος τους µετά από το παιχνίδι:
Το τέρµα σηµειώνεται. Ο διαιτητής πρέπει να αναφέρει το γεγονός στις
αρµόδιες αρχές.

8. Ένας αναπληρωµατικός µπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και η οµάδα του
αγωνίζεται µε έναν πρόσθετο παίκτη. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ένας
αντίπαλος τον χτυπά. Ποια µέτρα θα έπρεπε οι διαιτητές να λάβουν;
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Σταµατούν το παιχνίδι, αποβάλλουν τον παίκτη που είναι ένοχος βίαιης
συµπεριφοράς, παρατηρούν τον αναπληρωµατικό για την είσοδό του στον
αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια των διαιτητών και τον αναγκάζουν να
εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ξαναξεκινούν το παιχνίδι µε ένα έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που λαµβάνεται από τη θέση όπου
η µπάλα βρισκόταν όταν σταµάτησαν το παιχνίδι.

9. Ο παίκτης µε αριθµό 4 πρόκειται να αντικατασταθεί από τον παίκτη µε
αριθµό 7. Ο παίκτης µε αριθµό 4 εγκαταλείπει το παιχνίδι µέσω της ζώνης
αντικαταστάσεων. Προτού µπει στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης µε αριθµό 7
χτυπά έναν αντίπαλο που στέκεται στην πλάγια γραµµή.
Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
∆είχνουν στον παίκτη µε αριθµό 7 κόκκινη κάρτα και τον αποβάλλουν για
βίαιη συµπεριφορά. Ο παίκτης µε αριθµό 4 µπορεί να αντικατασταθεί από ένα
άλλο επιλέξιµο αναπληρωµατικό ή µπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό
χώρο µέσω της ζώνης αντικαταστάσεων δεδοµένου ότι η αλλαγή δεν έχει
ολοκληρωθεί.

10. 1. Ένας παίκτης αλλάζει θέσεις µε τον τερµατοφύλακα χωρίς ενηµέρωση
των διαιτητών. Ποια µέτρα θα πρέπει να λάβουν οι διαιτητές όταν το
συνειδητοποιήσουν;
10. 2. Ο νέος τερµατοφύλακας αγγίζει τη µπάλα µε τα χέρια σ την δική του
περιοχή πέναλτι. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Επιτρέπουν στο παιχνίδι να συνεχιστεί και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να
παρατηρήσουν και τους δύο παίκτες για αντιαθλητική συµπεριφορά όταν η
µπάλα βγει εκτός παιχνιδιού.

11. Ένας παίκτης που αντικαθιστάται βγαίνει µέσω της ζώνης αντικατάστασης,
και ο αναπληρωµατικός, πριν µπει στον αγωνιστικό χώρο µέσω της ζώνης,
εκτελεί ένα αράουτ ή ένα κόρνερ, αγνοώντας τη διαδικασία αλλαγής που
ορίζεται στον Κανονισµό 3 σχετικά µε την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό
επιτρέπεται;
Όχι, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής όπως αυτή ορίζεται
στον Κανονισµό 3. Ο παίκτης πρέπει να µπει στο γήπεδο από τη ζώνη
αλλαγών.

12. Κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου, ένας παίκτης αντικαθίσταται από έναν
αναπληρωµατικό. Ποίοι όροι πρέπει να τηρηθούν;
Ένας από τους διαιτητές θα ενηµερωθεί και ο παίκτης θα µπει στον
αγωνιστικό χώρο από τη ζώνη αντικατάστασης.

13. Ένας αναπληρωµατικός, προθερµαίνεται πίσω από το τέρµα του,
παρατηρεί ότι η οµάδα του είναι σε κίνδυνο να δεχτεί ένα τέρµα. Μπαίνει στον
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αγωνιστικό χώρο και κλωτσά τη µπάλα, αποτρέποντας το γκολ. Ποια απόφαση
πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι, παρατηρούν τον αναπληρωµατικό για την
είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αλλαγής, και απονέµουν ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα,
που λαµβάνεται από τη θέση όπου ήταν η µπάλα όταν σταµάτησαν το
παιχνίδι. Ο διαιτητής πρέπει να κάνει συµπληρωµατική έκθεση στις αρµόδιες
αρχές µε βλέψη σε πιθανή πειθαρχική ποινή.

13.1. Τι γίνεται εάν ένας παίκτης πιάσει εσκεµµένα την µπάλα µε τα χέρια του
σε µία τέτοια πρείπτωση:
Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι, αποβάλλουν τον αναπληρωµατικό για την
αποτροπή µίας προφανούς ευκαιρίας για επίτευξη τέρµατος µε πιάσιµο της
µπάλας µε το χέρι εσκεµµένα και ξαναξεκινούν το παιχνίδι µε έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που λαµβάνεται από τη θέση όπου
ήταν η µπάλα όταν σταµάτησαν το παιχνίδι. Ο διαιτητής πρέπει να κάνει
συµπληρωµατική έκθεση στις αρµόδιες αρχές µε βλέψη σε πιθανή πειθαρχική
ποινή.

14. Ένας αναπληρωµατικός που δεν έχει µπει στον αγωνιστικό χώρο από την
ζώνη αλλαγών πιάνει σκόπιµα τη µπάλα µε τα χέρια του. Ποια απόφαση
πρέπει οι διαιτητές να πάρουν εάν έχουν δει το γεγονός, ή ενηµερώνονται για
αυτό από τον τρίτο διαιτητή ή τον χρονοµέτρη;
Πρέπει να σταµατήσουν το παιχνίδι εάν κανένα πλεονέκτηµα δεν ακολουθεί
για την αντίπαλη οµάδα και παρατηρούν τον παίκτη που µπήκε στον
αγωνιστικό χώρο µέσω µιας περιοχής που δεν είναι η οριζόµενη για τις
αλλαγές. Εάν η παράβαση των χεριών κρίνεται αντιαθλητική συµπεριφορά, ο
παίκτης πρέπει να αποβληθεί. Εάν ο παίκτης έχει παρατηρηθεί απλά, πρέπει να
αφήσει τον αγωνιστικό χώρο για να επιτρέψει τη σωστή διαδικασία
αντικατάστασης να πραγµατοποιηθεί. Εάν έχει αποβληθεί, πρέπει να
εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για πάντα. Το παιχνίδι ξαναξεκινά µε ένα
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το σηµείο όπου βρισκόταν η µπάλα όταν το
παιχνίδι διακόπηκε.

15. Ένας καταγεγραµµένος αναπληρωµατικός που δεν έχει µπει στο γήπεδο
µέσω της ζώνης αντικατάστασης γίνεται αποδέκτης ενός φάουλ από έναν
αντίπαλο ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να
πάρουν;
Πρέπει να σταµατήσουν το παιχνίδι και να παρατηρήσουν τον
αναπληρωµατικό που µπήκε στον αγωνιστικό χώρο µέσω µιας περιοχής που
δεν είναι η οριζόµενη για τις αντικαταστάσεις. Ο παίκτης πρέπει έπειτα να
αφήσει τον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία
αντικατάστασης. Ανάλογα µε τη φύση του γεγονότος, πρέπει επίσης να
παρατηρήσουν, να αποβάλλουν ή να µην τιµωρήσουν τον παίκτη που έκανε
Futsal Laws of the Game 2006

51

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

το φάουλ στον αναπληρωµατικό. Το παιχνίδι ξαναξεκινά µε ένα έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα εναντίον της οµάδας του παραβάτη αναπληρωµατικού,
γιατί αυτή η παράβαση έγινε πρώτα στο παιχνίδι; το ελεύθερο λάκτισµα
λαµβάνεται στη θέση όπου η µπάλα ήταν όταν το παιχνίδι σταµάτησε.

16. Ένας αναπληρωµατικός παίκτης που έχει µπει στο γήπεδο µέσω της ζώνης
αλλαγών, σηµειώνει ένα τέρµα. Οι διαιτητές συνειδητοποιούν αυτό πριν από
την επανεκκίνηση του παιχνιδιού και το δηλώνουν στον τρίτο διαιτητή ή τον
χρονοµέτρη. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Το τέρµα δεν µετράει. Πρέπει να παρατηρήσουν τον παίκτη, ο οποίος πρέπει
έπειτα να αφήσει τον αγωνιστικό χώρο για να επιτρέψει στην αντικατάσταση
για να εκτελεσθεί σωστά. Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ένα έµµεσο ελεύθερο
λάκτισµα µέσα από την περιοχή πέναλτι.

17. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν εάν η αντίπαλη οµάδα σηµειώνει το
τέρµα;
Το τέρµα µετράει. Παρατηρούν τον παραβάτη παίκτη για την είσοδο στον
αγωνιστικό χώρο χωρίς τήρηση της διαδικασίας αλλαγών και τον διατάζουν να
αφήσει το αγωνιστικό χώρο για να επιτρέψουν στην αντικατάσταση για να
εκτελεσθεί σωστά ή για να επιτρέψουν σε έναν από τους συµπαίκτες του να
µπει στον αγωνιστικό χώρο.

18. Ένας παίκτης που είναι να αντικατασταθεί πρέπει να αφήσει τον
αγωνιστικό χώρο µέσω της ζώνης αντικατάστασης;
Ναι. Με εξαίρεση αν ένας παίκτης έχει την άδεια να αφήσει τον αγωνιστικό
χώρο από άλλο σηµείο εάν τραυµατιστεί ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που
αναγράφεται στον Κανονισµό 4. Ο αντικαταστάτης πρέπει να ακολουθήσει τη
σωστή διαδικασία αντικατάστασης.

19. Είναι επιτρεπόµενο να εκτελέσει ο τερµατοφύλακας αράουτ, κόρνερ,
λάκτισµα πέναλτι κ.λπ.;
Ναι, είναι παίκτης της οµάδας του.

20. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο τερµατοφύλακας τρέχει µακριά από το
τέρµα του για να σταµατήσει έναν αντίπαλο. Κλωτσά τη µπάλα εκτός του
αγωνιστικού χώρου και ένα αράουτ απονέµεται στην αντίπαλη οµάδα. Η ορµή
του τερµατοφύλακα τον βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου και προτού να
µπορέσει να επιστρέψει, το αράουτ εκτελείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 16
και ένα τέρµα σηµειώνεται. Ποια µέτρα, ενδεχοµένως, οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το τέρµα µετράει δεδοµένου ότι καµία παρατυπία δεν έχει σηµειωθεί.

21. Οι κανονισµοί της διοργανώτριας δηλώνουν ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να
δηλωθούν πριν από το εναρκτήριο λάκτισµα. Μια οµάδα απαριθµεί µόνο τους
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πέντε παίκτες και το παιχνίδι αρχίζει. Μπορούν άλλοι παίκτες που φθάνουν
αφότου έχει αρχίσει το παιχνίδι να συµµετάσχουν;
Όχι.

22. Εάν κανένας αναπληρωµατικός δεν έχει δηλωθεί και ένας παίκτης
αποβάλλεται προτού να αρχίσει το παιχνίδι, µπορεί η επηρεασθείς οµάδα να
συµπληρώσει τη σύνθεση της µε έναν παίκτη που φθάνει στη συνέχεια;
Η οµάδα µπορεί να συµπληρωθεί µε αυτόν τον παίκτη υπό τον όρο ότι αυτό
επιτρέπεται από τους κανονισµούς της διοργάνωσης.

23. Μια οµάδα δίνει τα ονόµατα των αντικαταστατών στο διαιτητή πριν από
την έναρξη του αγώνα, αλλά φθάνουν µετά από το εναρκτήριο λάκτισµα. Θα
έπρεπε ο διαιτητής να τους δεχτεί;
Ναι. Οι αναπληρωµατικοί που φθάνουν µετά από την έναρξη του παιχνιδιού,
και που δεν έχουν δηλωθεί, εντούτοις, δεν επιτρέπεται να παίξουν.

24. Μια οµάδα µε µόνο τρεις παίκτες τιµωρείται µε ένα λάκτισµα πέναλτι και
κατά συνέπεια, ένας από τους παίκτες της αποβάλλεται, αφήνοντας µόνο δύο
στην οµάδα. Ο διαιτητής επιτρέπει στο λάκτισµα πέναλτι να εκτελεστεί ή
εγκαταλείπει το παιχνίδι προτού να ληφθεί το λάκτισµα;
Το παιχνίδι πρέπει να εγκαταλειφθεί χωρίς να επιτραπεί να εκτελεστεί το
λάκτισµα πέναλτι. Σύµφωνα µε τη γνώµη της ∆ιεθνής Οµοσπονδίας
Ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι δεν µπορεί να συνεχιστεί εάν υπάρχουν λιγότεροι
από τρεις παίκτες σε καθεµία οµάδα.

25. Ένας παίκτης, από µια οµάδα µε µόνο τρεις παίκτες, αφήνει τον
αγωνιστικό χώρο για να λάβει ιατρική περίθαλψη. Ποια µέτρα οι διαιτητές
λαµβάνουν;
Πρέπει να σταµατήσουν το παιχνίδι έως ότου να αντικατασταθεί ο παίκτης, ή,
εάν δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωµατικοί διαθέσιµοι, επιτρέπουν σε αυτόν να
λάβει τις ιατρικές βοήθειες και να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Εάν είναι
ανίκανος να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχουν άλλοι
αναπληρωµατικοί διαθέσιµοι, το παιχνίδι εγκαταλείπεται.

26. Η διοργανώτρια είναι της άποψης ότι ένα παιχνίδι δεν πρέπει να συνεχιστεί
εάν µια από τις οµάδες παίζει µε λιγότερους από τρεις παίκτες. Μια οµάδα που
αποτελείται από τους πέντε παίκτες παίζει ενάντια σε µια οµάδα µε µόνο τρείς.
Όταν η οµάδα που αποτελείται από πέντε παίκτες είναι έτοιµη να επιχειρήσει
ένα σουτ για γκολ, ένας από τους παίκτες της οµάδας µε τους τρείς παίκτες
αφήνει σκόπιµα τον αγωνιστικό χώρο.
α. Οι διαιτητές πρέπει να σταµατήσουν το παιχνίδι αµέσως;
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Όχι. Παίζουν το πλεονέκτηµα αν είναι δυνατόν.

β. Εάν ένα τέρµα σηµειώνεται πρέπει να το επιτρέψουν;
Ναι.

γ. Ποια περαιτέρω µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Εάν ο παίκτης που άφησε τον αγωνιστικό χώρο δεν επιστρέφει για τη σέντρα,
ή δεν αντικαθίσταται, πρέπει να εγκαταλείψουν το παιχνίδι και να υποβάλουν
µια έκθεση σχετικά µε τη συµπεριφορά του παίκτη στις αρµόδιες αρχές. Εάν ο
παίκτης επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να παρατηρηθεί για
σκόπιµη εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια των διαιτητών.
Εάν αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση του στο παιχνίδι, το παιχνίδι
εγκαταλείπεται δεδοµένου ότι η οµάδα του θα έχει λιγότερους από τρεις
παίκτες, εκτός και αν η άλλη οµάδα έχει επιτύχει τέρµα, στην οποία
περίπτωση ο παίκτης πρέπει να αντικατασταθεί από ένα συµπαίκτη του και το
παιχνίδι µπορέι να επανεκιννήσει.

27. Μια οµάδα που παίζει µε έξι παίκτες σηµειώνει ένα τέρµα και το
συνειδητοποιούν οι διαιτητές αυτό πριν από το καινούριο ξεκίνηµα του
παιχνιδιού. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Το τέρµα δεν µετράει. Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ένα έµµεσο ελεύθερο
λάκτισµα, που λαµβάνεται από µέσα από την περιοχή πέναλτι. Ο παραβάτης
έκτος παίκτης προειδοποιείται για την είσοδο του στο γήπεδο χωρίς την άδεια
των διαιτητών και καθοδηγείται να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο.

28. Μια οµάδα που παίζει ενάντια σε µια οµάδα µε έξι παίκτες σηµειώνει ένα
τέρµα και οι διαιτητές το συνειδητοποιούν πριν από το καινούριο ξεκίνηµα
του παιχνιδιού. Ποια µέτρα λαµβάνουν;
Το τέρµα µετράει. Ο παραβάτης έκτος παίκτης παρατηρείται για την είσοδο
του στο παιχνίδι χωρίς την άδεια των διαιτητών και καθοδηγείται να φύγει
από τον αγωνιστικό χώρο.

29. Μπορεί ένας παίκτης να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να πιει
κάποιο αναψυκτικό;
Οι παίκτες έχουν δικαίωµα να λάβουν αναψυκτικά κατά τη διάρκεια µιας
διακοπής του αγώνα αλλά µόνο στην πλάγια γραµµή.

30. Πού µπορούν οι αναπληρωµατικοί παίκτες να εκτελέσουν τις ασκήσεις
προθέρµανσής τους;
Εάν είναι δυνατόν, πίσω από τους πάγκους των αναπληρωµατικών. Εάν αυτό
δεν είναι δυνατό, οι αναπληρωµατικοί πρέπει να προθερµαίνονται σε µια
περιοχή που δεν θα ενοχλούσε τους παίκτες ή τους διαιτητές, αλλά κάτω από
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καµία περίσταση δεν πρέπει αυτοί να προθερµαίνονται πίσω από το τέρµα του
αντιπάλου. Στο ζέσταµα οι αναπληρωµατικοί πρέπει να φορούν ιµατισµό που
να τους ξεχωρίζει από τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

31. Πόσα πρόσωπα µπορούν να δώσουν τις οδηγίες από την περιοχή που
περιβάλλει τον πάγκο των αναπληρωµατικών;
Μόνο ένας παράγοντας µπορεί να δώσει τις οδηγίες από αυτήν την περιοχή.
Μπορεί να µείνει όρθιος σε αυτήν την περιοχή εάν επιθυµεί, υπό τον όρο ότι
µένει εκτός αγωνιστικού χώρου και δεν εµποδίζει είτε τους παίκτες είτε τους
διαιτητές. Πρέπει πάντα να ενεργεί κατά τρόπο κατάλληλο.

32. Ένα παιχνίδι παρατείνεται έτσι ώστε ένα λάκτισµα πέναλτι, ένα λάκτισµα
από το δεύτερο σηµείο πέναλτι ή άµεσο ελεύθερο λάκτισµα χωρίς τείχος να
εκτελεστεί. Μπορούν οι διαιτητές να επιτρέψουν στην οµάδα που εκτελεί το
λάκτισµα να κάνει µια αλλαγή;
Όχι, µόνο ο τερµατοφύλακας της αµυνόµενης οµάδας µπορεί να
αντικατασταθεί.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4 – Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

1. Εάν το χρώµα των εµφανίσεων των δύο τερµατοφυλάκων είναι το ίδιο, οι
διαιτητές τι κάνουν εάν κανένας δεν έχει ένα άλλη εµφάνιση για να αλλάξει;
Οι διαιτητές επιτρέπουν στο παιχνίδι να αρχίσει.

2. Σύµφωνα µε το Κανονισµό 4, οι παίκτες κάθε οµάδας και οι
τερµατοφύλακες τους πρέπει να φορούν φανέλες διαφορετικών χρωµάτων για
να τους διακρίνουν από τους άλλους παίκτες. Πρέπει οι παίκτες και οι
τερµατοφύλακες να φορούν ρούχα µε διαφορετικά χρώµατα από τους
διαιτητές;
Ναι. Οι παίκτες και οι τερµατοφύλακες πρέπει να φορούν ιµατισµό που να
τους διακρίνει από τους διαιτητές.

3. Πότε πρέπει ένας παίκτης να παρατηρηθεί για την αφαίρεση της φανέλας
του πανηγυρίζοντας ένα τέρµα;
Πρέπει να παρατηρηθεί για αντιαθλητική συµπεριφορά όταν αφαιρεί τη
φανέλα του ή καλύπτει το κεφάλι του µε τη φανέλα του.

4. Ποια µέτρα πρέπει οι διαιτητές να λάβουν εάν ένας παίκτης αφαιρεί τη
φανέλα του για να αποκαλύψει µία παρόµοια φανέλα από κάτω;
Πρέπει να παρατηρήσουν τον παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά.
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5. Μπορεί ο παίκτης να φέρει εξοπλισµό ένδυσης µε σκοπό να τον
προστατεύσει από τον τραυµατισµό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα;
Οι παίκτες µπορούν να φορέσουν τον προστατευτικό εξοπλισµό όπως τις
επιγονατίδες ή τα περιβραχιόνια ή προστατευτικές µάσκες προσώπου που
καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισµού, δηλ. µη επικίνδυνα είτε στον ίδιο
τον παίκτη είτε σε άλλους παίκτες.

6. Μπορούν οι παίκτες να φορούν γυαλιά κατά τη διάρκεια του αγώνα;
Τα σύγχρονα αθλητικά γυαλιά, φτιαγµένα από πλαστικό ή παρόµοιο υλικό, δεν
θεωρούνται επικίνδυνα και οι διαιτητές σε τέτοιες περιστάσεις θα αναµένονται
να επιτρέψουν να τα φορούν.

7. Οι διαιτητές ζητούν από έναν παίκτη να αφαιρέσει τα κοσµήµατα. Μετά από
µερικά λεπτά, οι διαιτητές συνειδητοποιούν ότι ο παίκτης φορά ακόµα τα
κοσµήµατα. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Πρέπει να παρατηρήσουν τον παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά και να
τον καθοδηγήσουν να αφήσει τον αγωνιστικό χώρο για να αφαιρέσει τα
κοσµήµατα.

8. Οι παίκτες έχουν την άδεια να χρησιµοποιήσουν ταινία για να καλύψουν τα
κοσµήµατα;
Όχι.

9. Ένας παίκτης χάνει τυχαία τα υποδήµατά του και σηµειώνει αµέσως ένα
τέρµα. Αυτό επιτρέπεται;
Ναι. Ο παίκτης δεν έπαιξε σκόπιµα χωρίς παπούτσια, επειδή έχασε τα
υποδήµατά του τυχαία.

10, Η ραδιοεπικοινωνία µεταξύ των παικτών και του τεχνικού προσωπικού
επιτρέπεται;
Όχι.

11. Είναι δυνατόν αδελφές οµοσπονδίες να εισάγουν διαφοροποιήσεις σχετικά
µε τον εξοπλισµό που προβλέπεται στον Κανονισµό 4 για τις δικές τους
διοργανώσεις;
Όχι. Ο Κανονισµός 4 δεν είναι στους Κανονισµούς που µπορούν να επιφέρουν
αλλαγές όπως περιγράφεται στις σηµειώσεις για τους Κανονισµούς Παιδιάς
Ποδοσφαίρου Σάλας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 – Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

1. Εάν ένας από τους διαιτητές, ποιοι είναι στον αγωνιστικό χώρο, χτυπιέται
στο πρόσωπο από τη µπάλα, η οποία έπειτα µπαίνει γκολ ενώ καθίσταται
ανίκανος προσωρινά, πρέπει το γκολ να µετρήσεί;
Ναι, αλλά µόνο εάν, σύµφωνα µε τη γνώµη του δεύτερου διαιτητή, το τέρµα
σηµειώθηκε κατάλληλα.

2. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ένα αντικείµενο που πετιέται από έναν θεατή
χτυπάει τον διαιτητή(διαιτητή, δεύτερο διαιτητή, τρίτο διαιτητή ή
χρονοµέτρη) ή έναν παίκτη. Το παιχνίδι σταµατάει ώστε αυτό το πρόσωπο να
λάβει ιατρική περίθαλψη. Μπορεί ο διαιτητής να συνεχίσει τον αγώνα;
Ανάλογα µε τη δριµύτητα του γεγονότος, ο διαιτητής µπορεί να επιτρέψει
στον αγώνα να συνεχιστεί, να αναστείλει το παιχνίδι ή να εγκαταλείψει τον
αγώνα. Εντούτοις, πρέπει να εκθέσει το περιστατικό στις αρµόδιες αρχές.

3. Ο διαιτητής εγκρίνεται να σταµατήσει το παιχνίδι εάν, κατά την άποψή
του, ο φωτισµός είναι ανεπαρκής;
Ναι.

4. Οι περισσότεροι αγώνες παίζονται κάτω από τεχνητό φωτισµό, αλλά αυτό
αποτυγχάνει µερικές φορές. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το σύστηµα
φωτισµού δεν µπορεί να επισκευαστεί, θα έπρεπε ολόκληρο το παιχνίδι να
επαναληφθεί ή ακριβώς τα υπόλοιπα λεπτά;
Εάν ο διαιτητής σταµατήσει έναν αγώνα πριν από το τέλος του ορισµένου
χρόνου παιχνιδιού για οποιουσδήποτε από τους λόγους που δηλώνονται στο
Κανονισµό 5, το παιχνίδι θα πρέπει να επαναληφθεί ολόκληρο, εκτός αν οι
κανονισµοί της διοργανώτριας δηλώνουν ότι το αποτέλεσµα θα παραµείνει ως
έχει από το χρόνο που ανεστάλη το παιχνίδι.

5. Μπορεί ένας αρχηγός να αποβάλλει έναν από τους συµπαίκτες του για µια
παράβαση τιµωρητέα µε κόκκινη κάρτα;
Όχι, µόνο οι διαιτητές έχουν την δυνατότητα να αποβάλλουν έναν παίκτη από
τον αγωνιστικό χώρο.

6. Ένας αρχηγός οµάδας έχει το δικαίωµα να αµφισβητήσει µια απόφαση των
διαιτητών;
Όχι, ούτε ο αρχηγός ούτε οποιοσδήποτε άλλος παίκτης δεν έχει το δικαίωµα
να παρουσιάσει διαφωνία σε µια απόφαση που λαµβάνεται από τους διαιτητές.

7. Ένας παίκτης είναι ένοχος µιας επισύροντας παρατήρηση ή αποβολή
παράβασης , αλλά οι διαιτητές επιτρέπουν στο παιχνίδι να συνεχιστεί
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δίνοντας πλεονέκτηµα στην αντίπαλη οµάδα. Πότε πρέπει να παρατηρήσουν ή
να αποβάλλουν τον παραβάτη παίκτη;
Πρέπει να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί όταν η µπάλα βγει εκτός παιχνιδιού.

8. Οι διαιτητές επιτρέπουν στον αγώνα να συνεχιστεί όταν ένας παίκτης είναι
ένοχος µιας παράβασης που επισύρει παρατήρηση. Το παιχνίδι σταµατάει
έπειτα για να απονεµηθεί ένα ελεύθερο λάκτισµα στην οµάδα ενάντια στην
οποία η αρχική παράβαση σηµειώθηκε. Ένας παίκτης εκτελεί γρήγορα το
ελεύθερο λάκτισµα για να αποκοµίσει πλεονέκτηµα. Αυτό επιτρέπεται;
Όχι. Οι διαιτητές δεν πρέπει να επιτρέψουν στο λάκτισµα να εκτελεστεί
γρήγορα. Πρέπει να παρατηρήσουν τον αρχικό παραβάτη παίκτη προτού να
ξαναξεκινήσουν το παιχνίδι.

9. Μπορούν οι διαιτητές να επιδείξουν κίτρινες ή κόκκινες κάρτες κατά την
ανάπαυλα του ηµιχρόνου ή µετά τη λήξη του αγώνα;
Ναι. Οι διαιτητές µπορούν να παρατηρήσουν ή να αποβάλλουν παίκτες έως
ότου φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο.

10. Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής εάν οι δύο αρχηγοί συµφωνούν να µην
υπάρξει ανάπαυλα ανάµεσα στα ηµίχρονα αλλά ένας από τους παίκτες επιµένει
στο δικαίωµά του να υπάρξει ανάπαυλα;
Οι διαιτητές έχουν το δικαίωµα σε ένα διάστηµα ανάπαυλας και ο διαιτητής
πρέπει να το χορηγήσει.

11, Οι διαιτητές έχουν το δικαίωµα να διατάξουν τους παράγοντες οµάδων να
βγουν εκτός γραµµών ορίου του αγωνιστικού χώρου;
Ναι, οι διαιτητές έχουν το δικαίωµα να λάβουν τέτοια µέτρα ακόµα κι αν το
παιχνίδι παίζεται σε δηµόσιο γήπεδο.

12. Ένας παράγοντας οµάδας είναι ένοχος ανάρµοστης συµπεριφοράς. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Στέλνουν τον παράγοντα από τον πάγκο των αναπληρωµατικών και τη θέση
του σε µια θέση πίσω από τους προστατευτικούς φράκτες (όπου ένας τέτοιος
φράκτης υπάρχει). Οι διαιτητές πρέπει να αναφέρουν αυτήν την συµπεριφορά
στις αρµόδιες αρχές.

13. Η µπάλα βγαίνει εκτός γηπέδου, αλλά προτού να δηλώσουν οι διαιτητές
ότι η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, ένας αµυνόµενος παίκτης µέσα στην
περιοχή πέναλτι χτυπά έναν επιτιθέµενο παίκτη. Ποια µέτρα πρέπει οι
διαιτητές να λάβουν;
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Ο αµυνόµενος παίκτης αποβάλλεται για βίαιη συµπεριφορά και του δείχνεται
κόκκινη κάρτα. Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε αράουτ δεδοµένου ότι η µπάλα
ήταν εκτός παιχνιδιού όταν έγινε η παράβαση.

14. Πώς πρέπει οι διαιτητές να αντιδράσουν εάν, κατά τη διάρκεια ενός
αγώνα, συνειδητοποιούν ότι µια από τις οµάδες προσπαθεί σκόπιµα να χάσει;
Πρέπει να επιστήσουν την προσοχή της οµάδας στο εν λόγω στο γεγονός ότι
εάν συνεχίσουν να παίζουν µε αυτό τον τρόπο, θα διακόψουν το παιχνίδι
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 5;
Οι διαιτητές δεν έχουν κανένα δικαίωµα να διακόψουν τον αγώνα σε αυτήν
την περίπτωση.

15. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, δύο αντίπαλοι παίκτες σηµειώνουν
παραβάσεις συγχρόνως. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι, και ανάλογα µε τις παραβάσεις, παρατηρούν ή
αποβάλλουν τους παίκτες, ή δεν λαµβάνουν κανένα πειθαρχικό έλεγχο.
Επανεκκινούν τον αγώνα µε ελεύθερο διαιτητού στη θέση όπου η µπάλα ήταν
όταν οι παραβάσεις σηµειώθηκαν.

16. Ένας θεατής σφυράει και ένας αµυνόµενος µέσα στην δική του περιοχή
πέναλτι πιάνει τη µπάλα µε τα χέρια του, υποθέτοντας ότι το παιχνίδι έχει
σταµατήσει. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Οι διαιτητές πρέπει να θεωρήσουν το σφύριγµα ως εξωτερική παρέµβαση, να
σταµατήσουν τον αγώνα και να τον ξαναξεκινήσουν µε ελεύθερο διαιτητού.

17. Κατά την επίτευξη ενός τέρµατος, ο διαιτητής πρέπει να τοποθετηθεί στην
γραµµή απέναντι από το τραπέζι της γραµµατείας και τους πάγκους ώστε να
επιτρέψει την εκκίνηση ή την επανεκκίνηση του παιχνιδιού. Πρέπει πάντα να
ενεργεί σε αυτό το σηµείο της πλάγιας γραµµής κατά τη διάρκεια των
παιχνιδιών;
Όχι, µόνο κατά την επίτευξη τέρµατος. Οι διαιτητές µπορούν να αλλάξουν
πλάγιες γραµµές εάν είναι απαραίτητο και όποτε αυτό βοηθάει τη ροή του
αγώνα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 – Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

1. Εάν ο διαιτητής τραυµατίζεται, ο δεύτερος διαιτητής πρέπει να τον
αντικαταστήσει;
Ναι, ο τρίτος διαιτητής θα αντικαταστήσει το δεύτερο διαιτητή και ο
χρονοµέτρης θα αναλάβει τα καθήκοντα του τρίτου διαιτητή.
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2. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για τον οποίο κανένας τρίτος διαιτητής δεν
έχει οριστεί, ο διαιτητής αποφασίζει να απαλλάξει το δεύτερο διαιτητή από τα
καθήκοντα του, ή ο δεύτερος διαιτητής τραυµατίζεται. Μπορεί ο χρονοµέτρης
να αναλάβει τα καθήκοντα του δεύτερου διαιτητή;
Ναι, εάν ο χρονοµέτρης είναι καταρτισµένος για να το κάνει, και ο
χρονοµέτρης µπορεί επίσης να αντικατασταθεί.

3. Μπορεί ο δεύτερος διαιτητής στο γήπεδο για να υποδείξει ένα φάουλ, να
υποδείξει τη σωστή απόσταση στο τείχος, να παρατηρήσει έναν παίκτη, κ.λπ.;
Ναι.

4. Ο δεύτερος διαιτητής δείχνει κίτρινη κάρτα σε έναν παίκτη, αλλά
συγχρόνως, ο διαιτητής δείχνει κόκκινη κάρτα στον ίδιο παίκτη. Ποια απόφαση
επικρατεί;
Του πρώτου διαιτητή. Όποτε υπάρχει µια διαφορά απόψεων, η απόφαση του
πρώτου διαιτητή πρέπει να είναι η τελική.

5. Τι κάνει ο δεύτερος διαιτητής αφότου έχει σηµειωθεί ένα τέρµα;
Είτε αυτός ή ο πρώτος διαιτητής πρέπει να πλησιάσουν το τραπέζι του
χρονοµέτρη για να ενηµερώσει τον τρίτο διαιτητή, εάν υπάρχει, και τον
χρονοµέτρη για τον αριθµό του παίκτη που σηµείωσε το τέρµα.

6. Ποια είναι τα καθήκοντα του δεύτερου διαιτητή κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης ενός λακτίσµατος πέναλτι;
Να ελέγξει εάν η µπάλα έχει διασχίσει εντελώς τη γραµµή τέρµατος και να
ελέγξει ότι ο τερµατοφύλακας δεν κουνιέται από τη γραµµή του πριν χτυπηθεί
η µπάλα.

7. Ποια είναι τα καθήκοντα του δεύτερου διαιτητή κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης ενός λακτίσµατος από το δεύτερο σηµείο πέναλτι ή κατά τη
διάρκεια ενός άµεσου ελεύθερου λακτίσµατος χωρίς τείχος;
Να ελέγξει εάν η µπάλα έχει διασχίσει εντελώς τη γραµµή τέρµατος και να
ελέγξει ότι ο τερµατοφύλακας δεν κινείται πέραν των 5 µέτρων από τη µπάλα
του πριν αυτή χτυπηθεί.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7 – Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

1. Ένα άουτ ή ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα της αµυνόµενης οµάδας
λαµβάνεται στην περιοχή πέναλτι εκείνης της οµάδας. Θα πρέπει ο χρόνος να
αρχίσει πριν η µπάλα βγει από την περιοχή πέναλτι;
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Όχι. Το χρονόµετρο πρέπει να αρχίσει µόλις είναι η µπάλα στο παιχνίδι.

2. Ποιος καθορίζει εάν ένα τέρµα σηµειώθηκε πριν από, ταυτόχρονα µε, ή
µετά από το ακουστικό σήµα που ηχεί στο τέλος ενός ηµιχρόνου;
Ο πρώτος διαιτητής. Εάν µια παράβαση γίνει που οδηγεί σε ένα άµεσο
ελεύθερο λάκτισµα χωρίς τείχος, ένα λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι
ή ένα πέναλτι, ο πρώτος διαιτητής πρέπει ακόµα να αποφασίσει εάν το
γεγονός εµφανίστηκε πριν από, ταυτόχρονα µε, ή µετά από το ακουστικό
σήµα.

3. Ο χρονοµέτρης χτυπάει την κόρνα κατά λάθος ενώ η µπάλα παίζει. Ποια
απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Εάν η κόρνα δεν προκαλεί οποιαδήποτε καταστρεπτική επίδραση σε καµία
οµάδα, οι διαιτητές θα επιτρέψουν να συνεχιστεί το παιχνίδι, δείχνοντας αυτό
µε χειρονοµίες. Εάν το παιχνίδι πρέπει να σταµατήσει, το παιχνίδι θα
ξαναξεκινήσει µε ελεύθερο διαιτητού στη θέση όπου η µπάλα ήταν όταν ο
αγώνας διακόπηκε.

4. Ένας παίκτης αφήνει τον αγωνιστικό χώρο χωρίς έγκριση από τους
διαιτητές, για λόγους που δεν εξουσιοδοτούνται στους Κανονισµούς του
παιχνιδιού. Θα πρέπει ο τρίτος διαιτητής ή ο χρονοµέτρης να ενηµερώσει
τους διαιτητές;
Ναι, εάν ο κανόνας πλεονεκτήµατος δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Αν όχι, το
ακουστικό σήµα πρέπει να ηχηθεί για να ενηµερώσει τους διαιτητές ότι εάν
σταµατήσουν το παιχνίδι, η οµάδα του παραβάτη παίκτη πρέπει να τιµωρηθεί
µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, που λαµβάνεται από τη θέση όπου η µπάλα
ήταν όταν σηµειώθηκε η παράβαση. Εάν ο κανόνας πλεονεκτήµατος
εφαρµόστηκε, το ακουστικό σήµα πρέπει να ηχηθεί κατά τη διάρκεια της
επόµενης διακοπής στο παιχνίδι. Ο παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί για
σκόπιµη εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια των διαιτητών.

5. Μετά από µια διακοπή στο παιχνίδι, ο χρονοµέτρης ξεχνά να ξαναξεκινήσει
το χρονόµετρο. Τι πρέπει οι διαιτητές να κάνουν;
Θα πρέπει να διατάξουν να προστεθεί ο χρόνος που δεν µετρήθηκε στο
χρονόµετρο.

6. Η δίλεπτη αποβολή ενός παίκτη τελειώνει. Ποιος επιτρέπει στον
αναπληρωµατικό του να εισέλθει στο γήπεδο;
Είτε οι διαιτητές του αγώνα, ο τρίτος διαιτητής είτε ο χρονοµέτρης.

7. Μια από τις οµάδες πραγµατοποιεί το πέµπτο της συσσωρευµένο φάουλ. Τι
πρέπει ο τρίτος διαιτητής και ο χρονοµέτρης να πράξουν;
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Πρέπει να το υποδείξουν στους διαιτητές µε ακουστικό σήµα, έτσι ώστε οι
διαιτητές να µπορούν έπειτα να προειδοποιήσουν την παραβαίνουσα οµάδα,
εκτός και εάν οι διατητές εφαρµόζουν τον κανόνα του πλεονεκτήµατος
κάνοντας την απαραίτητη υπόδειξη, περίπτωση στην οποία το ακουστικό σήµα
θα ακουστεί µόλις η µπάλα βγει εκτός παιδιάς. Πρέπει επίσης να
τοποθετήσουν την ένδειξη του πέµπτου συσσωρευµένου φάουλ στον πίνακα
που είναι πιο κοντά στο µισό που υπερασπίζεται από την παραβαίνουσα οµάδα
µόλις το φάουλ διεπραχθεί, ή όταν οι διατητές κάνουν την απαραίτητη
υπόδειξη ότι το πλεονέκτηµα εφαρµόζεται συνέπεια ενός συσσωρευµένου
φάουλ.

8. Το κύριο χρονόµετρο στο γήπεδο που γίνεται ο αγώνας σταµατάει να
δουλεύει. Τι πρέπει οι διαιτητές να κάνουν;
Ο χρονοµέτρης πρέπει πάντα να φέρει ένα χρονόµετρο τσέπης έτσι ώστε να
µπορεί ακόµα να χρονοµετρεί τον αγώνα. Εάν αυτή η κατάσταση συµβεί,
ένας παράγοντας από κάθε µια από τις οµάδες µπορεί να ρωτήσει τον
χρονοµέτρη πόσος χρόνος έχει παιχτεί, κ.λπ.... Το χρονόµετρο τσέπης θα
χρησιµοποιηθεί επίσης για τα τάιµ-άουτ εάν δεν υπάρχει καµία άλλη
δυνατότητα διαθέσιµη στην αίθουσα.

9. Ο χρονοµέτρης ή ο τρίτος διαιτητής συνειδητοποιεί ότι το επίσηµο
χρονόµετρο δεν λειτουργεί σωστά. Ποιους πρέπει να ενηµερώσουν;
Τους διαιτητές.

10. Μια αντικατάσταση πραγµατοποιείται και δεν είναι σύµφωνη µε τη
διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισµούς του παιχνιδιού. Τι πρέπει ο
χρονοµέτρης ή ο τρίτος διαιτητής να κάνει;
Εάν η µπάλα είναι στην κατοχή της οµάδας που έχει σηµειώσει την παράβαση,
το ακουστικό σήµα πρέπει να ηχηθεί για να ειδοποιήσει τους διαιτητές. Αν όχι,
πρέπει να ηχηθεί την επόµενη φορά που θα σταµατήσει το παιχνίδι.

11. Πρέπει ο τρίτος διαιτητής και ο χρονοµέτρης να κρατούν σηµειώσεις για
τους παίκτες που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο κάθε στιγµή:
Ναι.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8 – Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

1. Παράταση πρόκειται να παιχτεί για να καθορίσει το νικητή ενός αγώνα. Οι
παίκτες έχουν το δικαίωµα σε ανάπαυλα στο ηµίχρονο της παράτασης;
Γενικά γίνεται αποδεκτό ότι οι παίκτες έχουν δικαίωµα σε ανάπαυλα µεταξύ
του τέλους του κανονικού παιχνιδιού και της έναρξης της παράτασης. ∆εν
είναι κανονικό να υπάρξει µια άλλη ανάπαυλα µεταξύ των δύο περιόδων της
παράτασης.
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2. Πρέπει οι διαιτητές να λάβουν υπόψη την κίνηση ή τη θέση της µπάλας
όταν σφυρίζουν για το τέλος κάθε περιόδου του παιχνιδιού;
Όχι. Πρέπει απλά να συµβαδίζουν µε τα κριτήρια που καθορίζονται για τη
σωστή χρονοµέτρηση και µε τους Κανονισµούς του παιχνιδιού.

3. Μπορεί ένα λάκτισµα πέναλτι, ένα λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι
ή ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα χωρίς τείχος να ακολουθηθεί από συνέχεια
της φάσης;
Όχι.

4. Ο Κανονισµός 8 αναφέρεται στη διάρκεια ενός αγώνα. Αυτό αναφέρεται
στον πραγµατικό χρόνο παιχνιδιού;
Ναι.

5. Πότε το χρονόµετρο αρχίζει να µετράει για τη σέντρα;
Όταν η µπάλα κινηθεί προς την αντίπαλη πλευρά του αγωνιστικού χώρου
αφότου έχει κλωτσηθεί.

6. Ένα λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι ή ένα άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα χωρίς τείχος λαµβάνεται ή ξαναπαίρνεται εκτός χρόνου. Ποια µέτρα
πρέπει ο διαιτητής να λάβει εάν η µπάλα σκάσει ή ξεφουσκώσει προτού να
χτυπήσει στα δοκάρια ή τον τερµατοφύλακα, χωρίς να περάσει την τελική
γραµµή ή τη γραµµή τέρµατος;
Ο διαιτητής πρέπει να διατάξει το λάκτισµα να επαναληφθεί µε µια νέα µπάλα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9 – Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

1. Μπορεί το εναρκτήριο λάκτισµα να δοθεί από ένα πρόσωπο εκτός των
παικτών που συµµετέχουν στον αγώνα;
Όχι. Εάν, σε ορισµένους αγώνες (π.χ. φιλανθρωπικούς αγώνες ή επίδειξης) µια
τελετή πραγµατοποιείται για ένα πρόσωπο που δεν συµµετέχει στο παιχνίδι
για να κλωτσήσει τη µπάλα, πρέπει το εναρκτήριο λάκτισµα να επαναληφθεί
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του παιχνιδιού.

2. Ποιος σφυρά για την έναρξη του αγώνα αφότου έχει ηχηθεί το ακουστικό
σήµα του χρονοµέτρη;
Ο πρώτος διαιτητής, ο οποίος πρέπει να σταθεί κοντά στη µεσαία γραµµή. Ο
δεύτερος διαιτητής πρέπει να σταθεί στην ευθεία µε τον προτελευταίο
αµυνόµενο της οµάδας που δεν εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα.

3. Όταν παίζεται παράταση , ποια οµάδα έχει τη σέντρα;
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Στρίβεται νόµισµα και η οµάδα που κερδίζει το στρίψιµο αποφασίζει σε ποιο
τέρµα θα επιτεθεί στο µισό του πρόσθετου χρόνου. Η άλλη οµάδα παίρνει τη
σέντρα.

4. Μπορεί ένας τερµατοφύλακας να διεκδικήσει την µπάλα σε ένα ελεύθερο
διαιτητή;
Ναι. Οποιοσδήποτε παίκτης µπορεί.

5. Όταν το παιχνίδι πρόκειται να αρχίσει µε ελεύθερο διαιτητού, οι παίκτες
µιας οµάδας αρνούνται να συµµετέχουν. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να
πάρουν;
Το παιχνίδι πρέπει να ξαναξεκινήσει µε ελεύθερο διαιτητού. ∆εν είναι
απαραίτητο για κάθε οµάδα να πάρει µέρος στη διαδικασία καινούριου
ξεκινήµατος µε ελεύθερο διαιτητού.

6. Όταν σε ελεύθερο διαιτητού, η µπάλα αναπήδά και βγαίνει εκτός παιδιάς
χωρίς να έχει αγγιχτεί από κάποιο παίκτη. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ελεύθερο διαιτητού στην ίδια θέση µε πριν.

7. Υπάρχει συγκεκριµένη απόσταση µεταξύ των παικτών κατά τη διάρκεια
ενός ελεύθερο διαιτητή;
Όχι, µόνο η απαραίτητη απόσταση που δίνει το περιθώριο στους παίκτες να
κινηθούν και το ελεύθερο να γίνει σωστά.

8. Ένα εναρκτήριο λάκτισµα εκτελείται και η µπάλα κυλάει πάνω στην διάµεσο
και βγαίνει εκτός πλάγιας γραµµής. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να
πάρουν;
Πρέπει να διατάξουν να επαναληφθεί το εναρκτήριο λάκτισµα. Ο χρονοµέτρης
δεν πρέπει να έχει αρχίσει το χρονόµετρο, δεδοµένου ότι η µπάλα δεν µπήκε
κανονικά στο παιχνίδι.

9. Πριν από το εναρκτήριο λάκτισµα, πρέπει οι διαιτητές να βεβαιωθούν ότι οι
τερµατοφύλακες και οι παίκτες είναι έτοιµοι να αρχίσουν τον αγώνα;
Όχι. Οι διαιτητές πρέπει µόνο να γνωρίζουν ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι
καθαρός και ότι µόνο οι παίκτες βρίσκονται σε αυτόν. Ο χρονοµέτρης και ο
τρίτος διαιτητής πρέπει να βεβαιωθούν ότι οι αναπληρωµατικοί και οι
παράγοντες είναι σωστά καθισµένοι στους πάγκους τους.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10 – Η ΜΠΑΛΑ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΑΣ

1. Είναι η µπάλα εκτός παιδιάς εάν οποιοδήποτε µέρος της αγγίζει είτε τη
γραµµή τέρµατος είτε τη πλάγια γραµµή;
Όχι, ολόκληρη η µπάλα πρέπει να διασχίσει αυτές τις γραµµές εντελώς για να
είναι εκτός παιδιάς.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11 – ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ

1. Εάν ένας διαιτητής κατοχυρώσει ένα τέρµα προτού η µπάλα περάσει
πλήρως τη γραµµή τέρµατος και συνειδητοποιήσει αµέσως το λάθος του, ποια
δράση πρέπει αυτός να πάρει;
Το παιχνίδι πρέπει να ξαναξεκινήσει µε ελεύθερο διαιτητού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 – ΦΑΟΥΛ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ∆ΙΑΓΩΓΗ

1. Όταν η µπάλα είναι να ριχθεί µέσα στην περιοχή πέναλτι, ένας αµυνόµενος
παίκτης χτυπά βίαια έναν αντίπαλο πριν ακουµπήσει η µπάλα το έδαφος. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Αποβάλλουν τον παίκτη για βίαιη συµπεριφορά και ξαναξεκινούν το παιχνίδι µε
ένα ελεύθερο διαιτητού, γιατί αυτό είναι µια περίπτωση κακής διαγωγής, και
όχι φάουλ.

2. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, δύο παίκτες της ίδιας οµάδας έχουν
αντιαθλητική συµπεριφορά ή βίαιη διαγωγή ο ένας προς τον άλλον στον
αγωνιστικό χώρο. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Οι διαιτητές τους παρατηρούν ή τους αποβάλλουν και ξαναξεκινούν το
παιχνίδι µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα, που
λαµβάνεται από τη θέση όπου ήταν η µπάλα όταν έγινε η παράβαση.

3. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ο τερµατοφύλακας χτυπά έναν αντίπαλο η
ο οποίος µε την ορµή του βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και καταλήγει
στην περιοχή που εσωκλείεται από τη γραµµή τέρµατος και τα δίχτυα. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι, αποβάλλουν τον τερµατοφύλακα και το παιχνίδι
επανεκκινείται µε ελεύθερο διαιτητή στη θέση όπου βρισκόταν η µπάλα όταν
σταµάτησαν το παιχνίδι.
∆εν απονέµεται πέναλτι, δεδοµένου ότι η περιοχή στην οποία το γεγονός έγινε
δεν είναι µέρος του αγωνιστικού χώρου.
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4. Ένας επιτιθέµενος περνάει τον τερµατοφύλακα και κλωτσά τη µπάλα προς
τον άδειο τέρµα. Ένας αµυνόµενος ρίχνει ένα παπούτσι ή ένα παρόµοιο
αντικείµενο, το οποίο χτυπά τη µπάλα και την αποτρέπει από το να µπει γκολ.
Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το παπούτσι ή το παρόµοιο αντικείµενο πρέπει να θεωρηθεί ως επέκταση του
χεριού του παίκτη. Το παιχνίδι σταµατάει, η οµάδα του τερµατοφύλακα
τιµωρείται µε ένα λάκτισµα πέναλτι και ο παραβάτης παίκτης αποβάλλεται για
παρεµπόδιση ενός τέρµατος πιάνοντας την µπάλα σκόπιµα µε το χέρι.

5. Ένας επιτιθέµενος περνάει τον τερµατοφύλακα και κλωτσά τη µπάλα προς
το άδειο τέρµα. Ο τερµατοφύλακας ρίχνει ένα παπούτσι ή ένα παρόµοιο
αντικείµενο, το οποίο χτυπά τη µπάλα και την αποτρέπει από το να µπει γκολ.
Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Ο τερµατοφύλακας παρατηρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά και το
παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, που λαµβάνεται από
το σηµείο στη γραµµή περιοχής πέναλτι που είναι πλησιέστερο µε εκείνο που
ήταν η µπάλα όταν χτυπήθηκε από το αντικείµενο.

6. Ένας παίκτης, εκτός από τον τερµατοφύλακα, που στέκεται στην περιοχή
πέναλτι του κρατώντας µια επικαλαµίδα, χτυπά τη µπάλα µε την επικαλαµίδα
του για να την αποτρέψει από το να µπει γκολ. Ποια µέτρα οι διαιτητές
λαµβάνουν;
Οι διαιτητές απονέµουν ένα λάκτισµα πέναλτι και ο παίκτης αποβάλλεται για
την παρεµπόδιση ενός τέρµατος. Η επικαλαµίδα πρέπει να θεωρηθεί ως
επέκταση του χεριού του παίκτη.

7. Τι συµβαίνει εάν, σε παρόµοια κατάσταση, ο εν λόγω παίκτης είναι ο
τερµατοφύλακας;
Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι, παρατηρούν τον τερµατοφύλακα για
αντιαθλητική συµπεριφορά και επανεκκινούν το παιχνίδι µε ένα έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα από τη γραµµή περιοχής πέναλτι στο
κοντινότερο σηµείο όπου διεπράχθηκε η παράβαση.

8. Ένας παίκτης που έχει αφήσει τον αγωνιστικό χώρο για να λάβει ιατρική
περίθαλψη αλλά δεν έχει αντικατασταθεί βάζει τρικλοποδιά σε ένα αντίπαλο
που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Παρατηρούν τον παίκτη για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια
των διαιτητών. Η τρικλοποδιά θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποβολή εάν οι
διαιτητές το θεωρήσουν κακής διαγωγής. Ξαναξεκινούν το παιχνίδι µε ένα
άµεσο ελεύθερο λάκτισµα.
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9. Ένας παίκτης µπαίνει στον αγωνιστικό χώρο σύµφωνα µε τη διαδικασία
αντικατάστασης και έπειτα σκόπιµα πιάνει την µπάλα µε τα χεριά. Ποια µέτρα
οι διαιτητές λαµβάνουν;
Ξαναξεκινούν το παιχνίδι µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή λάκτισµα
πέναλτι. Εάν, σύµφωνα µε τη γνώµη των διαιτητών, ο παίκτης είναι επίσης
ένοχος αντιαθλητικής συµπεριφοράς για σκόπιµο πιάσιµο της µπάλας µε τα
χέρια, παρατηρείται επίσης. Εάν, σύµφωνα µε τη γνώµη των διαιτητών, ο
παίκτης είναι επίσης ένοχος άρνησης επίτευξης ενός τέρµατος ή µιας
προφανούς ευκαιρίας για γκολ, ο παίκτης αποβάλλεται.

10. Ένας παίκτη που τρέχει µε τη µπάλα βλέπει έναν αµυνόµενο αµέσως
µπροστά από τον και τρέχει εκτός αγωνιστικού χώρου για να συνεχίσει να
παίξει την µπάλα. Ο αντίπαλος τον κρατά πέρα από τη γραµµή του γηπέδου
για να τον αποτρέψει από το να τρέξει. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι και παρατηρούν τον αµυνόµενο για αντιαθλητική
συµπεριφορά. Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ελεύθερο διαιτητή στη θέση όπου η
µπάλα βρισκόταν όταν σταµάτησαν το παιχνίδι, γιατί αυτό είναι µια περίπτωση
κακής διαγωγής, και όχι φάουλ.

11. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ένας παίκτης που στέκεται µέσα στην
περιοχή πέναλτι του ρίχνει ένα αντικείµενο σε ένα αντίπαλο που βρίσκεται έξω
από εκείνη την περιοχή πέναλτι. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι και αποβάλλουν τον παίκτη που έριξε το αντικείµενο
για βίαιη συµπεριφορά. Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ένα άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα στην οµάδα των αντιπάλων, που λαµβάνεται από τη θέση όπου η
παράβαση έγινε, δηλ. όπου το αντικείµενο χτύπησε ή θα είχε χτυπήσει τον
αντίπαλο.

12. Ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο ρίχνει ένα αντικείµενο π.χ. ένα
παπούτσι, σε ένα πρόσωπο που κάθεται στον πάγκο αναπληρωµατικών. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι και αποβάλλουν τον παίκτη που έριξε το αντικείµενο
για βίαιη συµπεριφορά. Το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ένα έµµεσο ελεύθερο
λάκτισµα, που λαµβάνεται από εκεί που ο παίκτης έριξε το αντικείµενο.

13. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ένας αναπληρωµατικός ρίχνει ένα
αντικείµενο π.χ. ένα παπούτσι, σε έναν παίκτη της αντίπαλης οµάδας. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι και αποβάλλουν τον αναπληρωµατικό για βίαιη
συµπεριφορά. Ξαναξεκινούν το παιχνίδι µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα
στην αντίπαλη οµάδα, που λαµβάνεται από τη θέση όπου η µπάλα βρισκόταν
όταν σταµάτησαν το παιχνίδι.
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14. Ένας παίκτης που στέκεται στη δική του περιοχή πέναλτι, χτυπά τον
διαιτητή. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι και αποβάλλουν τον παίκτη για βίαιη συµπεριφορά. Το
παιχνίδι ξαναξεκινάει µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα,
που λαµβάνεται από το σηµείο στη γραµµή περιοχής πέναλτι στη θέση
πλησιέστερα όπου η παράβαση έγινε.

15. Ένας τερµατοφύλακας που στέκεται µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι
πιάνει σκόπιµα την µπάλα µε τα χέρια ακριβώς έξω από την περιοχή πέναλτι.
Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Απονέµουν ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα. Εάν,
σύµφωνα µε τη γνώµη των διαιτητών, ο τερµατοφύλακας είναι επίσης ένοχος
για αντιαθλητική συµπεριφορά ή άρνησης σε έναν αντίπαλο µιας προφανούς
ευκαιρίας επίτευξης τέρµατος, θα εφαρµόσουν περαιτέρω κατάλληλες
κυρώσεις.

16. Ένας τερµατοφύλακας ελέγχει την µπάλα µε τα χέρια µέσα στη δική του
περιοχή πέναλτι, και την δίνει σε έναν συµπαίκτη που είναι επίσης µέσα στην
περιοχή πέναλτι. Ο τελευταίος στραβοκλωτσάει και στέλνει την µπάλα προς το
τέρµα του. Ο τερµατοφύλακας την αγγίζει µε τα χέρια του αλλά αποτυγχάνει
να την αποτρέψει από το να µπει γκολ. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Κατοχυρώνουν το γκολ.

17. Ενώ βρίσκεται στην δική του περιοχή πέναλτι, ένας τερµατοφύλακας
κρατά την µπάλα στα χέρια του, την τοποθετεί έπειτα στο έδαφος και την
βγάζει έξω από την περιοχή πέναλτι. Αποφασίζει έπειτα να επιστρέψει εκ νέου
στην περιοχή πέναλτι και αγγίζει την µπάλα πάλι µε τα χέρια του. Ποια µέτρα
οι διαιτητές λαµβάνουν;
Απονέµουν ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα αφότου
έχουν παρέλθει περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα.

18. Ένας τερµατοφύλακας που έχει στην κατοχή του την µπάλα, αλλά όχι για
ελεύθερο, την αναπηδά πριν την κλωτσήσει στο γήπεδο. Είναι παράβαση να
αναπηδήσει την µπάλα;
Όχι. Στο πνεύµα του νόµου δεν θα θεωρούταν πως έχει απελευθερώσει τη
µπάλα από την κατοχή του, εκτός αν περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα
έχουν παρέλθει.

19. Εάν ένας τερµατοφύλακας αναπηδά την µπάλα, µπορεί ένας αντίπαλος να
παίξει την µπάλα δεδοµένου ότι αγγίζει το έδαφος χωρίς την ύπαρξη ένοχης
επικίνδυνου παιχνιδιού;
Όχι.
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20. Αφού πάρει στην κατοχή του την µπάλα, ένας τερµατοφύλακας την
κρατάει στα ανοιχτά του χέρια. Ένας αντίπαλος έρχεται από πίσω του και
παίρνει την µπάλα από το χέρι του µε κεφαλιά. Αυτό επιτρέπεται;
Όχι.

21. Καθώς ένας τερµατοφύλακας ρίχνει, καθαρίζει, απελευθερώνει – εκτός
από την περίπτωση του ελεύθερου – ή λακτίζει την µπάλα πίσω στο παιχνίδι,
ένας αντίπαλος τον παρεµποδίζει προτού να αγγίξει το έδαφος. Αυτό
επιτρέπεται;
Όχι. Είναι παράβαση να αποτρέψει τον τερµατοφύλακα από την
απελευθέρωση της µπάλας από τα χέρια του. Η ρίψη, η απελευθέρωση και το
λάκτισµα της µπάλας θεωρούνται ως ενιαία πράξη.

22. Ένας αναπληρωµατικός παίκτης της αµυνόµενης οµάδας που στέκεται έξω
από τη δική του περιοχή πέναλτι, πιάνει σκόπιµα την µπάλα µε τα χέρια του
µέσα στην περιοχή πέναλτι. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Απονέµουν ένα λάκτισµα πέναλτι. Η παράβαση του σκόπιµου πιασίµατος της
µπάλας µε τα χέρια συµπεριλαµβάνει την παράνοµη επαφή είτε µε το χέρι είτε
µε το µπράτσο.

23. Ένα πλάγιο λάκτισµα λαµβάνεται από την επιτιθέµενη οµάδα και η µπάλα
πηγαίνει στον αµυνόµενο τερµατοφύλακα. Ο τερµατοφύλακας χάνει την
µπάλα εντελώς και ένας συµπαίκτης χτυπά την µπάλα µε τα χέρια και την
στέλνει πέρα πάνω από τα δοκάρια. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να
πάρουν;
Απονέµουν ένα λάκτισµα πέναλτι και παρατηρούν τον παίκτη για αντιαθλητική
συµπεριφορά. Ο παίκτης δεν αποβάλλεται δεδοµένου ότι δεν έχει αποτρέψει
ένα τέρµα ή µια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος, δεδοµένου ότι ένα
τέρµα δεν µπορεί να σηµειωθεί άµεσα από πλάγιο λάκτισµα.

24. Ένας παίκτης προσπαθεί να αποτρέψει την µπάλα από γκολ µε σκόπιµο
πιάσιµο µε τα χέρια. Η µπάλα, εντούτοις, µπαίνει γκολ. Ποια απόφαση πρέπει
οι διαιτητές να πάρουν;
Παρατηρούν τον παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά και απονέµουν το
τέρµα.

25. Ένας παίκτης, εκτός από τον τερµατοφύλακας στην περιοχή πέναλτι του,
πιάνει σκόπιµα την µπάλα µε τα χέρια, προσπαθώντας να την αποτρέψει να
φτάσει σε έναν αντίπαλο. Αν και αγγίζει την µπάλα, αποτυγχάνει να αποτρέψει
τον αντίπαλό του από το να την πάρει. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
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Εάν οι διαιτητές άφησαν το πλεονέκτηµα, παρατηρούν τον παραβάτη παίκτη
για αντιαθλητική συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της επόµενης διακοπής στο
παιχνίδι.

26. Ένας παίκτης κατά λάθος σταµατά τη µπάλα µε τα τεντωµένα του χέρια
ενώ αυτή είναι εντός παιδιάς. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Όχι. Καµία παράβαση δεν διεπράχθει γιατί ο παίκτης δεν ενέργησε σκόπιµα.

27. Ένας παίκτης σταµατά την κίνηση ενός αντιπάλου µε φυσική επαφή. Ποια
απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Τιµωρούν την οµάδα του παραβάτη παίκτη µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή
ένα λάκτισµα πέναλτι για κράτηµα ενός αντιπάλου.

28. Επιτρέπεται για τους διαιτητές να δείξουν µια κόκκινη κάρτα σε έναν
αναπληρωµατικό για να δείξουν ότι πρέπει να αφήσει τον πάγκο
αναπληρωµατικών και να πάει στα αποδυτήρια, εάν έχει συµµετάσχει ή όχι
στο παιχνίδι, για χρήση επιθετικής, προσβλητικής ή καταχρηστικής γλώσσας ή
/ και χειρονοµιών;
Ναι. Όλοι οι παίκτες και οι αναπληρωµατικοί βρίσκονται κάτω από την
αρµοδιότητα του διαιτητή είτε είναι στον αγωνιστικό χώρο ή όχι. Η χρήση της
κόκκινης κάρτας είναι να δοθεί µια σαφής ένδειξη ότι µια κύρωση εκδίδεται.

29. Ένας παίκτης κάθεται σκόπιµα πάνω στην µπάλα για ένα αδικαιολόγητο
χρονικό διάστηµα. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Σταµατούν το παιχνίδι, παρατηρούν τον παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά
και ξεκινούν το παιχνίδι µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη
οµάδα.

30. Ένας από τους διαιτητές παρατηρεί έναν παίκτη, ο οποίος ζητά συγγνώµη
έπειτα για την κακή διαγωγή του. Μπορεί ο διαιτητής να αποφασίσει να µην
αναφέρει το γεγονός;
Όχι, όλες οι παρατηρήσεις πρέπει να αναφερθούν.

31. Μπορούν οι διαιτητές να δείξουν κίτρινες ή κόκκινες κάρτες στους
παράγοντες των οµάδων;
Όχι. Οι κάρτες µπορούν µόνο να δειχτούν στους παίκτες ή τους
αναπληρωµατικούς, αλλά οι διαιτητές µπορούν να λάβουν µέτρα
συµµόρφωσης ενάντια στους παράγοντες και να τους στείλουν ακόµη και
εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να το αναφέρουν
αυτό στο Φ.Α..
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32. Ένας παίκτης διεκδικώντας τη µπάλα έρχεται σε επαφή µε τον αντίπαλο
τερµατοφύλακα, ο οποίος είναι στην περιοχή τέρµατός του. Αυτό επιτρέπεται;
Το µαρκάρισµα τερµατοφύλακα επιτρέπεται. Ένας παίκτης θα τιµωρηθεί µόνο
εάν το µαρκάρισµα ήταν ένα άλµα, τζαρτζάρισµα ή ώθηση του
τερµατοφύλακα, η οποία ήταν απρόσεκτη, απερίσκεπτη ή µε υπερβολική
δύναµη.

33. Επιτρέπεται δύο ή περισσότεροι παίκτες να µαρκάρουν έναν αντίπαλο
συγχρόνως;
Ναι, υπό τον όρο ότι τα µαρκαρίσµατα να είναι κανονικά.

34. Ένας αµυνόµενος αρχίζει να κρατάει έναν επιτιθέµενο έξω από την
περιοχή πέναλτι αλλά σταµατάει µέσα στην περιοχή πέναλτι. Ποια απόφαση
πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Ο αµυνόµενος τιµωρείται µε ένα λάκτισµα πέναλτι.

35. Ένας παίκτης παίζει κατά τρόπο επικίνδυνο, σηκώνοντας το πόδι του όταν
προσπαθεί ο αντίπαλος να κάνει κεφαλιά, και έρχεται σε επαφή µε το κεφάλι
του αντιπάλου. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Τιµωρούν την οµάδα του παραβάτη παίκτη µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή
µε λάκτισµα πέναλτι.

36. Μπορούν οι διαιτητές να αφήσουν το πλεονέκτηµα όταν παραβιάζεται ο
κανονισµός των τεσσάρων δευτερολέπτων;
Μπορούν να αφήσουν το πλεονέκτηµα µόνο εάν η παράβαση σηµειώνεται από
τον τερµατοφύλακα όταν έχει τη µπάλα στο δικό του µισό γήπεδο και την
ελέγχει µε τα χέρια ή τα πόδια του και την χάνει έπειτα. Σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, αυτή η ενέργεια δεν θεωρείται ως παράβαση συνεπώς ο κανόνας
πλεονεκτήµατος δεν ισχύει.

37. Ένας παίκτης µπαίνει στο γήπεδο αφότου έχει ολοκληρωθεί η δίλεπτη
περίοδος αποβολής ενός από τους συµπαίκτες του και αφότου έχει λάβει την
έγκριση για να κάνει έτσι από τον τρίτο διαιτητή ή τον χρονοµέτρη. Από ποιο
σηµείο του γηπέδου θα πρέπει να µπει;
Από τη ζώνη αλλαγών της οµάδας του. Αν όχι, θα τιµωρηθεί για την
παραβίαση των κανόνων αντικατάστασης που καθορίζονται στους
κανονισµούς του παιχνιδιού.

38. Ένας παίκτης ζητά να αφήσει τον αγωνιστικό χώρο αλλά όταν
αποµακρύνεται, η µπάλα χτυπά σε αυτόν και στέλνει την µπάλα γκολ. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
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Παρατηρούν τον παίκτη για αντιαθλητική συµπεριφορά. Το παιχνίδι
ξαναξεκινάει µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, που λαµβάνεται από έναν
παίκτη της αντίπαλης οµάδας από τη θέση όπου η παράβαση έγινε.

39. Ο τρίτος διαιτητής ή ο χρονοµέτρης σηµειώνουν ότι ένας παίκτης είναι
ένοχος βίαιης συµπεριφοράς. Οι διαιτητές δεν βλέπουν την παράβαση ή το
σήµα και η οµάδα του παραβάτη παίκτη σηµειώνει ένα τέρµα. Ένας από τους
διαιτητές ακούει έπειτα ή βλέπει το σήµα του τρίτου διαιτητή ή χρονοµέτρη.
Ποια µέτρα λαµβάνουν;
Ακυρώνουν το τέρµα, αποβάλλουν τον ένοχο παίκτη και ξαναξεκινούν τον
αγώνα µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα.

40. Αφότου σηµειώνεται ένα τέρµα, ένας από τους διαιτητές βλέπει ή ακούει
ένα σήµα από τον τρίτο διαιτητή ή τον χρονοµέτρη. Ο τρίτος διαιτητής ή ο
χρονοµέτρης ενηµερώνει τους διαιτητές ότι πριν η µπάλα µπει γκολ, ο
τερµατοφύλακας της οµάδας που σηµείωσε το τέρµα χτύπησε έναν αντίπαλο
µέσα στην περιοχή πέναλτι. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Ακυρώνουν το τέρµα, αποβάλλουν τον τερµατοφύλακα για βίαιη συµπεριφορά
και απονέµουν ένα λάκτισµα πέναλτι στην αντίπαλη οµάδα.

41. Πότε ένα τάκλιν µε τα πόδια πάνω στην µπάλα θεωρείται νόµιµο;
Όταν ο αντίπαλος δεν έχει τον έλεγχο της µπάλας; εάν το τάκλιν γίνεται όταν
έχει ο αντίπαλος τον έλεγχο της µπάλας και οι διαιτητές εξετάσουν την πράξη
για φάουλ, ο παραβάτης παίκτης πρέπει να αποβληθεί.

42. Ένας παίκτης κινείται προς το αντίπαλο τέρµα και έχει µια προφανή
ευκαιρία σηµείωσης τέρµατος. Ο αντίπαλος τερµατοφύλακας βγαίνει από την
περιοχή πέναλτι του και ανακόπτει τον παίκτη µε τα πόδια του µε τη βοήθεια
ενός τάκλιν. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Αποβάλλουν τον τερµατοφύλακα για παρεµπόδιση µιας προφανούς ευκαιρίας
σηµείωσης τέρµατος και απονέµουν ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ενάντια
στην οµάδα του. Πρέπει επίσης να απονείµουν ένα συσσωρευµένο φάουλ
ενάντια στην οµάδα του και να ξαναξεκινήσουν τον αγώνα µε ένα άµεσο
ελεύθερο λάκτισµα, που λαµβάνεται από τη θέση όπου η παράβαση έγινε.

43. Ένας τερµατοφύλακας δίνει την µπάλα σε έναν συµπαίκτη του εκτός
περιοχής πέναλτι, ο οποίος την ξαναγυρνά κατευθείαν πίσω. Η µπάλα δεν έχει
αποµακρυνθεί από το δικό τους µισό του γηπέδου. Ποια µέτρα πρέπει οι
διαιτητές να λάβουν;
Πρέπει να απονείµουν ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα ενάντια στην οµάδα του
τερµατοφύλακα στη θέση όπου άγγιξε τη µπάλα για δεύτερη φορά.
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44. Μια οµάδα παίζει µε έναν λιγότερο παίκτη µετά από µια αποβολή; ένας
δεύτερος παίκτης της ίδιας οµάδας αποβάλλεται αµέσως µετά . Ενώ η οµάδα
παίζει µε δύο παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, δέχονται ένα τέρµα. Πόσοι
παίκτες µπορούν να µπουν στο γήπεδο µετά τη σηµείωση του τέρµατος,
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα δύο λεπτά δεν έχουν περάσει από τη στιγµή που
οι παίκτες αποβλήθηκαν;
Μόνο ένας παίκτης µπορεί να µπει στο γήπεδο; ο άλλος παίκτης πρέπει να
περιµένει τα δύο λεπτά να περάσουν, εκτός αν η αντίπαλη οµάδα σηµειώσει
άλλο ένα τέρµα.

45. Ένας παίκτης διαπράττει ένα φάουλ, αλλά οι διαιτητές εφαρµόζουν τον
κανόνα πλεονεκτήµατος και η επιτιθέµενη οµάδα σηµειώνει ένα τέρµα. Ο
παραβάτης παίκτης λαµβάνει έπειτα τη δεύτερη παρατήρηση του στον αγώνα
ή αποβάλλεται. Η οµάδα του πρέπει να παίξει για δύο λεπτά µε έναν παίκτη
λιγότερο;
Όχι, επειδή το φάουλ έγινε πριν σηµειωθεί το τέρµα. Ο παραβάτης παίκτης
δεν µπορεί να πάρει περαιτέρω µέρος στον αγώνα, αλλά µπορεί να
αντικατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που καθορίζονται στο Κανονισµό 12,
απόφαση 1.

46. Ένας βασικός παίκτης ή ένας αναπληρωµατικός παίκτης διαπράττει ένα
παράπτωµα κατά την ανάπαυλα των δύο ηµιχρόνων της κανονικής διάρκειας ή
της παράτασης που οδηγεί σε αποβολή του. Πρέπει η οµάδα του στο επόµενο
ηµίχρονο να ξεκινήσει µε ένα παίκτη λιγότερο εάν εκείνος αγωνιζόταν σο
τέλος του ηµιχρόνου:
Ναι, η οµάδα του πρέπει να ξεκινήσει την επόµενη περίοδο µε ένα παίκτη
λιγότερο.

47. Τι γίνεται όταν το παράπτωµα γίνει αφού τελειώσει η κανονική διάρκεια
και προτού αρχίσει η παράταση (εάν είναι απαραίτητη):
Ο αριθµός των βασικών παικτών δεν πρέπει να µειωθεί στην αρχή της
παράτασης, γιατί η ανάπαυλα δεν θεωρείται µέρος του παιχνιδιού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 – ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ

1. Ένας παίκτης εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισµα από έξω από την περιοχή
πέναλτι του και αγγίζει έπειτα τη µπάλα σκόπιµα µε τα χέρια προτού να την
παίξει ένας άλλος παίκτης. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Τιµωρούν τη σοβαρότερη παράβαση µε την απονοµή ενός άµεσου ελεύθερου
λακτίσµατος ή ενός λακτίσµατος πέναλτι εάν η παράβαση πραγµατοποιήθηκε
µέσα στην περιοχή πέναλτι.
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2. Μια οµάδα κερδίζει ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην περιοχή πέναλτι
της. Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα δίνει την µπάλα άµεσα στον
τερµατοφύλακά του, ο οποίος δεν την βρίσκει και η µπάλα µπαίνει γκολ. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται, δεδοµένου ότι η µπάλα δεν είναι στο παιχνίδι
έως ότου έχει περάσει έξω από την περιοχή πέναλτι.

3. Μια οµάδα κερδίζει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στη γραµµή περιοχής
πέναλτι της. Ο παίκτης που εκτελεί το λάκτισµα σουτάρει ενάντια σε έναν
συµπαίκτη του που είναι µέσα στην πέναλτι και η µπάλα µπαίνει γκολ. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το λάκτισµα επαναλαµβάνεται, δεδοµένου ότι η µπάλα δεν είναι στο παιχνίδι
έως ότου έχει περάσει έξω από την περιοχή πέναλτι.

4. Πότε ένα άουτ ή ένα ελεύθερο λάκτισµα λαµβάνεται από µέσα από την
περιοχή πέναλτι ενός παίκτη, πότε µπορούν οι αντίπαλοι παίκτες να µπουν σ
την περιοχή πέναλτι;
Οι παίκτες δεν µπορούν να µπουν έως ότου έχει περάσει η µπάλα έξω από την
περιοχή πέναλτι.

5. Μπορεί ένα ελεύθερο λάκτισµα να εκτελεστεί σηκώνοντας την µπάλα µε
ένα πόδι ή τα δύο πόδια ταυτόχρονα;
Ναι. Η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν κλωτσιέται και κινείται.

6. Όταν εκτελούν ένα ελεύθερο λάκτισµα που απονέµεται στην οµάδα τους,
µπορούν οι παίκτες να χρησιµοποιήσουν τακτική προσποίησης για να
συγχύσουν τους αντιπάλους;
Ναι, επιτρέπεται και είναι µέρος του ποδοσφαίρου σάλας. Εντούτοις, εάν
οποιοιδήποτε αντίπαλοι κινούνται πλησιέστερα από τα πέντε µέτρα από τη
µπάλα προτού να είναι στο παιχνίδι, παρατηρούνται για µη τήρηση της
απαιτούµενης απόστασης. Η µέτρηση των τεσσάρων δευτερολέπτων πρέπει
να σταµατήσει και να ξαναξεκινήσει όταν το παιχνίδι επιστρέψει στην κανονική
του ροή. Εάν η οµάδα που εκτελεί το ελεύθερο λάκτισµα χρειαστεί
περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα, οι διαιτητές πρέπει να απονείµουν
ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα.

7. Ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα απονέµεται στην επιτιθέµενη οµάδα έξω
από την περιοχή πέναλτι των αντιπάλων. Κανένας από τους διαιτητές δεν
υψώνει το χέρι του για να υποδείξει ότι το λάκτισµα είναι έµµεσο και η µπάλα
στέλνεται άµεσα στο τέρµα. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;

Futsal Laws of the Game 2006

74

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να επαναληφθεί δεδοµένου ότι η αρχική
παράβαση που τιµωρείται από ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα δεν αναιρείται
από το λάθος των διαιτητών.

8. Ένας παίκτης εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισµα γρήγορα και η µπάλα µπαίνει
γκολ. Οι διαιτητές δεν είχαν αρκετό χρόνο να δείξουν ότι το ελεύθερο
λάκτισµα ήταν έµµεσο. Ποια µέτρα πρέπει οι διαιτητές να λάβουν;
Πρέπει να διατάξουν το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα να επαναληφθεί από την
αρχική θέση, δεδοµένου ότι δεν είχαν αρκετό χρόνο να υποδείξουν το έµµεσο.

9. Ένα ελεύθερο λάκτισµα απονέµεται και ο παίκτης αποφασίζει να εκτελέσει
το λάκτισµα γρήγορα. Ένας αντίπαλος, ο οποίος είναι σε µικρότερη απόσταση
από πέντε µέτρα από τη µπάλα, κόβει την µπάλα. Ποια απόφαση πρέπει οι
διαιτητές να πάρουν;
Επιτρέπουν στο παιχνίδι να συνεχιστεί.

10. Ένα ελεύθερο λάκτισµα απονέµεται και ο παίκτης αποφασίζει να εκτελέσει
το λάκτισµα γρήγορα. Ένας αντίπαλος, ο οποίος είναι κοντά στη µπάλα τον
αποτρέπει σκόπιµα από το λάκτισµα. Ποια απόφαση πρέπει οι διαιτητές να
πάρουν;
Παρατηρούν τον αντίπαλο και του δείχνουν κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση
της επανεκκίνησης του παιχνιδιού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14 – ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ

1. Ένας παίκτης κάνει ένα παράβαση το οποίο, βάσει του κανονισµού 12,
πρέπει να τιµωρηθεί µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα, αλλά η µπάλα δεν είναι
στο παιχνίδι. Τι απόφαση π[ρέπει οι διαιτητές να λάβουν;
Μια παράβαση έχει πραγµατοποιηθεί αλλά όχι ένα φάουλ. Συνεπώς, δεν θα
µετρηθεί ως συσσωρευµένο φάουλ. Οι διαιτητές µπορούν να λάβουν τα
πειθαρχικά µέτρα, ανάλογα µε τη φύση της παράβασης που σηµειώνεται.

2. Ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ένας αναπληρωµατικός σηµειώνει µια
παράβαση που είναι τιµωρητέα µε ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα. Ποια
απόφαση πρέπει οι διαιτητές να πάρουν;
Εάν ο αναπληρωµατικός παραβιάσει τον κανόνα αντικατάστασης, θα
απονεµηθεί ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ενάντια της οµάδας του εάν το
πλεονέκτηµα δεν µπορέσει να παιχτεί επειδή η παράβαση ήταν σοβαρότερη.
Εντούτοις, ένα συσσωρευµένο φάουλ θα καταγραφεί για την οµάδα του,
ανεξάρτητα από εάν το πλεονέκτηµα παίχτηκε ή όχι. Εάν ο αναπληρωµατικός
µπει στο γήπεδο και αυτό σηµαίνει ότι η οµάδα του είχε έναν περισσότερο
παίκτη στο γήπεδο από όσους επιτρέπεται, η παράβαση δεν θεωρείται ως
φάουλ συνεπώς, η παράβαση δεν µετριέται ως συσσωρευµένο φάουλ. Εάν το
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παιχνίδι έπρεπε να σταµατήσει επειδή το πλεονέκτηµα δεν µπόρεσε να
παιχτεί, το παιχνίδι θα ξαναξεκινήσει µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην
αντίπαλη οµάδα, που λαµβάνεται από τη θέση όπου βρισκόταν η µπάλα όταν
σταµάτησαν το παιχνίδι.
Οι διαιτητές πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα πειθαρχικά µέτρα.

3. Οι διαιτητές παίζουν το πλεονέκτηµα µετά από µια παράβαση, όπου, εάν
είχαν σταµατήσει το παιχνίδι, θα είχε ξαναξεκινήσει µε ένα άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα. Θα πρέπει να καταγράψουν ένα συσσωρευµένο φαουλ ενάντια στην
οµάδα του παραβάτη παίκτη µόλις είναι η µπάλα βγει από το παιχνίδι;
Ναι. Εάν οι διαιτητές εφαρµόσουν τον κανόνα πλεονεκτήµατος, πρέπει να
δείξουν στο χρονοµέτρη και τον τρίτο διαιτητή ότι ένα συσσωρευµένο φαουλ
πρέπει να καταγραφεί ενάντια στην οµάδα του παραβάτη παίκτη µε τη
χρησιµοποίηση σήµατος ως εξής: σηκώνουν τον δείκτη του δεξιού χεριού και
δείχνοντας προς το τέρµα της οµάδας που σηµείωσε την παράβαση µε το
αριστερό χέρι.
Εάν ο προαναφερθείς παίκτης είναι ένοχος κακής διαγωγής, πρέπει να
παρατηρηθεί όταν δεν είναι πλέον η µπάλα στο παιχνίδι.

4. ∆ύο παίκτες σε διαφορετικές πλευρές διαπράττουν ένα φαουλ τιµωρητέο µε
ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ακριβώς την ίδια στιγµή. Πρέπει αυτά τα
φαουλ να καταγραφουν ως συσσωρευµένα;
Όχι, επειδή το παιχνίδι θα ξαναξεκινήσει µε ελεύθερο διαιτητού στη θέση
όπου η µπάλα ήταν όταν έγιναν τα φαουλ.

5. Ένας αριθµός παικτών της ίδιας οµάδας διαπράττουν φαουλ τιµωρητέα µε
ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ακριβώς την ίδια στιγµή. Πρέπει αυτά τα
φαουλ να καταγραφουν ως συσσωρευµένα;
Ναι, επειδή οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι εξ αιτίας αυτών των φάουλ.

6. Όταν ένα λάκτισµα πέναλτι ή ένα ελεύθερο λάκτισµα χωρίς τείχος
λαµβάνεται, και µετά από το απαραίτητο σήµα του διαιτητή, ένας συµπαίκτης
του του υποδειχθέντα παίκτη για να εκτελέσει το λάκτισµα ορµά ξαφνικά
προς τα εµπρός και το εκτελεί αντ' αυτού. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι και επανεκκινούν το παιχνίδι µε ένα
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αµυνόµενη οµάδα, που λαµβάνεται από όπου
η παράβαση σηµειώθηκε, παραδείγµατος χάριν, από τη θέση όπου ο παίκτης
στεκόταν µέσα στα πέντε µέτρα από τη µπάλα.

7. Όταν ένα λάκτισµα λαµβάνεται από το δεύτερο σηµείο πέναλτι χωρίς
τείχος, η µπάλα χτυπά στο δοκάρι κάθετο ή οριζόντιο και σκάειι. Ποια µέτρα οι
διαιτητές λαµβάνουν;
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Εάν η µπάλα µπει γκολ άµεσα µετά από το χτύπηµά της στο δοκάρι, το τέρµα
απονέµεται. Εάν η µπάλα δεν µπει γκολ άµεσα µετά από το χτύπηµά της στο
δοκάρι, το τέρµα δεν απονέµεται. Η µπάλα αντικαθίσταται και το παιχνίδι
ξαναξεκινάει µε ελεύθερο διαιτητού. Εάν το παιχνίδι έχει παραταθεί στο τέλος
µιας περιόδου ή στο τέλος των περιόδων παράτασης για να επιτραπεί το
λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι ή το λάκτισµα χωρίς τείχος, η
περίοδος λήγει.

8. Ένα λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι ή ένα άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα χωρίς τείχος λαµβάνεται ή ξαναπαίρνεται εκτός κανονικού χρόνου
παιχνιδιού. Ποια µέτρα θα έπρεπε ο διαιτητής να λάβει εάν η µπάλα σκάσει ή
ξεφουσκώσει προτού να χτυπήσει στα δοκάρια, κάθετα ή οριζόντιο, ή στον
τερµατοφύλακα, χωρίς να περάσει τη γραµµή τέρµατος/την τελική γραµµή ;
Ο διαιτητής πρέπει να διατάξει το λάκτισµα να επαναληφθεί µε µια νέα µπάλα
είτε το δεύτερο σηµείο πέναλτι είτε χωρίς τείχος.

9. Μία οµάδα µε τέσσερα συσσωρευµένα φάουλ ήδη κατγεγραµµένα κάνει
δύο συνεχόµενα φάουλ τιµωρητέα µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα, συνέπεια
των οποιών οι διαιτητές εφαρµόζουν τον κανόνα του πλεονεκτήµατος
κάνοντας την απαραίτητη υπόδειξη. Τι ενέργεια πρέπει να κάνουν ο τρίτος
διατητής και ο χρονοµέτρης:
Μόλις διεπραχθεί το έκτο συσσωρευµένο φάουλ, πρέπει να ηχήσει το
ακουστικό σήµα ώστε να σταµατήσει το παιχνίδι και να επιτρέψουν το άµεσο
ελεύθερο λάκτισµα χωρίς τείχος από το σηµείο του δεύτερου πέναλτι να
εκτελεστεί, εκτός και αν υπάρχει περίπτωση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης
τέρµατος.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15 – ΤΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

1.Ο διαιτητής διατάζει ένα λάκτισµα πέναλτι να επαναληφθεί επειδή ο
τερµατοφύλακας προωθήθηκε από τη γραµµή τέρµατός του. Μπορεί ένας
διαφορετικός παίκτης να εκτελέσει το επαναληφθέν λάκτισµα πέναλτι;
Ναι.

2. Όταν ένα λάκτισµα πέναλτι λαµβάνεται, ο τερµατοφύλακας προωθείται
προτού να κλωτσηθεί η µπάλα και το παρεµποδίσει µπροστά από τη γραµµή
τέρµατος. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
∆ιατάζουν το λάκτισµα να επαναληφθεί.

3. Ένας συµπαίκτης ενός παίκτη που παίρνει ένα λάκτισµα πέναλτι µπαίνει σ
την περιοχή ή προσεγγίζει πιο κοντά από πέντε µέτρα την µπάλα προτού να
είναι στο παιχνίδι. Όταν το λάκτισµα πέναλτι λαµβάνεται, η µπάλα
αποκρούεται από τον τερµατοφύλακα και διασχίζει τη γραµµή τέρµατος πέρα
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από την κορυφή του οριζόντιου δοκαριου. Ποια µέτρα οι διαιτητές
λαµβάνουν;
Απονέµουν ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αµυνόµενη οµάδα, που
λαµβάνεται από τη θέση όπου η παράβαση έγινε.

4. Ένας παίκτης εκτελεί ένα λάκτισµα πέναλτι προτού να κάνει σήµα ο
διαιτητής. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
∆ιατάζει το λάκτισµα να επαναληφθεί.

5. Όταν ένα λάκτισµα πέναλτι λαµβάνεται, και αφου ο διαιτητής έχει δώσει το
απαραίτητο σήµα, ένας συνπαίκτης του υποδειγµένου να εκτελέσει το
λάκτισµα ορµά ξαφνικά προς τα εµπρός και το εκτελεί αντ' αυτού. Ποια µέτρα
ο διαιτητής λαµβάνει;
Οι διαιτητές σταµατούν το παιχνίδι και το επανεκκινούν µε ένα έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα για την αµυνόµενη οµάδα, που λαµβάνεται από όπου η
παράβαση σηµειώθηκε, παραδείγµατος χάριν, από τη θέση όπου ο παίκτης
στεκόταν µέσα στα πέντε µέτρα από τη µπάλα. Ο παίκτης πρέπει να
τιµωρηθεί για αντιαθλητική συµπεριφορά.

6. Όταν ένα λάκτισµα πέναλτι λαµβάνεται, η µπάλα χτυπά στο δοκάρι και
σκάει. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Εάν η µπάλα µπει γκολ άµεσα µετά από το χτύπηµά της στο δοκάρι, το τέρµα
απονέµεται.
Εάν η µπάλα δεν µπει γκολ άµεσα µετά από το χτύπηµά της στο δοκάρι, το
τέρµα δεν απονέµεται. Η µπάλα αντικαθίσταται και το παιχνίδι ξαναξεκινάει µε
ελεύθερο διαιτητού. Εάν το παιχνίδι έχει παραταθεί στο τέλος µιας περιόδου ή
στο τέλος των περιόδων παράτασης για να επιτραπεί το λάκτισµα από το
δεύτερο σηµείο πέναλτι ή το λάκτισµα χωρίς τείχος, η περίοδος λήγει.

7. Αφότου έχει επιτραπεί πρόσθετος χρόνος για να εκτελεστεί ένα λάκτισµα
πέναλτι ή να ξαναεκτελεστεί στο πρώτο ηµίχρονο ή στο τέλος του παιχνιδιού
ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτελέσεως πέναλτι, η µπάλα σκάει ή
γίνεται ελαττωµατική πριν στυπήσει στα δοκάρια ή τον τερµατοφύλακα, χωρίς
να περάσει τη γραµµή τέρµατος. Ποια απόφαση ο διαιτητής θα πάρει;
Το λάκτισµα πέναλτι πρέπει να ξαναεκτελεστεί µε µια νέα µπάλα.

8. Ο διαιτητής κάνει σήµα να εκτελεστεί ένα λάκτισµα πέναλτι. Ένας
επιτιθέµενος παίκτης χτυπά έναν αντίπαλο έξω από την περιοχή πέναλτι. Ο
διαιτητής παρατηρεί το γεγονός. Ποια µέτρα ο διαιτητής θα λάβει;
Ο διαιτητής πρέπει να περιµένει να εκτελεστεί το λάκτισµα πέναλτι. Εάν
επιτευχθεί τέρµα, πρέπει να διατάξει την επανάληψη του λακτίσµατος και να
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αποβάλλει τον παραβάτη παίκτη για βίαιη συµπεριφορά. Εάν δεν επιτευχθεί
τέρµα, πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να τον επανεκκινήσει από το σηµείο
όπου έγινε η παράβαση και να αποβάλλει τον παραβάτη παίκτη για βίαιη
συµπεριφορά.

9. Ένας παίκτης που εκτελεί ένα λάκτισµα πέναλτι δίνει µε τακουνάκι την
µπάλα πίσω σε έναν συµπαίκτη του που σουτάρει την µπάλα στο τέρµα. Ποια
µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Ο διαιτητής σταµατάει το παιχνίδι και επανεκκινεί τον αγώνα µε ένα έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα για την αµυνόµενη οµάδα, που λαµβάνεται από το σηµείο
πέναλτι.

10. Ένας παίκτης που εκτελεί ένα λάκτισµα πέναλτι παίζει τη µπάλα προς τα
εµπρός για έναν συµπαίκτη για να τρέξει προς αυτήν και να σκοράρει. Αυτό
επιτρέπεται;
Ναι, υπό τον όρο ότι οι σωστές διαδικασίες λακτίσµατος πέναλτι που
καθορίζουν οι κανονισµοί του παιχνιδιού έχουν σεβαστεί.

11. Ένας αµυνόµενος που στέκεται στην περιοχή πέναλτι του χτυπά έναν
αντίπαλο ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι στην περιοχή πέναλτι του αντιπάλου
του. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Το παιχνίδι σταµατάει. Ένα λάκτισµα πέναλτι απονέµεται ενάντια στον
αµυνόµενο και αποβάλλεται για τη βίαιη συµπεριφορά.

12. Ένας αγώνας παρατείνεται για να επιτραπεί σε ένα λάκτισµα πέναλτι να
εκτελεστεί. Μπορεί ο τερµατοφύλακας να αντικατασταθεί προτού να ληφθεί
το λάκτισµα;
Ναι. Μπορεί να αντικατασταθεί από έναν άλλο παίκτη που παίζει ή από
οποιοδήποτε αναπληρωµατικό; εάν αντικαθίσταται από έναν αναπληρωµατικό,
η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να ακολουθηθεί.

13. Ένας παίκτης που εκτελεί ένα λάκτισµα πέναλτι κάνει προσποίηση πρίν
κλωτσήσει την µπάλα. Αυτό επιτρέπεται;
Ναι.

14. . Ένας αγώνας παρατείνεται για να επιτραπεί σε ένα λάκτισµα πέναλτι, ένα
λάκτισµα από το δεύτερο σηµείο πέναλτι ή ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα
χωρίς τείχος να εκτελεστεί. Η µπάλα χτυπά στα δοκάρια ή τον τερµατοφύλακα
πρίν διασχίσει τη γραµµή τέρµατος. Θα πρέπει το τέρµα να απονεµηθεί;
Ναι.
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ΛΑΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΝΙΚΗΤΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ

1. Τα λακτίσµατα από το σηµάδι πέναλτι για να καθορίσουν τον νικητή ενός
αγώνα αποτελούν µέρος του αγώνα;
Όχι.

2. Οι αρχηγοί και των δύο οµάδων συµφωνούν αµοιβαία να αρνηθούν να
εκτελέσουν τα λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι για να καθορίσουν το νικητή
ενός αγώνα, παρά το γεγονός ότι αυτό ορίζεται στους κανονισµούς της
διοργάνωσης. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Ο διαιτητής εκθέτει την κατάσταση στις κατάλληλες αρχές της διοργανώτριας.

3. Ποιος είναι αρµόδιος για την επιλογή των παικτών θα εκτελέσουν τα
λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι για να καθορίσουν το νικητή ενός αγώνα;
Κάθε οµάδα είναι αρµόδια για την επιλογή των παικτών, από εκείνους στον
αγωνιστικό χώρο και τους αναπληρωµατικούς, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα
πρώτα πέντε λακτίσµατα πέναλτι καθώς επίσης και την σειρά µε την οποία θα
τα εκτελέσουν.

4. Όταν τα λακτίσµατα λαµβάνονται από το σηµείο πέναλτι για να καθορίσουν
τον νικητή ενός αγώνα, η µπάλα σκάει αφού έχει αγγίξει τα δοκάρια, χωρίς να
διασχίσει τη γραµµή τέρµατος. Θα πρέπει αυτό το λάκτισµα να
ξαναεκτελεστεί;
Όχι.

5. Μπορεί ένας τραυµατισµένος παίκτης να εξαιρεθεί από τη λήψη ενός
λακτίσµατος από το σηµείο πέναλτι για να καθορίσει το νικητή ενός αγώνα;
Ναι.

6. Στο τέλος ενός αγώνα, µερικοί παίκτες εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο
και αποτυγχάνουν να επιστρέψουν για τα λακτίσµατα πέναλτι για να
καθορίσουν τον νικητή ενός αγώνα. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Όλοι οι φορείς που δεν έχουν τραυµατιστεί πρέπει να συµµετέχουν στη λήψη
των λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι. Εάν δεν επιστρέφουν στον
αγωνιστικό χώρο, τα λακτίσµατα δεν θα ληφθούν και ο διαιτητής θα εκθέσει
το γεγονός στις αρµόδιες αρχές.

7. Μπορεί ένας παίκτης να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί κατά τη διάρκεια της
λήψης των λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι;
Ναι.
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8. Τα λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι πρόκειται να εκτελεστούν για να
αποφασίσουν το νικητή ενός αγώνα. Μπορεί µια από τις οµάδες να ορίσει
οποιοδήποτε παίκτη για να εκτελέσει ένα λάκτισµα πέναλτι, ακόµα κι αν δεν
ήταν στον αγωνιστικό χώρο στο τελικό σφύριγµα;
Ναι, όλοι οι φορείς είναι επιλέξιµοι για να συµµετέχουν. Μόνο ο
τερµατοφύλακας δεν µπορεί να αντικατασταθεί, εκτός αν τραυµατιστεί.

9. Ο φωτισµός χαλάει στην αίθουσα µετά από την παράταση αλλά πριν από ή
κατά τη διάρκεια της λήψης των λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι. Ποια
µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Ο διαιτητής επιτρέπει ένα λογικό χρονικό διάστηµα για τα φώτα να
επισκευαστούν αλλά εάν δεν λυθεί το πρόβληµα, το αποτέλεσµα αποφασίζεται
σύµφωνα µε τους κανόνες της διοργάνωσης.

10. Κατά τη διάρκεια της λήψης των λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι, ένας
τερµατοφύλακας αποβάλλεται. Μπορεί να αντικατασταθεί από έναν παίκτη
που έχει δηλωθεί πρίν την έναρξη του αγώνα;
Ναι.

11, Κατά τη διάρκεια της λήψης των λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι, ένας
τερµατοφύλακας τραυµατίζεται και είναι ανίκανος να συνεχίσει. Μπορεί να
αντικατασταθεί από έναν παίκτη που έχει δηλωθεί πρίν την έναρξη του
αγώνα;
Ναι, υπό τον όρο ότι ο τρίτος διαιτητής ενηµερώνεται, ο οποίος έπειτα στη
συνέχεια ενηµερώνει το διαιτητή.

12. Κατά τη διάρκεια της λήψης των λακτισµάτων από το σηµείο πέναλτι, µια
οµάδα έχει λιγότερους από τρεις παίκτες. Θα πρέπει ο διαιτητής να
εγκαταλείψει τα λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι;
Όχι. Τα λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι δεν είναι µέρος του αγώνα.

13. Κατά τη διάρκεια των λακτισµάτων από το σηµάδι πέναλτι, ένας ή
περισσότεροι παίκτες τραυµατίζονται ή αποβάλλονται. Πρέπει ένας διαιτητής
να εξασφαλίσει ότι ένας ίσος αριθµός παικτών από κάθε οµάδα παραµένει
µέσα στον κεντρικό κύκλο και ότι θα εκτελέσουν τα λακτίσµατα;
Όχι. Ο ίσος αριθµός σε κάθε οµάδα ισχύει µόνο για την έναρξη της λήψης των
λακτισµάτων από το σηµάδι πέναλτι.

14. Στο τέλος ενός αγώνα, µια οµάδα έχει 12 παίκτες (αυτοί στον αγωνιστικό
χώρο συν τους αναπληρωµατικούς), ενώ η άλλη οµάδα έχει µόνο 10. πρέπει ο
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αριθµός παικτών σε κάθε οµάδα να είναι ίσος προτού να µπορέσουν να
ληφθούν τα λακτίσµατα από το σηµείο πέναλτι;
Ναι, ο διαιτητής πρέπει να εξασφαλίσει ότι και οι δύο οµάδες έχουν τον ίδιο
αριθµό διαθέσιµων παικτών προτού να ληφθούν τα λακτίσµατα πέναλτι.

15. Πού θα πρέπει οι διαιτητές να σταθούν κατά τη διάρκεια των λακτισµάτων
πέναλτι;
Ο διαιτητής πρέπει να σταθεί στο ίδιο επίπεδο µε το σηµείο πέναλτι και να
δώσει την εντολή από εκεί για τα πέναλτι που εκτελούνται.
Ο δεύτερος διαιτητής στέκεται στη γραµµή τέρµατος, στο σηµείο όπου η
γραµµή περιοχής πέναλτι και η γραµµή τέρµατος τέµνονται και εξασφαλίζει ότι
η µπάλα διασχίζει τη γραµµή ή ελέγχει εάν ο τερµατοφύλακας προωθείται από
τη γραµµή τέρµατος προτού να εκτελεστεί το πέναλτι.
Ο τρίτος διαιτητής στέκεται στο αντίθετο µισό του αγωνιστικού χώρου µε
τους παίκτες που ορίζονται για να εκτελέσουν τα λακτίσµατα πέναλτι (και µε
εξαίρεση τον παίκτη που εκτελεί το λάκτισµα πέναλτι, τους δύο
τερµατοφύλακες και µε εκείνους τους παίκτες που έχουν αποκλειστεί από τη
διαδικασία λακτισµάτων πέναλτι), εξασφαλίζοντας ότι κανένας παίκτης δεν
εγκαταλείπει το µισό και ότι κανένας άλλος δεν µπάινει στον αγωνιστικό χώρο.
Ο χρονοµέτρης κάθεται στον πάγκο του χρονοµέτρη και καταγράφει τα
λακτίσµατα πέναλτι που λαµβάνονται. Επίσης εξασφαλίζει ότι οι παράγοντες
των οµάδων και οι παίκτες που εξαιρούνται από τη λήψη των λακτισµάτων
πέναλτι δεν αφήνουν τον πάγκο αναπληρωµατικών. Εάν δεν υπάρχει τρίτος
διαιτητής, ο χρονοµέτρης θα αναλάβει τα καθήκοντά του.

16. Πού στέκεται ο τερµατοφύλακας ενώ ο συµπαίκτης του εκτελεί ένα
πέναλτι;
Στο σηµείο όπου η γραµµή τέρµατος και η γραµµή περιοχής πέναλτι
τέµνονται, µέσα στον αγωνιστικό χώρο και στην αντίθετη πλευρά απ’ αυτή
που ο δεύτερος διαιτητής στέκεται. Πρέπει πάντα να συµπεριφέρεται µέσα σε
αθλητικά πλαίσια.

17. Ένα λάκτισµα πέναλτι εκτελείταιι για να αποφασιστεί ο νικητής ενός
αγώνα. Η µπάλα χτυπά στα δοκάρια ή τον τερµατοφύλακα πρίν διασχίσει τη
γραµµή τέρµατος. Θα πρέπει το τέρµα να µετρήσει;
Ναι.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 16 – ΠΛΑΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

1. Η µπάλα βγαίνει εκτός παιχνιδιού πέρα από την πλάγια γραµµή, αλλά
προτού να γίνει επαναφορά, ένας παίκτης χτυπά σκόπιµα έναν αντίπαλο. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Τον αποβάλλουν για βίαιη συµπεριφορά και επανεκκινούν το παιχνίδι µε
πλάγια επαναφορά.

2. Ένας παίκτης, σωστά εκτελώντας ένα πλάγιο, σκόπιµα κλωτσά την µπάλα
στο κεφάλι ή το σώµα ενός αντιπάλου. Ποια µέτρα ο διαιτητής λαµβάνει;
Σταµατά το παιχνίδι εάν, κατά την άποψή του, ο πα[ικτης είναι ένοχος
αντιαθλητικής συµπεριφοράς ή βίαιης συµπεριφοράς. Ανάλογα µε την πράξη,
θα παρατηρήσει ή θα αποβάλλει τον παίκτη. Ξαναξεκινά το παιχνίδι µε ένα
λάκτισµα πέναλτι ή άµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αντίπαλη οµάδα, που
λαµβάνεται από τη θέση όπου η µπάλα χτύπησε τον αντίπαλο.

3. Υπάρχει µια µέγιστη απόσταση µακρυά από την πλάγια γραµµή από την
οποία το πλάγιο πρέπει να ληφθεί;
Όχι. Το πλάγιο πρέπει να ληφθεί από τη θέση όπου η µπάλα βγήκε από τον
αγωνιστικό χώρο, ή το σηµείο που η µπάλα χτύπησε στην οροφή.

4. Μετά από ένα λάθος εκτελεσµένο πέναλτι, η µπάλα πηγαίνει άµεσα σε έναν
αντίπαλο. Το παιχνίδι επιτρέπεται να συνεχιστεί µε την εφαρµογή του κανόνα
πλεονεκτήµατος;
Όχι. Ένας παίκτης της αντίπαλης οµάδας ξαναεκτελεί το πλάγιο λάκτισµα.

5. Μπορεί ένας παίκτης να εκτελέσει ένα πλάγιο γονατιστός ή καθιστός;
Όχι. Το πλάγιο επιτρέπεται να εκτελεστεί µόνο εάν οι σωστές διαδικασίες των
κανονισµών του παιχνιδιού ακολουθούνται, και η µπάλα παίζεται µε το πόδι.

6. Ένας παίκτης εκτελεί ένα πλάγιο. Κλωτσά την µπάλα άµεσα στον
τερµατοφύλακά του, ο οποίος αγγίζει την µπάλα µε τα χέρια του στην
προσπάθεια να αποτρέψει τη σηµείωση ενός τέρµατος. Η µπάλα εντούτοις
µπαίνει γκόλ. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Το πλεονέκτηµα πρέπει να παιχτεί, και το τέρµα κατοχυρώνεται.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 17 – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΚΑΚΑ

1. Ένας τερµατοφύλακας που έχει εκτελέσει το ελεύθερο σωστά σκόπιµα
πιάνει την µπάλα µε το χέρι του όταν η µπάλα βγει από την περιοχή πέναλτι
αλλά προτού να την αγγίξει ένας άλλος παίκτης. Ποια απόφαση οι διαιτητές
παίρνουν;
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Απονέµουν ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα στην αντίπαλη οµάδα. Ο παίκτης θα
µπορούσε επίσης να τιµωρηθεί µε µια πειθαρχική κύρωση σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς του παιχνιδιού.

2. Ένας τερµατοφύλακας εκτελεί ένα ελεύθερο µε το πόδι του. Ποια µέτρα θα
έπρεπε οι διαιτητές να λάβουν;
Προειδοποιούν τον τερµατοφύλακα και τον αναγκάζουν να εκτελέσει το
ελεύθερο µε το χέρι του.

3. Μετά από µια εκτέλεση ελεύθερου, αλλά προτού να βγει η µπάλα από την
περιοχή πέναλτι, ένας αντίπαλος µπαίνει στην περιοχή πέναλτι και του γίνεται
ένα φάουλ από έναν αµυνόµενο παίκτη. Ποια µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Ο παραβάτης παίκτης µπορεί να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί σύµφωνα µε τη
φύση της παράβασης και το ελεύθερο επαναλαµβάνεται.

4. Όταν ένας παίκτης εκτελεί το ελεύθερο, η µπάλα χτυπά σε έναν από τους
διαιτητές µέσα στην περιοχή πέναλτι και µένει στον αγωνιστικό χώρο. Ποια
µέτρα οι διαιτητές λαµβάνουν;
Καµία δράση δεν είναι απαραίτητη. Η µπάλα παραµένει στο παιχνίδι αφότου
αναπηδήσει σε έναν από τους διαιτητές και µείνει στον αγωνιστικό χώρο.

5. Ένας τερµατοφύλακας εκτελεί ένα ελεύθερο και η µπάλα διασχίζει την
γραµµή τέρµατος χωρίς να βγει εκτός περιοχής πέναλτι. Ποια µέτρα θα έπρεπε
οι διαιτητές να λάβουν;
Πρέπει να διατάξουν να επαναληφθεί το ελεύθερο.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18 – ΤΟ ΓΩΝΙΑΙΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ (ΚΟΡΝΕΡ)

1. Όταν ένα λάκτισµα κόρνερ λαµβάνεται, ποία είναι η σωστή τοποθέτηση της
µπάλας στο τόξο του κόρνερ;
Σωστή

Σωστή

Σωστή
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Αυτό το διάγραµµα επεξηγεί µερικές σωστές και λανθασµένες θέσεις.

2. Η µπάλα πρέπει να αφήσει το τόξο του κόρνερ για να είναι στο παιχνίδι;
Όχι. Η µπάλα είναι στο παιχνίδι µόλις κλωτσηθεί και κινηθεί.
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