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Αλλαγές στους
Κανόνες του
Παιχνιδιού
Ποδοσφαίρου
Σάλας

«Για το Ποδόσφαιρο Σάλας επιπέδου νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ και το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σάλας:
• Διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου
• Διαστάσεις, βάρος και υλικό της μπάλας
• Πλάτος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και το ύψος της
οριζόντιας δοκού από το έδαφος
• Διάρκεια των δύο (ίσων) ημιχρόνων του παιχνιδιού (και δύο ίσα
ημίχρονα της παράτασης)
• Περιορισμοί κατά τη ρίψη της μπάλας από τον τερματοφύλακα.
Επιπλέον, για να επιτραπεί στις Εθνικές Ομοσπονδίες μεγαλύτερη
ευελιξία με σκοπό να ωφεληθούν και να αναπτύξουν περαιτέρω το
εγχώριο Ποδόσφαιρο Σάλας, η FIFA ενέκρινε τις παρακάτω αλλαγές
αναφορικά με τις "κατηγορίες" του Ποδοσφαίρου Σάλας:
• Το Ποδόσφαιρο Σάλας Γυναικών δεν αποτελεί πλέον ξεχωριστή
κατηγορία, αλλά έχει την ίδια θέση με το Ποδόσφαιρο Σάλας
Ανδρών
• Τα όρια ηλικίας νέων και βετεράνων έχουν αφαιρεθεί – οι
Εθνικές Ομοσπονδίες, οι Συνομοσπονδίες και η FIFA έχουν την
ευελιξία να αποφασίσουν τους ηλικιακούς περιορισμούς για
αυτές τις κατηγορίες
• Κάθε Εθνική Ομοσπονδία θα καθορίσει ποιες διοργανώσεις των
κατώτερων επιπέδων Ποδοσφαίρου Σάλας θεωρούνται
Ποδόσφαιρο Σάλας "Υποδομών"»
Ελεύθερο τερματοφύλακα – περιορισμοί κατά τη ρίψη της μπάλας από
τον τερματοφύλακα
«Η FIFA έχει εγκρίνει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με τη ρίψη της
μπάλας από τους τερματοφύλακες για το ποδόσφαιρο σάλας επιπέδου
νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σάλας, οι
οποίοι υπόκεινται σε έγκριση από την Εθνική Ομοσπονδία ή από τη
Συνομοσπονδία που πραγματοποιεί τη διοργάνωση ή από τη FIFA –
οποιαδήποτε δηλ. από αυτές τις αρχές κριθεί κατάλληλη προς τούτο.
Αναφορές στους εν λόγω περιορισμούς γίνονται στα εξής σημεία:
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και Ανάρμοστη Συμπεριφορά
"Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται επίσης όταν
τερματοφύλακας διαπράττει ένα από τα ακόλουθα παραπτώματα:

ο

[…]
•

Όπου αυτό απαγορεύεται από τους εγχώριους κανόνες του
παιχνιδιού για νέους, βετεράνους, ΑΜΕΑ και ερασιτεχνικό
ποδόσφαιρο σάλας, ρίχνει τη μπάλα απευθείας πάνω από τη
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διχοτόμο γραμμή (το ελεύθερο λάκτισμα θα εκτελεστεί από το
σημείο όπου η μπάλα διέσχισε τη διχοτόμο γραμμή)."
ΚΑΝΟΝΑΣ 16 – Ελεύθερο τερματοφύλακα
"Όπου αυτό απαγορεύεται από τους εγχώριους κανόνες του παιχνιδιού
για νέους, βετεράνους, ΑΜΕΑ ή/και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σάλας,
εάν ο τερματοφύλακας ρίχνει τη μπάλα απευθείας πάνω από τη
διχοτόμο γραμμή, καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στην
αντίπαλη ομάδα, το οποίο εκτελείται από το σημείο όπου η μπάλα
διέσχισε τη διχοτόμο γραμμή."
Ο περιορισμός αυτός προκύπτει από την επιθυμία προώθησης ενός πιο
δημιουργικού ποδοσφαίρου σάλας και ενθάρρυνσης της ανάπτυξης
τεχνικών δεξιοτήτων.
Οι Εθνικές Ομοσπονδίες καλούνται να ενημερώσουν τη FIFA σχετικά με
την εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων αλλαγών και σε ποια
επίπεδα εφαρμόστηκαν, καθώς οι πληροφορίες αυτές –και κυρίως οι
λόγοι για τους οποίους οι αλλαγές αυτές εφαρμόστηκαν- μπορούν να
συμβάλλουν στον καθορισμό ιδεών/στρατηγικών ανάπτυξης από τη
FIFA, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στις Εθνικές Ομοσπονδίες με σκοπό
την ανάπτυξη του Ποδοσφαίρου Σάλας.»
«Ένας μέγιστος αριθμός πέντε αναπληρωματικών ανά ομάδα μπορεί να
κάνει προθέρμανση την ίδια χρονική στιγμή.»
Άλλος εξοπλισμός

ΚΑΝΟΝΑΣ 3 – Οι
ποδοσφαιριστές
ΚΑΝΟΝΑΣ 4 – Ο
εξοπλισμός των
ποδοσφαιριστών «Ασφαλής, προστατευτικός εξοπλισμός -για παράδειγμα είδος κάλυψης
της κεφαλής, μάσκες προσώπου και προστατευτικά γονάτου και
βραχιόνων, κατασκευασμένα από μαλακό, ελαφρύ και ενισχυμένο
υλικό- επιτρέπεται, καθώς και καπέλα τερματοφυλάκων και αθλητικά
γυαλιά.»

Bibs: «Θα πρέπει να φοριούνται από τους αναπληρωματικούς παίκτες
πάνω από τη φανέλα για να ξεχωρίζουν, αλλά και από τους παίκτες που
αντικαθίστανται για να θεωρηθεί η διαδικασία αλλαγής ολοκληρωμένη.
Τα bib θα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από τις φανέλες
τόσο των δύο ομάδων όσο και των bib της αντίπαλης ομάδας.»
Προστατευτικά γονάτου και βραχιόνων: «Όπου γίνεται χρήση
προστατευτικών γονάτου και βραχιόνων, θα πρέπει να είναι ίδιου
χρώματος με το βασικό χρώμα του μανικιού της φανέλας
(προστατευτικά βραχιόνων) ή με το βασικό χρώμα του σορτς/κολάν
(προστατευτικά γονάτου) και δεν θα πρέπει να εξέχουν υπερβολικά.»
Έχουν εγκριθεί στο Ποδόσφαιρο 11Χ11 και επεκτάθηκαν στο
Ποδόσφαιρο Σάλας:
• Χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης της απόδοσης και
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ΚΑΝΟΝΑΣ 5 – Οι
διαιτητές

ΚΑΝΟΝΑΣ 6 –
Άλλοι
αξιωματούχοι
αγώνα

παρακολούθησης της κίνησης (EPTS)
• Ενσωμάτωση διατάξεων σχετικά με συνθήματα, ανακοινώσεις,
εικόνες και διαφημίσεις
Εξουσίες και καθήκοντα
«λαμβάνουν μέτρα εναντίον αξιωματούχων ομάδων, οι οποίοι δεν
συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο και τους προειδοποιεί ή τους
παρατηρεί με κίτρινη κάρτα ή τους αποβάλλει με κόκκινη κάρτα από
τον αγωνιστικό χώρο και τους γύρω από αυτόν χώρους,
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής περιοχής. Εφόσον δεν είναι δυνατή
η ταυτοποίηση του παραβάτη, η ποινή επιβάλλεται στον επικεφαλής
προπονητή που είναι παρών στην τεχνική περιοχή. Ένας αξιωματούχος
της ιατρικής ομάδας, ο οποίος διαπράττει μια παράβαση που
τιμωρείται με κόκκινη κάρτα, μπορεί να παραμείνει στον πάγκο.»
Εξοπλισμός διαιτητών – υποχρεωτικός εξοπλισμός
«Οι διαιτητές θα πρέπει να φέρουν τον παρακάτω εξοπλισμό:
• Τουλάχιστον μία σφυρίχτρα
• Κόκκινες και κίτρινες κάρτες
• Σημειωματάριο (ή άλλα μέσα, ώστε να σημειώνει τα γεγονότα
του αγώνα)»
Άλλος εξοπλισμός
«Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν:
• Εξοπλισμό για ενδοεπικοινωνία με τους άλλους αξιωματούχους
αγώνα – ακουστικά, κ.λπ.
• Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της απόδοσης και
παρακολούθησης της κίνησης (EPTS) ή άλλο εξοπλισμό
παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης
Οι διαιτητές απαγορεύεται να φορούν άλλου είδους ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων καμερών.»
«Αναπληρωματικός Βοηθός Διαιτητή (ΑΒΔ)
Σε τουρνουά ή διοργανώσεις όπου ορίζεται αναπληρωματικός βοηθός
διαιτητή, ο ρόλος και τα καθήκοντά του/της θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στους Κανόνες του
Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου Σάλας.
Ο αναπληρωματικός βοηθός διαιτητή:
• Ορίζεται βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης και
αντικαθιστά τον τρίτο διαιτητή, εάν κάποιος/α διαιτητής δεν
είναι σε θέση να συνεχίσει να διαιτητεύει στον αγώνα
• Συνδράμει τους διαιτητές συνεχώς, αναλαμβάνοντας καί
διοικητικά καθήκοντα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη
του αγώνα, όπως ζητείται από τους διαιτητές
• Καταθέτει έκθεση του αγώνα στις αρμόδιες αρχές, στην οποία
αναγράφει οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά ή
οποιοδήποτε άλλο γεγονός δεν υπέπεσε στην αντίληψη των
διαιτητών, τους οποίους και ενημερώνει σχετικά με την
κατάρτιση σχετικής έκθεσης
• Καταγράφει όλα τα συμβάντα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
[3]

FIFA
ΚΑΝΟΝΑΣ 7 – Η
διάρκεια του
αγώνα

τη λήξη του αγώνα
• Φέρει μαζί του εναλλακτικό χρονομετρητή, σε περίπτωση που
προκύψει σχετική ανάγκη
• Λαμβάνει τέτοια θέση που να του επιτρέπει να συνδράμει τους
διαιτητές, παρέχοντάς τους οποιαδήποτε σχετική με τον αγώνα
πληροφορία.»
«Ο χρονομέτρης σηματοδοτεί την λήξη κάθε 20λεπτης χρονικής
περιόδου (και τις χρονικές περιόδους της παράτασης) με ένα ηχητικό
σήμα.
•
•

•

ΚΑΝΟΝΑΣ 8 –
Έναρξη και
Επανέναρξη του
Παιχνιδιού

Η χρονική περίοδος λήγει, όταν ακούγεται το ηχητικό σήμα,
ακόμη κι αν οι διαιτητές δεν σημάνουν τη λήξη
χρησιμοποιώντας τη σφυρίχτρα τους.
Εάν ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα που ξεκινά με την έκτη
σωρευτικά παράβαση ή ένα λάκτισμα πέναλτι καταλογίζεται
όταν μια χρονική περίοδος βρίσκεται προς το τέλος της, η
περίοδος αυτή θα θεωρείται λήξασα τη στιγμή που το άμεσο
ελεύθερο λάκτισμα ή το λάκτισμα πέναλτι έχουν ολοκληρωθεί.
Οποιοδήποτε από τα δύο λακτίσματα θεωρείται ολοκληρωμένο
όταν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω και εφόσον η μπάλα
είναι στο παιχνίδι:
o Η μπάλα σταματά να κινείται ή βγαίνει από το παιχνίδι
o Η μπάλα παίζεται από οποιοδήποτε παίκτη
(συμπεριλαμβανομένου αυτού που εκτελεί το
λάκτισμα) εκτός από τον αμυνόμενο τερματοφύλακα
o Οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα για παράβαση που
έγινε από τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα
ή από την ομάδα του.
Επίτευξη τέρματος βάσει των Κανόνων 1 και 10 αλλά αφού έχει
παρέλθει η λήξη της χρονικής περιόδου, σύμφωνα με το
ηχητικό σήμα του χρονομέτρη, θα επιτρέπεται μόνο στις
παραπάνω περιπτώσεις.

Οι χρονικές περίοδοι του παιχνιδιού δεν θα επεκτείνονται σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.»
Εναρκτήριο λάκτισμα
«Όλοι οι ποδοσφαιριστές, εκτός από τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το
εναρκτήριο λάκτισμα, θα πρέπει να βρίσκονται στον δικό τους μισό
αγωνιστικό χώρο.»
«Η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτίζεται και κινείται καθαρά.»

ΚΑΝΟΝΑΣ 10 –
Καθορισμός του

«Γκολ μπορεί να σημειωθεί απευθείας στο αντίπαλο τέρμα από
εναρκτήριο λάκτισμα. Αν η μπάλα μπει κατευθείαν στο τέρμα του
ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα, καταλογίζεται
κόρνερ για τους αντιπάλους.»
Κάθε ομάδα έχει πλέον δικαίωμα πέντε λακτισμάτων και όχι τριών,
όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
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αποτελέσματος
ενός αγώνα

ΚΑΝΟΝΑΣ 12 –
Παραβάσεις και
Ανάρμοστη
Συμπεριφορά

«Αν, στο τέλος του αγώνα ή της παράτασης και πριν την έναρξη των
λακτισμάτων πέναλτι, μια ομάδα έχει μεγαλύτερο αριθμό
ποδοσφαιριστών (συμπεριλαμβανομένων αναπληρωματικών) από την
αντίπαλη ομάδα, μπορεί να επιλέξει να τον μειώσει στον ίδιο αριθμό
με τους αντιπάλους και να ενημερώσει τους διαιτητές για το όνομα και
τον αριθμό φανέλας καθενός από τους ποδοσφαιριστές που
αποκλείεται, εφόσον υπάρχει. Κάθε αποκλειόμενος ποδοσφαιριστής
δεν έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος στη διαδικασία λακτισμάτων
πέναλτι (εκτός από ορισμένες περιστάσεις).»
«Αν, κατά τη διάρκεια των λακτισμάτων πέναλτι, μειώνεται ο αριθμός
των ποδοσφαιριστών της μιας ομάδας, η ομάδα με τον μεγαλύτερο
αριθμό ποδοσφαιριστών μπορεί να επιλέξει να τον μειώσει στον ίδιο
αριθμό με τους αντιπάλους και να ενημερώσει τους διαιτητές για το
όνομα και τον αριθμό φανέλας καθενός από τους ποδοσφαιριστές που
αποκλείεται, εφόσον υπάρχει. Κάθε αποκλειόμενος ποδοσφαιριστής
δεν έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος στη διαδικασία λακτισμάτων
πέναλτι (εκτός από ορισμένες περιστάσεις).»
«Παίξιμο της μπάλας με το χέρι
Εκτός από τους τερματοφύλακες που βρίσκονται μέσα στη δική τους
περιοχή πέναλτι, πρόκειται για παράπτωμα εάν ένας ποδοσφαιριστής:
•
•

Αγγίξει με πρόθεση τη μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα,
συμπεριλαμβανομένης της κίνησης του χεριού/βραχίονα προς
τη μπάλα
Έχει κατοχή/έλεγχο της μπάλας, αφού η μπάλα αγγίξει το
χέρι/βραχίονά του και αμέσως μετά:
o Σημειώνει τέρμα στο τέρμα του αντιπάλου
o Δημιουργεί ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος.

Εκτός από τους τερματοφύλακες που βρίσκονται μέσα στη δική τους
περιοχή πέναλτι, πρόκειται για παράπτωμα εάν ένας ποδοσφαιριστής:
• Αγγίξει τη μπάλα με το χέρι/βραχίονά του αφού:
o Το χέρι/ο βραχίονάς του έχει καταστήσει αφύσικα
μεγαλύτερο τον κορμό του
o Το χέρι/ο βραχίονάς του βρίσκεται πάνω ή πέρα από το
επίπεδο των ώμων του (εκτός αν ο ποδοσφαιριστής
παίζει τη μπάλα με πρόθεση με άλλο σημείο του
κορμού του και στη συνέχεια αυτή αγγίζει το χέρι/τον
βραχίονά του).
Τα παραπάνω παραπτώματα ισχύουν ακόμα και αν η μπάλα αγγίξει το
χέρι/τον βραχίονα του ποδοσφαιριστή απευθείας από το κεφάλι ή τον
κορμό (συμπεριλαμβανομένου του ποδιού) ενός άλλου ποδοσφαιριστή
που βρίσκεται κοντά.
Εκτός από τα παραπάνω παραπτώματα, δεν πρόκειται συνήθως για
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παράπτωμα εάν η μπάλα αγγίξει το χέρι/τον βραχίονα ενός
ποδοσφαιριστή:
o Απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό του ίδιου του
ποδοσφαιριστή (συμπεριλαμβανομένου του ποδιού)
o Απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό (συμπεριλαμβανομένου
του ποδιού) ενός άλλου ποδοσφαιριστή που βρίσκεται κοντά
o Εάν το χέρι/ο βραχίονας είναι κοντά στον κορμό και δεν
καθιστά τον κορμό αφύσικα μεγαλύτερο
o Όταν ένας ποδοσφαιριστής πέφτει και το χέρι/ο βραχίονας
βρίσκεται ανάμεσα στον κορμό και το έδαφος για να στηρίξει
το σώμα, αλλά δεν εκτείνεται κάθετα ή οριζόντια μακριά από
τον κορμό
Για τον τερματοφύλακα, έξω από την περιοχή του πέναλτι, ισχύουν οι
ίδιοι περιορισμοί για παίξιμο της μπάλας με το χέρι που ισχύουν για
κάθε άλλο ποδοσφαιριστή. Εάν ο τερματοφύλακας παίξει τη μπάλα με
το χέρι μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, ενώ δεν
επιτρέπεται να το κάνει, καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα,
ωστόσο δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή.»
Στέρηση ενός τέρματος ή μιας προφανούς ευκαιρίας για επίτευξη
τέρματος
«Στις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής στερεί στην αντίπαλη
ομάδα ένα τέρμα ή μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη ενός
τέρματος, διαπράττοντας ένα παράπτωμα παιξίματος της μπάλας με το
χέρι, ο ποδοσφαιριστής αυτός αποβάλλεται οπουδήποτε κι αν
διαπραχθεί το παράπτωμα.
Στις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει ένα
παράπτωμα κατά αντιπάλου, μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας
του, το οποίο στερεί από αντίπαλο μια προφανή ευκαιρία επίτευξης
τέρματος κι ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης
παρατηρείται αν η παράβαση ήταν μια προσπάθεια για να παίξει τη
μπάλα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. κράτημα, τράβηγμα,
σπρώξιμο, καμία πιθανότητα για να παίξει τη μπάλα κ.λπ.) ο
παραβάτης ποδοσφαιριστής πρέπει να αποβληθεί.
Ένας ποδοσφαιριστής, αποβληθείς ποδοσφαιριστής, αναπληρωματικός
ή αξιωματούχος ομάδας που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την
απαιτούμενη άδεια ενός εκ των διαιτητών ή κατά παράβαση της
διαδικασίας αλλαγής και επηρεάζει το παιχνίδι, τελώντας έτσι
παράπτωμα και στερώντας από την αντίπαλη ομάδα ένα τέρμα ή μια
προφανή ευκαιρία για τέρμα, είναι ένοχος παράβασης που τιμωρείται
με αποβολή.
Για τον καθορισμό μιας φάσης ως προφανούς ευκαιρίας για τέρμα, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Η απόσταση μεταξύ του παραπτώματος και του τέρματος
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•

Η γενική κατεύθυνση του παιχνιδιού
Η πιθανότητα διατήρησης ή απόκτησης του ελέγχου της
μπάλας
• Η θέση και ο αριθμός των αμυνόμενων ποδοσφαιριστών,
καθώς και του τερματοφύλακα
• Εάν το τέρμα "φυλάγεται" ή όχι
Αν ο τερματοφύλακας βρίσκεται μπροστά από το τέρμα του και το
«φυλάει», θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό να τελεσθεί παράβαση
στέρησης προφανούς ευκαιρίας για τέρμα, ακόμη και αν η εν λόγω
φάση συμβαδίζει με τα άλλα κριτήρια καταλογισμού παράβασης για
στέρηση προφανούς ευκαιρίας για τέρμα.
Αν ο τερματοφύλακας τελέσει παράβαση που στερεί από την αντίπαλη
ομάδα μια προφανή ευκαιρία για τέρμα ή στερεί από την αντίπαλη
ομάδα ένα τέρμα ή μια προφανή ευκαιρία για τέρμα λόγω παιξίματος
της μπάλας με το χέρι εκτός της περιοχής πέναλτι, όταν το τέρμα του
δεν «φυλάγεται» ή όταν «φυλάγεται» από έναν αμυντικό
ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πίσω από τον τερματοφύλακα, τότε
καταλογίζεται στον τερματοφύλακα η παράβαση στέρησης προφανούς
ευκαιρίας για τέρμα.
Αν ο αριθμός των επιτιθέμενων ποδοσφαιριστών είναι μεγαλύτερος
του αριθμού των αμυντικών (εκτός του τερματοφύλακα) που «φυλάνε»
το τέρμα, πρόκειται για φάση στέρησης προφανούς ευκαιρίας για
τέρμα.»
Επανέναρξη του παιχνιδιού μετά από παραβάσεις και ανάρμοστη
συμπεριφορά
«Αν η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, το παιχνίδι ξαναρχίζει σύμφωνα με
την προηγούμενη απόφαση.»
Όταν η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού:
«Αν η παράβαση τελείται εκτός του αγωνιστικού χώρου από έναν
ποδοσφαιριστή εναντίον ενός άλλου συμπαίκτη, αναπληρωματικού ή
αξιωματούχου της ίδιας του της ομάδας, το παιχνίδι ξαναρχίζει με
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα πάνω στη γραμμή ορίου που βρίσκεται
πλησιέστερα στο σημείο που τελέσθηκε η παράβαση.

ΚΑΝΟΝΑΣ 13 –
Ελεύθερα
λακτίσματα

ΚΑΝΟΝΑΣ 14 –
Το πέναλτι

Αν ένας ποδοσφαιριστής κάνει επαφή με τη μπάλα με ένα αντικείμενο
που κρατά στο χέρι (παπούτσι, καλαμίδα κ.λπ.), το παιχνίδι ξαναρχίζει
με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή πέναλτι).»
«Θα πρέπει να παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα ποδοσφαιριστής της
αντίπαλης ομάδας, ο οποίος εμποδίζει τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί
«άμεσο ελεύθερο λάκτισμα που ξεκινά με το έκτο σωρευμένο φάουλ»
να κινηθεί προς τη μπάλα, ακόμη και αν ο παραβάτης ποδοσφαιριστής
σεβάστηκε την ελάχιστη προβλεπόμενη απόσταση των 5μ.»
«Όταν λακτιστεί η μπάλα, τουλάχιστον ένα τμήμα του ενός ποδιού του
αμυνόμενου τερματοφύλακα πρέπει να αγγίζει ή να είναι στην ίδια
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ευθεία με τη γραμμή του τέρματος.
Η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα κινηθεί.»

ΚΑΝΟΝΑΣ 15 Επαναφορά της
μπάλας από την
πλάγια γραμμή
(Πλάγιο)

«Θα πρέπει να παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα ποδοσφαιριστής της
αντίπαλης ομάδας, ο οποίος εμποδίζει τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί
το πέναλτι να κινηθεί προς τη μπάλα, ακόμη και αν ο παραβάτης
ποδοσφαιριστής σεβάστηκε την ελάχιστη προβλεπόμενη απόσταση των
5μ.»
«Πλάγιο καταλογίζεται στους αντίπαλους ποδοσφαιριστές από εκείνον
που άγγιξε τελευταίος τη μπάλα, όταν ολόκληρη η μπάλα περνάει την
πλάγια γραμμή είτε επί του δαπέδου είτε στον αέρα ή όταν η μπάλα
χτυπάει στο ταβάνι ενώ βρίσκεται εντός παιχνιδιού.
Δεν σημειώνεται τέρμα απευθείας από ένα πλάγιο:
• Αν η μπάλα καταλήξει στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας,
καταλογίζεται ελεύθερο τερματοφύλακα
• Αν η μπάλα μπει στο τέρμα της ομάδας του ποδοσφαιριστή που
εκτελεί το πλάγιο, τότε καταλογίζεται κόρνερ.»
«Διαδικασία
Τη στιγμή που εκτελείται το πλάγιο:
o Η μπάλα θα πρέπει να βρίσκεται ακίνητη πάνω στην πλάγια
γραμμή στο σημείο όπου βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο ή στο
πλησιέστερο σημείο από όπου άγγιξε το ταβάνι
o

Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση
5μ. από το σημείο της πλαγίου γραμμής όπου πρόκειται να
εκτελεστεί το πλάγιο.
Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού όταν λακτίζεται και κινείται ξεκάθαρα.
Η μπάλα θα πρέπει να μπει στο παιχνίδι εντός τεσσάρων
δευτερολέπτων από την ομάδα που είναι έτοιμη να θέσει την μπάλα
εντός παιχνιδιού ή εντός τεσσάρων δευτερολέπτων από τη στιγμή που
ο διαιτητής σηματοδοτεί ότι η ομάδα είναι έτοιμη να θέσει τη μπάλα
εντός παιχνιδιού.
Αν εκτελεστεί το πλάγιο και, αφού τεθεί εντός παιχνιδιού, η μπάλα
βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο περνώντας την ίδια πλάγια γραμμή
από όπου εκτελέστηκε το προηγούμενο πλάγιο, χωρίς να ακουμπήσει
οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, τότε το εκτελείται νέο πλάγιο από
την αντίπαλη ομάδα στο ίδιο σημείο όπου εκτελέστηκε το
προηγούμενο πλάγιο.
Αν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτελεί κανονικά το πλάγιο, χτυπάει
σκόπιμα με τη μπάλα έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή με σκοπό να έχει
πάλι στην κατοχή του τη μπάλα, αλλά δεν το κάνει αυτό με αμέλεια ή
απερίσκεπτα ή με χρήση υπερβολικής βίας, τότε οι διαιτητές αφήνουν
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το παιχνίδι να εξελιχθεί.

ΚΑΝΟΝΑΣ 16 –
Ελεύθερο
τερματοφύλακα

Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πλάγιο δεν μπορεί να αγγίξει ξανά τη
μπάλα μέχρι αυτή να αγγίξει έναν άλλον ποδοσφαιριστή.»
«Διαδικασία
•
•
•

•

Η μπάλα ρίπτεται ή απελευθερώνεται από οποιοδήποτε σημείο
μέσα στην περιοχή πέναλτι από τον τερματοφύλακα της
αμυνόμενης ομάδας.
Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού όταν ρίπτεται ή
απελευθερώνεται και κινείται ξεκάθαρα.
Η μπάλα πρέπει να τεθεί εντός παιχνιδιού μέσα σε τέσσερα
δευτερόλεπτα από την ομάδα που είναι έτοιμη να θέσει την
μπάλα εντός παιχνιδιού ή εντός τεσσάρων δευτερολέπτων από
τη στιγμή που ο διαιτητής σηματοδοτεί ότι η ομάδα είναι
έτοιμη να θέσει τη μπάλα εντός παιχνιδιού.
Οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βρίσκονται εκτός
της περιοχής πέναλτι μέχρι να τεθεί η μπάλα εντός παιχνιδιού.»
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