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Αξιότιμες κυρίες,
Αξιότιμοι κύριοι,
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου
(IFAB) η οποία πραγματοποιήθηκε απομακρυσμένα στις 16 Δεκεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
του IFAB έλαβε αποφάσεις όσον αφορά την προσωρινή τροποποίηση στον Κανόνα 3 – Οι
Ποδοσφαιριστές και τις δοκιμές για τους επιπρόσθετους μόνιμους "αναπληρωματικούς
λόγω διάσεισης" σε περίπτωση υπαρκτής ή υποπτευόμενης διάσεισης.
Ζητείται από τις συνομοσπονδίες και τις εθνικές ομοσπονδίες να σημειώσουν τις αποφάσεις
αυτές (όπως περιγράφονται παρακάτω) και να μεταφέρουν τις πληροφορίες στις οικείες
διοργανώτριες αρχές.
1.

Κανόνας 3 – Οι Ποδοσφαιριστές: επέκταση της προσωρινής τροποποίησης

Όπως αναλύεται στις εγκυκλίους επιστολές αριθ. 19 (8 Μαΐου 2020) και 20 (15 Ιουλίου 2020), ο
βασικός λόγος για την εισαγωγή και επέκταση της προσωρινής τροποποίησης (η παραχώρηση
της δυνατότητας να επιτρέπεται στις ομάδες να πραγματοποιούν μέχρι πέντε αλλαγές στις
κορυφαίες διοργανώσεις), ήταν ο αντίκτυπος του COVID-19 στο ποδόσφαιρο. Η συνεχής
παρακολούθηση του θέματος από το IFAB, η οποία συνυπολογίζει τα σχόλια των εμπλεκόμενων
μερών και την ανάλυση του αντίκτυπου της παγκόσμιας πανδημίας στα αγωνιστικά ημερολόγια,
κατέδειξε ότι συνεχίζουν να συντρέχουν οι λόγοι για την προσωρινή τροποποίηση και, ως εκ
τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο επέκτεινε αυτή την προσωρινή τροποποίηση για τις
εγχώριες και διεθνείς διασυλλογικές διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί να
ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και τις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων
που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022.
2.

Κανόνας

3

–

Οι

Ποδοσφαιριστές:

δοκιμές

για

επιπρόσθετους

μόνιμους

"αναπληρωματικούς λόγω διάσεισης"
Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις όσον αφορά την εξεύρεση τρόπων για τη βελτίωση της
διαχείρισης εντός του παιχνιδιού των ενδεχόμενων νευρολογικών τραυματισμών της κεφαλής
στους αγώνες ποδοσφαίρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις που
προέκυψαν από τις συνεδριάσεις τόσο του Ποδοσφαιρικού Συμβουλευτικού Πάνελ όσο και του
Τεχνικού Ποδοσφαιρικού Πάνελ του IFAB όσο και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων σε θέματα
Διάσεισης (η οποία αποτελείται από ιατρικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα διάσεισης, ιατρούς
ομάδων, ποδοσφαιριστές/προπονητές και εμπειρογνώμονες σε θέματα διαιτησίας και νομικά
θέματα/θέματα που άπτονται των Κανόνων του Παιχνιδιού).
Με βάση τις εισηγήσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί απόλυτα ότι, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες υφίσταται οποιαδήποτε υποψία ότι ένας ποδοσφαιριστής έχει υποστεί διάσειση,
τότε ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να προστατεύεται με το να απομακρύνεται "μόνιμα" από τον
αγώνα και προκειμένου να διευκολύνεται αυτό, η ομάδα του ποδοσφαιριστή δεν θα πρέπει να
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βρίσκεται σε μειονεκτική αριθμητική θέση επειδή δόθηκε προτεραιότητα στην υγεία του
ποδοσφαιριστή.
Κατά

συνέπεια,

το

Διοικητικό

Συμβούλιο

ενέκρινε

τη

διεξαγωγή

δύο

δοκιμών

με

"αναπληρωματικούς λόγω διάσεισης" καθώς μια τέτοια προσέγγιση:



δεν θα επιτρέπει σε έναν ποδοσφαιριστή να υφίσταται μια ακόμη διάσειση στον αγώνα – οι
πολλαπλές διασείσεις κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα μπορεί να αποβούν εν τέλει
μοιραίες ("σύνδρομο δεύτερης κρούσης "),



στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα – "αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία, στον πάγκο" – το
οποίο συμβάλλει τα μέγιστα την υγεία των ποδοσφαιριστών,



επιτρέπει την αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή, ώστε να μην υπάρχει αριθμητικό/τακτικό
μειονέκτημα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δίδεται προτεραιότητα στην υγεία των
ποδοσφαιριστών,



περιορίζει την πίεση στο ιατρικό προσωπικό να λάβει μια γρήγορη απόφαση,



είναι απλή στη λειτουργία της και εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού,
συμπεριλαμβανομένων των αγώνων που βρίσκονται χαμηλά στην ποδοσφαιρική πυραμίδα
και οι οποίοι συνήθως διεξάγονται χωρίς την παρουσία ιατρών ή εξειδικευμένου ιατρικού
προσωπικού, και



είναι συνεπής με τις εισηγήσεις των πάνελ εμπειρογνωμόνων (π.χ. την Ομάδα για τη
Διάσειση στο Άθλημα).

Η χρήση ενός "αναπληρωματικού λόγω διάσεισης" θα λειτουργεί σε συνάρτηση με άλλα
πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης στην επανέναρξη του παιχνιδιού για
μέχρι τρία λεπτά προκειμένου να επιτρέπεται στο ιατρικό προσωπικό της ομάδας (εφόσον
υφίσταται/είναι διαθέσιμο) να πραγματοποιεί αξιολόγηση στον αγωνιστικό χώρο. Επιπρόσθετα,
παρά το ότι αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων του Παιχνιδιού, ενθαρρύνεται
η υλοποίηση των πρωτοκόλλων επιστροφής στις προπονήσεις και επιστροφής στους αγώνες για
μετά τον αγώνα.
Συμμετοχή στις δοκιμές
Και οι δύο δοκιμές θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις διοργανώσεις κάθε επιπέδου που
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος. Οι συνομοσπονδίες και οι εθνικές ομοσπονδίες (εκ μέρους των
διοργανώσεων υπό την αιγίδα τους) πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο IFAB και τη FIFA
προκειμένου να τους δοθεί άδεια να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις δύο δοκιμές, η οποία
(άδεια) θα δοθεί μόνον στις διοργανώσεις που χρησιμοποιούν τα επίσημα πρωτόκολλα και που
συμφωνούν να υποβάλουν τα σχόλια που τους ζητούνται.
Πρωτόκολλα δοκιμών
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Ακολουθεί μια περιγραφή των δύο πρωτοκόλλων. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις δοκιμές
μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών
πρωτοκόλλων και των απαιτήσεων γύρω από την υποβολή σχολίων. Για τους σκοπούς των
δοκιμών των επιπρόσθετων μόνιμων "αναπληρωματικών λόγω διάσεισης", τα ακόλουθα
πρωτόκολλα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους. Δεν επιτρέπεται καμία παραλλαγή,
παρεκτός όσων περιγράφονται στα πρωτόκολλα αυτά.

Πρωτόκολλο Α
Αρχές



Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η μέγιστη χρήση ενός "αναπληρωματικού λόγω διάσεισης" σε
έναν αγώνα.



Μια "αλλαγή λόγω διάσεισης" μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των
αναπληρωματικών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.



Στις διοργανώσεις στις οποίες ο αριθμός των δηλωμένων αναπληρωματικών είναι ίδιος με
τον μέγιστο αριθμό των αναπληρωματικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, ο
"αναπληρωματικός λόγω διάσεισης" μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει
ήδη αντικατασταθεί.

Διαδικασία



Η διαδικασία της αλλαγής γίνεται σύμφωνα με τον Κανόνα 3 - Οι Ποδοσφαιριστές (εκτός
των όσων αναφέρονται διαφορετικά παρακάτω).



Μια "αλλαγή λόγω διάσεισης" μπορεί να πραγματοποιείται:

o
o

αμέσως αφότου επέλθει μια διάσειση ή μια διάσειση είναι υποπτευόμενη,
μετά από μια αρχική τρίλεπτη αξιολόγηση εντός του αγωνιστικού και/ή μετά από μια
αξιολόγηση εκτός του αγωνιστικού χώρου,

o

οποιαδήποτε άλλη στιγμή επέλθει μια διάσειση ή μια διάσειση είναι υποπτευόμενη
(μεταξύ αυτών και η περίπτωση κατά την οποία ένας ποδοσφαιριστής έχει ήδη
αξιολογηθεί και έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο).



Εφόσον μια ομάδα αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια "αλλαγή λόγω διάσεισης",
ενημερώνεται ο διαιτητής/τέταρτος διαιτητής, ιδανικά με τη χρήση μιας κάρτας ή ενός
εντύπου αλλαγής διαφορετικού χρώματος.



Δεν επιτρέπεται στον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή να συμμετέχει περαιτέρω στον αγώνα
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των πέναλτι) και θα πρέπει, όποτε αυτό είναι
δυνατό, να πηγαίνει συνοδευόμενος στα αποδυτήρια και/ή σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Ευκαιρίες για αλλαγή



Η πραγματοποίηση μιας "αλλαγής λόγω διάσεισης" είναι ξεχωριστή από οποιοδήποτε όριο
ισχύει για τον αριθμό των "κανονικών" ευκαιριών για αλλαγή.
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Παρόλ' αυτά, εφόσον μια ομάδα πραγματοποιεί μια "κανονική" αλλαγή ταυτόχρονα με μια
"αλλαγή λόγω διάσεισης", αυτή θα υπολογίζεται ως μία από τις "κανονικές" της ευκαιρίες για
αλλαγή.

Πρωτόκολλο Β
Αρχές


Σε κάθε ομάδα επιτρέπεται η μέγιστη χρήση δύο "αναπληρωματικών λόγω διάσεισης" σε
έναν αγώνα.



Μια "αλλαγή λόγω διάσεισης" μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των
αναπληρωματικών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.



Στις διοργανώσεις στις οποίες ο αριθμός των δηλωμένων αναπληρωματικών είναι ίδιος με
τον μέγιστο αριθμό των αναπληρωματικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, ο
"αναπληρωματικός λόγω διάσεισης" μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει
ήδη αντικατασταθεί.



Όταν γίνεται χρήση ενός "αναπληρωματικού λόγω διάσεισης", η αντίπαλη ομάδα έχει την
επιλογή να χρησιμοποιήσει έναν "επιπρόσθετο" αναπληρωματικό για οποιονδήποτε λόγο.

Διαδικασία


Η διαδικασία της αλλαγής γίνεται σύμφωνα με τον Κανόνα 3 - Οι Ποδοσφαιριστές (εκτός των
όσων αναφέρονται διαφορετικά παρακάτω).



Μια "αλλαγή λόγω διάσεισης" μπορεί να πραγματοποιείται:
o

αμέσως αφότου επέλθει μια διάσειση ή μια διάσειση είναι υποπτευόμενη,

o

μετά από μια αρχική τρίλεπτη αξιολόγηση εντός του αγωνιστικού και/ή μετά από μια
αξιολόγηση εκτός του αγωνιστικού χώρου,

o

οποιαδήποτε άλλη στιγμή επέλθει μια διάσειση ή μια διάσειση είναι υποπτευόμενη
(μεταξύ αυτών και η περίπτωση κατά την οποία ένας ποδοσφαιριστής έχει ήδη
αξιολογηθεί και έχει επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο).



Εφόσον μια ομάδα αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια "αλλαγή λόγω διάσεισης",
ενημερώνεται ο διαιτητής/τέταρτος διαιτητής, ιδανικά με τη χρήση μιας κάρτας ή ενός
εντύπου αλλαγής διαφορετικού χρώματος.



Δεν επιτρέπεται στον τραυματισμένο ποδοσφαιριστή να συμμετέχει περαιτέρω στον αγώνα
(συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των πέναλτι) και θα πρέπει, όποτε αυτό είναι
δυνατό, να πηγαίνει συνοδευόμενος στα αποδυτήρια και/ή σε ιατρικές εγκαταστάσεις.



Η αντίπαλη ομάδα ενημερώνεται από τον διαιτητή/τέταρτο διαιτητή ότι έχει πλέον την
επιλογή να χρησιμοποιήσει έναν "επιπρόσθετο" αναπληρωματικό.



Η ομάδα μπορεί να κάνει χρήση της επιλογής αυτής ταυτόχρονα με την "αλλαγή λόγω
διάσεισης" που πραγματοποιείται από την αντίπαλη ομάδα ή οποιαδήποτε στιγμή εφεξής
(εκτός των όσων περιγράφονται διαφορετικά στους Κανόνες του Παιχνιδιού).
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Ευκαιρίες για αλλαγή


Η πραγματοποίηση μιας "αλλαγής λόγω διάσεισης" είναι ξεχωριστή από οποιοδήποτε όριο
ισχύει για τον αριθμό των "κανονικών" ευκαιριών για αλλαγή.



Παρόλ' αυτά, εφόσον μια ομάδα πραγματοποιεί μια "κανονική" αλλαγή ταυτόχρονα με μια
"αλλαγή λόγω διάσεισης", αυτή θα υπολογίζεται ως μία από τις "κανονικές" της ευκαιρίες
για αλλαγή.

Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε
στις δοκιμές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση trials@ifab.com.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας, μην διστάσετε δε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε
περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτημα. Ευελπιστούμε ότι παραμένετε ασφαλείς
και υγιείς.
Με εκτίμηση,
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB)

Lukas Brud
Γραμματέας

κοιν.:

FIFA
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