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Εγκύκλιος αρ. 19  
 

 

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, 

Η πανδημία του COVID-19 είχε εκτεταμένο και ευρύ αντίκτυπο στην καθημερινότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού, σε όλο τον κόσμο. Ενώ πολλές χώρες αρχίζουν να βγαίνουν από 

την κατάσταση αυτή, η προσοχή εστιάζει και πάλι σιγά σιγά στην επαναφορά στις ποδοσφαιρικές 

διοργανώσεις που επηρεάστηκαν από τον ιό. Με την επανέναρξη των διοργανώσεων, υπάρχει το 

ενδεχόμενο οι αγώνες να γίνουν σε συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα (ήτοι για να περιοριστεί ο αντίκτυπος 

στις μελλοντικές διοργανώσεις) και σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, δύο γεγονότα που μπορούν να 

έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. 

Ως εκ τούτου, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) ενέκρινε την πρόταση της FIFA για την εισαγωγή 

μιας προσωρινής τροποποίησης στον Κανόνα 3 - Οι ποδοσφαιριστές όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό 

επιτρεπόμενων αλλαγών (ακολουθούν λεπτομέρειες παρακάτω και στη σελίδα 3) για τις διοργανώσεις που 

έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν το 2020, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ήδη ξεκινήσει εκ 

νέου ή όχι. 

Η υλοποίηση αυτή της προσωρινής τροποποίησης επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε διοργανώτριας. 

Το IFAB και η FIFA θα καθορίσουν σε επόμενο στάδιο κατά πόσον θα παραταθεί αυτή η επιλογή, ήτοι για 

τις διοργανώσεις που πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του 2021. 

 

Κανόνας 3 - Οι ποδοσφαιριστές - προσωρινή τροποποίηση 

 

Η ακριβής διατύπωση βρίσκεται στη σελίδα 3 του παρόντος εγγράφου, ωστόσο συνοπτικά έχει ως εξής: 

 

• Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η χρήση μέχρι πέντε αλλαγών το πολύ. 

• Προκειμένου να περιοριστεί η διακοπή στην εξέλιξη του αγώνα, κάθε ομάδα θα έχει μέχρι τρεις ευκαιρίες 

να προβεί σε αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιτρέπονται επίσης οι αλλαγές κατά τη διάρκεια του 

ημιχρόνου. 

• Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία από τις τρεις 

ευκαιρίες για κάθε ομάδα. 

• Οι αλλαγές και ευκαιρίες που δεν χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται στην παράταση. 

• Εφόσον οι κανόνες της διοργάνωσης επιτρέπουν μια πρόσθετη αλλαγή κατά τη διάρκεια της παράτασης, 

κάθε ομάδα θα έχει μία πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή. Οι αλλαγές επιτρέπονται και πριν την έναρξη της 

παράτασης και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. 

Σημείωση: η επιστροφή αναπληρωματικών δεν επιτρέπεται για τις ανώτερες διοργανώσεις. 

Ευκαιρίας δοθείσης, το IFAB επιθυμεί επίσης να επιστήσει την προσοχή των διοργανωτών στις υφιστάμενες 

επιλογές που προβλέπονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού όσον αφορά την καλή κατάσταση και την 

ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και άλλων συμμετεχόντων, ιδιαιτέρως στις επιλογές που αφορούν στα 

διαλείμματα για τη λήψη υγρών και τα διαλείμματα για ανάκτηση δυνάμεων όπως αυτά περιγράφονται στον 

Κανόνα 7. 
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Στις διοργανώσεις που χρησιμοποιούνται βίντεο βοηθοί διαιτητή (VAR), επιτρέπεται η διακοπή της χρήσης 

τους κατά την επανέναρξη, κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας. Παρόλ' αυτά, εφόσον η χρήση 

των VAR συνεχίσει, τότε θα συνεχίσουν να ισχύουν και όλες οι σχετικές πτυχές των Κανόνων του Παιχνιδιού 

και, κατ' επέκταση, του πρωτοκόλλου για το VAR. 

Δεν απαιτείται πρότερη άδεια από το IFAB προκειμένου να γίνει χρήση της τροποποίησης στον Κανόνα 3, ή 

κάθε άλλης υφιστάμενης επιλογής, για τις διοργανώσεις στις οποίες επιτρέπεται η εφαρμογή τους. 

Ο κορωνοϊός (CΟVΙD-19) και οι Κανόνες του Παιχνιδιού  2020/21 

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού 2020/21 περιέρχονται σε ισχύ για τις διοργανώσεις (και τους αγώνες εκτός 

διοργάνωσης) από 1ης Ιουνίου 2020, ωστόσο για τις διοργανώσεις που βρίσκονται σε αναστολή λόγω του 

COVID-19, υπάρχει η επιλογή ολοκλήρωσης της διοργάνωσης με τη χρήση των Κανόνων του Παιχνιδιού 

2019/20 ή με βάση τους Κανόνες του Παιχνιδιού 2020/21, ακόμα και εάν η επανέναρξη γίνει μετά την 1η 

Ιουνίου 2020. Για τους φιλικούς αγώνες και τους αγώνες προθέρμανσης και προετοιμασίας στα πλαίσια της 

προετοιμασίας για την επανέναρξη της διοργάνωσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η έκδοση των Κανόνων που θα 

είναι σε χρήση κατά την επανεκκίνηση της διοργάνωσης. 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε περίπτωση που 

έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες. 

Ελπίζουμε ότι παραμένετε υγιείς και ασφαλείς. 

Με εκτίμηση,  

The IFAB 

 

Lukas Brud  

Γραμματέας 

κοιν.:  FIFA 
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Κανόνας 3 - Οι ποδοσφαιριστές: αριθμός αλλαγών 

Τρέχουσα διατύπωση: 

2. Αριθμός αλλαγών 

Επίσημες διοργανώσεις 

Ο αριθμός των αλλαγών, με ανώτατο όριο των πέντε (5), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

αγώνα που παίζεται σε μια επίσημη διοργάνωση, θα καθορίζεται από την FIFA, την συνομοσπονδία ή την 

εθνική ομοσπονδία εκτός των ανδρικών ή γυναικείων διοργανώσεων όπου περιλαμβάνουν τις 1ες ομάδες 

των συλλόγων στην ανώτατη κατηγορία ή στις κατηγορίες Ανδρών «Α» Διεθνών ομάδων, όπου ο 

ανώτερος αριθμός είναι τρεις (3) αλλαγές. 

Προσωρινή τροποποίηση 

Οι διοργανώτριες έχουν την επιλογή να εφαρμόσουν ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω: 

. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε ομάδα:  

o μπορεί να προβεί σε μέχρι πέντε αλλαγές  
o έχει μέχρι τρεις ευκαιρίες για αλλαγή * 
o μπορεί επιπρόσθετα να προβεί σε αλλαγές κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου 

Στην περίπτωση της παράτασης, κάθε ομάδα: 

o μπορεί να κάνει χρήση μιας πρόσθετης αλλαγής (ανεξάρτητα από το εάν η ομάδα έχει κάνει 
χρήση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών) 

o έχει μια πρόσθετη ευκαιρία για αλλαγή (ανεξάρτητα από το εάν η ομάδα έχει κάνει χρήση του 
μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αλλαγών) 

o μπορεί επιπρόσθετα να προβεί σε αλλαγές: 
▪ κατά το διάστημα πριν από την έναρξη της παράτασης. 

▪ στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης 

Εφόσον μια ομάδα δεν έχει κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή, επιτρέπεται η 
χρήση των αλλαγών και ευκαιριών που δεν χρησιμοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια της παράτασης. 

Εφόσον και οι δύο ομάδες προβούν σε αλλαγή ταυτόχρονα, αυτή θα υπολογίζεται ως μία χρησιμοποιημένη 
ευκαιρία για αλλαγή για κάθε ομάδα. 


