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Αξιότιμε Κύριε/α,
Η 135η Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού
Συμβουλίου (ΔΠΣ) πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 5
Μαρτίου 2021, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της
Ουαλίας, κ. Kieran O’Connor. Οι βασικές αποφάσεις και διαβουλεύσεις της ΕΓΣ
περιγράφονται παρακάτω.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προετοιμασίες για την εφαρμογή των
αλλαγών στους Κανόνες μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση και για να
διευκολύνουμε τη μετάφραση των Κανόνων του Παιχνιδιού, όλες οι αλλαγές
καθορίζονται στο συνημμένο έγγραφο (Αλλαγές στους Κανόνες 2021/22), το
οποίο είναι επίσης διαθέσιμο στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΔΠΣ theifab.com
Οι πλήρεις εκδόσεις των Κανόνων του Παιχνιδιού 2021/22 θα είναι σύντομα
διαθέσιμες για διαδικτυακή λήψη στον ιστότοπό μας theifab.com Οι έντυπες
εκδόσεις θα διανεμηθούν τον Μάιο/Ιούνιο. Ως είθισται, κάθε συνομοσπονδία και
εθνική ομοσπονδία θα λάβει πέντε αντίτυπα των Κανόνων του Παιχνιδιού
2021/21· κάθε εθνική ομοσπονδία θα λάβει επίσης ένα αντίτυπο για κάθε
διεθνή διαιτητή και βοηθό διαιτητή FIFA.
Προπαραγγελία επιπρόσθετων αντιτύπων των Κανόνων του Παιχνιδιού
2021/22 θα είναι δυνατή από την 23η Μαρτίου και έπειτα μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος του ΔΠΣ στον σύνδεσμο shop.theifab.com, στην
σταθερή τιμή των 3 ελβετικών φράγκων ανά αντίτυπο. Με σκοπό τη
διασφάλιση παραγωγής σωστού συνολικού αριθμού αντιτύπων, παρακαλούμε
όπως προχωρήσετε στην παραγγελία σας έως τις 23 Απριλίου 2021 το
αργότερο. Παρακαλούμε όπως έχετε υπόψη σας ότι καθυστερημένες
παραγγελίες ενδέχεται να επιφέρουν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής και συνεπώς- η τιμή ανά αντίτυπο ενδέχεται να αυξηθεί.
1. Κανόνες του Παιχνιδιού 2021/22
Τα μέλη ενέκριναν διάφορες αλλαγές και επεξηγήσεις στους Κανόνες του
Παιχνιδιού 2020/21 κατά την ΕΓΣ· το ακριβές κείμενο βρίσκεται στο
προαναφερθέν συνημμένο έγγραφο.
Βασική αλλαγή Κανόνα: Κανόνας 12 – Παραβάσεις και Ανάρμοστη
συμπεριφορά: παίξιμο της μπάλας με το χέρι
Καθώς φάσεις όπου παίζεται η μπάλα με το χέρι δεν ερμηνεύτηκαν πάντα με
σταθερό και συνεπή τρόπο λόγω λανθασμένων εφαρμογών του Κανόνα, τα
μέλη επιβεβαίωσαν ότι δεν συνιστά παράβαση κάθε άγγιγμα του
χεριού/βραχίονα του παίκτη με τη μπάλα.
Αναφορικά με το κριτήριο του χεριού/βραχίονα που καθιστά το σώμα του
παίκτη «αφύσικα μεγαλύτερο», επιβεβαιώθηκε ότι οι διαιτητές θα πρέπει να
συνεχίσουν να επαφίενται στην κρίση τους ώστε να εξακριβώσουν αν ισχύει
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σε μια δεδομένη φάση η συσχέτιση θέση χεριού/βραχίονα ενός παίκτη με την
κίνηση του παίκτη.
Σε συνέχεια αυτής της διευκρίνισης, πρόκειται για παράβαση παιξίματος της
μπάλας με το χέρι, εάν ένας παίκτης:
• Ακουμπάει τη μπάλα με πρόθεση με το χέρι/τον βραχίονά του, π.χ.
κινεί το χέρι/τον βραχίονά του προς τη μπάλα
• Ακουμπάει τη μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του κατά τρόπο που
αυτό(ς) να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Θεωρείται ότι
ένας παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο,
όταν η θέση του χεριού/βραχίονά του δεν προκύπτει ή δεν
δικαιολογείται από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη
συγκεκριμένη φάση. Ο παίκτης, έχοντας το χέρι/τον βραχίονά του σε
τέτοια θέση, διακινδυνεύει να ακουμπήσει η μπάλα το χέρι/τον
βραχίονά του και να του καταλογιστεί παράβαση ή
• Σημειώνει τέρμα στην αντίπαλη εστία:
o Απευθείας από το χέρι/τον βραχίονά του, ακόμη κι αν έγινε
χωρίς πρόθεση, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα ή
o Αμέσως αφού η μπάλα ακούμπησε το χέρι/τον βραχίονά του,
ακόμη κι αν έγινε χωρίς πρόθεση.
Δεν θα θεωρείται πλέον παράβαση το ακούσιο παίξιμο της μπάλας με το
χέρι που στη συνέχεια της φάσης καταλήγει στο τέρμα από συμπαίκτη ή
δημιουργεί ευκαιρία για επίτευξη τέρματος.
Άλλες αλλαγές και επεξηγήσεις
Οι υπόλοιπες εγκεκριμένες αλλαγές και επεξηγήσεις που θα ενταχθούν
στους Κανόνες του Παιχνιδιού 2021/22 περιγράφονται λεπτομερώς στο
προαναφερθέν συνημμένο έγγραφο.
Κανόνες του Παιχνιδιού 2021/22 σε ισχύ από την 1η Ιουλίου
Προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους παίκτες, τους
προπονητές και τους αξιωματούχους αγώνα να εξοικειωθούν με τις
αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού, συμφωνήθηκε ότι η ημερομηνία
έναρξης ισχύος τους μεταφέρεται από την 1η Ιουνίου στην 1η Ιουλίου.
Διοργανώσεις που ξεκινούν πριν την ημερομηνία αυτή έχουν τη
δυνατότητα να εφαρμόσουν τις αλλαγές νωρίτερα ή να καθυστερήσουν
την εφαρμογή τους μέχρι -το αργότερο- την έναρξη της επόμενης
διοργάνωσης αλλά όχι μετά από αυτή.
2. Πιλοτική εφαρμογή αλλαγής παίκτη λόγω διάσεισης
Τα μέλη έλαβαν νεώτερη ενημέρωση σχετικά με το αρχικό στάδιο στο οποίο
βρίσκονται οι δοκιμές αλλαγής παίκτη λόγω διάσεισης (για περαιτέρω
πληροφορίες δείτε την Εγκύκλιο υπ’ αρ. 21).
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Το ΔΠΣ και η FIFA θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν, να αναλύουν και να
διαβουλεύονται σχετικά με στοιχεία και ανατροφοδοτήσεις που λαμβάνουν
επί ποδοσφαιρικών και ιατρικών θεμάτων, τα οποία θα συμβάλουν σε
οποιεσδήποτε αποφάσεις πιθανής ένταξής τους στους Κανόνες του
Παιχνιδιού.
3. Επιπλέον αλλαγές παικτών (προσωρινή τροποποίηση στον κανόνα
λόγω της COVID-19)
Τα μέλη έλαβαν επίσης νεώτερη ενημέρωση σχετικά με την προσωρινή
τροποποίηση στον Κανόνα 3 – Οι Παίκτες, η οποία παρέχει στις ομάδες τη
δυνατότητα επιλογής να χρησιμοποιήσουν έως και πέντε αλλαγές παικτών
σε αγώνες διοργανώσεων ανώτερου επιπέδου, σε διοργανώσεις συλλόγων
που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και σε διοργανώσεις εθνικών ομάδων
που λήγουν την 31η Ιουλίου 2022 (για περαιτέρω πληροφορίες δείτε την
Εγκύκλιο υπ’ αρ. 21).
Συμφωνήθηκε ότι ο ολοένα μεταβαλλόμενος αντίκτυπος της πανδημίας στο
ποδόσφαιρο θα επανεξετάζεται συνεχώς, ώστε να διασφαλιστεί η λήψη των
κατάλληλων μέτρων στο μέλλον αναφορικά με αυτή την προσωρινή
τροποποίηση.
4. Κανόνας για το Offside και οι Βίντεο Βοηθοί Διαιτητή (VAR)
Η ΕΓΣ έθεσε προς συζήτηση ιδέες που αφορούν τον Κανόνα του Offside,
καθώς και μια νεώτερη ενημέρωση από τη FIFA για τις τελευταίες εξελίξεις
αναφορικά με καινοτομίες, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν
διοργανώσεις με μικρότερο προϋπολογισμό να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία
VAR.
Το ΔΠΣ είναι ευγνώμον για την υποστήριξη και την πληθώρα προτάσεων
που υποβλήθηκαν από κάθε τομέα του ποδοσφαιρικού κόσμου, οι οποίες
συμβάλλουν στη βελτίωση των Κανόνων του Παιχνιδιού και στην ακόμη
μεγαλύτερη απόδοση δικαιοσύνης στο ποδόσφαιρο –από το επίπεδο των
υποδομών μέχρι το διεθνές επίπεδο-, που το καθιστούν πιο προσιτό και
ευχάριστο.
Θα διατηρήσουμε τις διεθνείς διαβουλεύσεις μας ώστε οι Κανόνες του
Παιχνιδιού να συνεχίσουν να προωθούν και να διαφυλάττουν τη δικαιοσύνη
και την ακεραιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε
μαζί μας, εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΠΣ
Ο Γραμματέας, κ. Lukas Brud

Κοιν.: FIFA
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
2021/22
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚτΠ
Παρακάτω
θα
βρείτε
αλλαγών/επεξηγήσεων.

συνοπτική

περιγραφή

των

βασικών

Αλλαγές που αφορούν πάνω από έναν Κανόνα
Σημειώσεις στους ΚτΠ (όλους τους Κανόνες) – μονάδες μέτρησης
• Διευκρινίζεται ότι, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ μετρικών και
Αγγλοσαξονικών(/μη μετρικών) μονάδων μέτρησης, οι μονάδες μέτρησης
του μετρικού συστήματος υπερισχύουν έναντι του Αγγλοσαξονικού.
Κανόνες 4, 5, 12 και Πρωτόκολλο VAR – μη βίαιη, ανάρμοστη
συμπεριφορά
• Να επιτραπεί κάποια μη βίαιη, ανάρμοστη συμπεριφορά να θεωρηθεί
«επιθετική, υβριστική ή προκλητική», η οποία να καταλήγει σε αποβολή
από
τον
αγωνιστικό
χώρο,
αντικατάσταση
του
«χειρονομία(ες)/χειρονομεί» με το «πράξη(εις)/πράττει» στις σχετικές
περιγραφές.
Κανόνες 1, 2 και 4 – Πρόγραμμα Ποιότητας της FIFA
• Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Ποιότητας της FIFA
περιλαμβάνονται πλέον [σε ξεχωριστό τμήμα] μετά το Πρωτόκολλο VAR
– πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί από το κείμενο του Κανόνα.
Μεμονωμένες αλλαγές σε Κανόνες (κατά αριθμητική σειρά Κανόνων)
Κανόνας 1 – Ο αγωνιστικός χώρος
• Τα κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι (και τα τέρματα) θα πρέπει
να έχουν το ίδιο σχήμα
• Το σήμα από την τεχνολογία γραμμής τέρματος (Goal Line Technology GLT) μπορεί να σταλεί στο δωμάτιο χειρισμού βίντεο (Video Operation
Room - VOR)
Κανόνας 6 – Άλλοι Αξιωματούχοι Αγώνα
• Υπάρχει πλέον λίστα της FIFA με τους διεθνείς βίντεο αξιωματούχους
αγώνα (Video Match Officials - VMOs)
Κανόνας 7 – Διάρκεια του αγώνα
• Η διακοπή του χρόνου σχετίζεται με τον «χαμένο» χρόνο παιχνιδιού
Κανόνας 11 – Παίκτης εκτός παιχνιδιού – Offside
• Συμπερίληψη του ορισμού του Κανόνα 12 σχετικά με το που τελειώνει ο
βραχίονας (κάτω μέρος της μασχάλης) για τους σκοπούς εξακρίβωσης
μιας θέσης παίκτη εκτός / εντός παιχνιδιού (offside / onside position)
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
6
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Παίξιμο της μπάλας με το χέρι (handball):
▪ Δεν συνιστά παράβαση κάθε άγγιγμα της μπάλας με το χέρι/τον
βραχίονα
▪ Η θέση του χεριού/βραχίονα ενός παίκτη θα πρέπει να
αξιολογηθεί σε σχέση με την κίνηση του παίκτη στη δεδομένη
φάση
▪ Διαγραφή από την παράβαση ακούσιου παιξίματος της μπάλας με
το χέρι σε φάση επιθετικής κατοχής των αναφορών σε
«συμπαίκτη» και «δημιουργεί ευκαιρία για επίτευξη τέρματος»
Η παράβαση παραπλανητικής ενέργειας (trick), η οποία καταστρατηγεί
τον Κανόνα και εμποδίζει τον τερματοφύλακα να χειριστεί τη μπάλα
μετά από ένα εκούσιο λάκτισμα από συμπαίκτη θα ισχύει πλέον για τα
από τέρματος λακτίσματα· ο παίκτης που ξεκινά τέτοια παραπλανητική
ενέργεια παρατηρείται με κίτρινη κάρτα.
Ελεύθερο λάκτισμα/πέναλτι καταλογίζεται μόνο για παράβαση κατά
ατόμου που βρίσκεται στη λίστα ομάδας ή κατά ενός αξιωματούχου
αγώνα

Πρωτόκολλο VAR
• Γραπτή άδεια για τη χρήση Βίντεο Βοηθών Διαιτητών (VAR)
απαιτείται μόνο από τη FIFA
• Εγκαθιδρύθηκαν αρχές που καλύπτουν περιπτώσεις όπου ένας βίντεο
αξιωματούχος αγώνα ή ένας τεχνικός χειριστής επαναλήψεων
(Replay Operator – RO) δεν μπορούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν
έναν αγώνα.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚτΠ
Παρακάτω θα βρείτε τις αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού 2021/22. Για
κάθε αλλαγή παρουσιάζεται η νέα/τροποποιημένη/επιπρόσθετη διατύπωση
μαζί με την προηγούμενη διατύπωση, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,
ακολουθούμενη από επεξήγηση της αλλαγής.
Αλλαγές που αφορούν πάνω από έναν Κανόνα
Σημειώσεις στους ΚτΠ (όλους τους Κανόνες) – μονάδες μέτρησης
Άλλες γλώσσες
(…)
Μονάδες μέτρησης
Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ μετρικών και Αγγλοσαξονικών (/μη μετρικών)
μονάδων μέτρησης, οι μονάδες μέτρησης του μετρικού συστήματος
υπερισχύουν έναντι του Αγγλοσαξονικού.
Κανόνες 4, 5, 12 και Πρωτόκολλο VAR – μη βίαιη, ανάρμοστη
συμπεριφορά
Να επιτραπεί ορισμένες μορφές μη βίαιης, ανάρμοστης συμπεριφοράς (π.χ.
προσβλητικό άγγιγμα άλλου ατόμου) να θεωρηθούν «επιθετική, υβριστική ή
προκλητική» παράβαση, η οποία οδηγεί σε αποβολή από τον αγωνιστικό χώρο·
αντικατάσταση του «χειρονομία(ες)/χειρονομεί» με το «πράξη(εις)/πράττει»
στους παρακάτω Κανόνες:
Κανόνας 4 – Εξοπλισμός Παικτών
• 5. Συνθήματα, ανακοινώσεις, εικόνες και διαφημίσεις – Ερμηνεύοντας τον
Κανόνα
Κανόνας 5 – Ο Διαιτητής
• Βίντεο Βοηθός Διαιτητή (VAR) – Επανεξέταση αφού το παιχνίδι έχει
ξαναρχίσει
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και Ανάρμοστη Συμπεριφορά
• 2. Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα
• 3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου – Πανηγυρισμός σε επίτευξη τέρματος
• 3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου – Παραβάσεις που τιμωρούνται με
αποβολή
• 3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου – Αξιωματούχοι της ομάδας
Πρωτόκολλο VAR
• 1. Κατευθυντήριες αρχές
• 2. Αποφάσεις/γεγονότα του αγώνα που αλλάζουν μετά από ανασκόπηση
της φάσης
• 4. Διαδικασίες
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Κανόνες 1, 2 και 4 - Πρόγραμμα Ποιότητας της FIFA
Προστέθηκε ένα νέο τμήμα όπου περιγράφεται το Πρόγραμμα Ποιότητας της
FIFA (FIFA Quality Programme – FQP). Ορισμένες λεπτομέρειες που αφορούν το
εν λόγω Πρόγραμμα και οι σχετικές προδιαγραφές αφαιρέθηκαν από τους
Κανόνες ώστε μελλοντικές αλλαγές του Προγράμματος να μην απαιτούν
αντίστοιχα αλλαγές στους Κανόνες. Οι αλλαγές στη διατύπωση που προέκυψαν
είναι οι εξής:
Κανόνας 1 – Ο αγωνιστικός χώρος
1. Επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου
Τροποποιημένη διατύπωση:
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται τεχνητός χλοοτάπητας σε αγώνες
πρωταθλήματος μεταξύ αντιπροσωπευτικών ομάδων εθνικών ομοσπονδιών
μελών της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA) ή σε διεθνείς
διασυλλογικούς αγώνες, η επιφάνεια πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του
Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για Χλοοτάπητες ή να συμβαδίζει με τα
διεθνή πρότυπα αγώνων (IMS), εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εξαίρεση από
το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB).
Κανόνας 1 – Ο αγωνιστικός χώρος
11. Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος (GLT)
Τροποποιημένη διατύπωση:
Προκειμένου να υποστηριχθεί η απόφαση του διαιτητή, ώστε να
επαληθευτεί αν επιτεύχθηκε (ή όχι) ένα γκολ, επιτρέπεται η χρήση
συστημάτων Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος (Goal Line Technology).
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος,
επιτρέπονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο του τέρματος, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Πρόγραμμα Ποιότητας για την
Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος της FIFA και στους Κανόνες του
Παιχνιδιού. Η χρήση της Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος πρέπει να ορίζεται
στον κανονισμό της διοργάνωσης.
(…)
Απαιτήσεις και προδιαγραφές της Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος
(GLT)
Εφόσον χρησιμοποιείται η Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος σε αγώνες
πρωταθλήματος, η διοργανώτρια πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστημα
(συμπεριλαμβανομένων
οποιονδήποτε
πιθανώς
εγκεκριμένων
τροποποιήσεων στο πλαίσιο του τέρματος ή στην ενσωματωμένη στην
μπάλα τεχνολογία) είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ένα από τα
ακόλουθα πρότυπα: πληροί τις προδιαγραφές του Προγράμματος
Ποιότητας της FIFA για την Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος.
•
•
•

FIFA Quality Pro
FIFA Quality
IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD
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Ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών πρέπει να επιβεβαιώσει την
ακρίβεια και λειτουργικότητα των διαφόρων τεχνολογικών
συστημάτων των εταιριών σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Δοκιμής του
Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για την Τεχνολογία Γραμμής
Τέρματος (GLT). Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται Τεχνολογία
Γραμμής Τέρματος (GLT) ο διαιτητής πρέπει να ελέγξει την λειτουργικότητα
της τεχνολογίας πριν τον αγώνα, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο Δοκιμής. Εάν
η τεχνολογία δεν λειτουργεί σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Δοκιμής, ο διαιτητής
δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει το σύστημα Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος,
οφείλει δε να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές.
Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται Τεχνολογία Γραμμής
Τέρματος (GLT) ο διαιτητής πρέπει να ελέγξει την λειτουργικότητα
της τεχνολογίας πριν τον αγώνα, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο
Δοκιμής.
Κανόνας 2 – Η μπάλα
1. Ιδιότητες και διαστάσεις
Τροποποιημένη διατύπωση:
Όλες οι μπάλες που χρησιμοποιούνται σε μια επίσημη διοργάνωση που
διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIFA ή των Συνομοσπονδιών πρέπει να
φέρουν ένα από τα ακόλουθα σήματα πληρούν τις προδιαγραφές και να
φέρουν ένα από τα σήματα του Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για τις
Μπάλες Ποδοσφαίρου.
Κάθε σήμα [από τα ανωτέρω] δείχνει (…) και πρέπει να έχουν εγκριθεί από
το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο. Τα ινστιτούτα που διεξάγουν τις
δοκιμές υπόκεινται στην έγκριση της FIFA.
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος
(GLT) οι μπάλες με ενσωματωμένη τεχνολογία πρέπει να φέρουν ένα
από τα παραπάνω σήματα ποιότητας.
Κανόνας 4 – Εξοπλισμός παικτών
4. Άλλος εξοπλισμός
Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης απόδοσης και κίνησης (EPTS)
Τροποποιημένη διατύπωση:
Όπου χρησιμοποιείται φορετή τεχνολογία [wearable technology] (…) η
διοργανώτρια αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι η τεχνολογία που
εφαρμόζεται (φοριέται) μαζί με τον εξοπλισμό των παικτών δεν είναι
επικίνδυνη και πληροί ένα από τα παρακάτω πρότυπα: IMS
(International Match Standard) ή FIFA Quality τις προδιαγραφές για
φορετά EPTS βάσει του Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για τα EPTS.
Τα ινστιτούτα που διεξάγουν τις δοκιμές υπόκεινται στην έγκριση της
FIFA.
(…)
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Ένα επαγγελματικό πρότυπο (standard) αναπτύχθηκε από τη FIFA και
εγκρίθηκε από το IFAB προκειμένου να Το Πρόγραμμα Ποιότητας της
FIFA για τα EPTS βοηθά τους αρμοδίους της διοργάνωσης (…)
Το παρακάτω σήμα υποδεικνύει ότι ένα σύστημα EPTS (που φοριέται
ή είναι οπτικό) έχει εξεταστεί επίσημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
όσον αφορά τα δεδομένα θέσεων (positional data) για την αξιοπιστία
και την ακρίβειά τους.
Μεμονωμένες αλλαγές σε Κανόνες (κατά αριθμητική σειρά Κανόνων)
Κανόνας 1 – Ο αγωνιστικός χώρος
10. Τέρματα
Τροποποιημένη διατύπωση:
Κάθε τέρμα αποτελείται από (…) Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι πρέπει
να είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένο υλικό Το σχήμα των δοκαριών
πρέπει να είναι τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό, ελλειπτικό ή ένας
συνδυασμός των τεσσάρων αυτών σχημάτων και να μην είναι
επικίνδυνα. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι και των δύο τερμάτων θα
πρέπει να είναι ιδίου σχήματος, δηλ. τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό,
ελλειπτικό ή ένας συνδυασμός αυτών των επιλογών.
Συνιστάται κάθε τέρμα, που χρησιμοποιείται σε μια επίσημη διοργάνωση
υπό την αιγίδα της FIFA ή των Συνομοσπονδιών, να πληροί τις
προδιαγραφές του Προγράμματος Ποιότητας της FIFA για τα Τέρματα
Ποδοσφαίρου.
Επεξήγηση
• Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι θα πρέπει να έχουν το ίδιο σχήμα·
και τα δύο τέρματα θα πρέπει να είναι ίδια.
• Προστέθηκε αναφορά στο Πρόγραμμα Ποιότητας της FIFA για τα
Τέρματα Ποδοσφαίρου.
Κανόνας 1 – Ο αγωνιστικός χώρος
11. Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος (GLT)
Τροποποιημένη διατύπωση:
Αρχές της Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος (GLT)
Η ένδειξη του εάν επιτεύχθηκε ένα τέρμα πρέπει να είναι άμεση και να
επιβεβαιώνεται αυτόματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο από το σύστημα
Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος μόνο στους αξιωματούχους αγώνα (μέσω
του ρολογιού του διαιτητή, με δόνηση και οπτικό σήμα)· επίσης, μπορεί να
σταλεί στο δωμάτιο χειρισμού βίντεο (VOR).
Επεξήγηση
Σε αγώνες όπου χρησιμοποιούνται Βίντεο Βοηθοί Διαιτητή (VAR) το σήμα
Τεχνολογίας Γραμμής Τέρματος θα πρέπει να στέλνεται στο δωμάτιο
χειρισμού βίντεο (VOR).
11

IFAB

Εγκύκλιος υπ’ αρ. 22 | Αλλαγές στους ΚτΠ 2021/22

Κανόνας 6 – Άλλοι Αξιωματούχοι Αγώνα
Τροποποιημένη διατύπωση:
Ο ΒΒΔ (VAR) και ο βοηθός του ΒΒΔ (AVAR) είναι οι «βίντεο» αξιωματούχοι
αγώνα (“video” match officials – VMOs) και βοηθούν τον διαιτητή σύμφωνα με
τους Κανόνες του Παιχνιδιού και το Πρωτόκολλο VAR όπως αυτό καθορίζεται
από το ΔΠΣ (IFAB).
Επεξήγηση
Υπάρχει πλέον λίστα διεθνών βίντεο αξιωματούχων αγώνα (VMO) της FIFA.
Κανόνας 7 – Διάρκεια του αγώνα
3. Υπολογισμός του χαμένου χρόνου
Τροποποιημένη διατύπωση:
Ο υπολογισμός γίνεται από τον διαιτητή σε κάθε ημίχρονο για όλο τον
χαμένο χρόνο παιχνιδιού σε αυτό το ημίχρονο εξ’ αιτίας (…)
Επεξήγηση
Διευκρινίζεται ότι, εάν -για παράδειγμα- προκύψει διακοπή προς τη λήξη του
αγώνα, η οποία είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από τον εναπομείναντα χρόνο
παιχνιδιού [έως τη λήξη του αγώνα], τότε ο «επιπρόσθετος χρόνος» παιχνιδιού
(ο οποίος υποδεικνύεται από τον 4ο Διαιτητή) αντιστοιχεί στον εναπομείναντα
χρόνο παιχνιδιού [έως τη λήξη του αγώνα] και όχι στην χρονική διάρκεια της
διακοπής που προέκυψε.
Κανόνας 11 – Παίκτης εκτός παιχνιδιού – Offside
1. Θέση offside
Επιπρόσθετη διατύπωση:
Τα χέρια και οι βραχίονες όλων των παικτών, συμπεριλαμβανομένων των
τερματοφυλάκων, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Για το σκοπό της εξακρίβωσης
της θέσης offside, το ανώτερο όριο του βραχίονα βρίσκεται σε ευθεία γραμμή
με το κάτω μέρος της μασχάλης.
Επεξήγηση
Όσον αφορά το παίξιμο της μπάλας με το χέρι (handball), ο ώμος δεν αποτελεί
μέρος του βραχίονα. Πρόκειται λοιπόν [ο ώμος] για μέρος του σώματος με το
οποίο μπορεί να μετρήσει κανονικά ένα γκολ και -συνεπώς- θα πρέπει να
εκτιμάται κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν κρίνεται μια θέση offside.
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
1. Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Επιπρόσθετη διατύπωση:
Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται όταν παίκτης υποπίπτει σε κάποια
από τις παρακάτω παραβάσεις:
• (…)
• Δαγκώνει ή φτύνει κάποιον από τη λίστα ομάδας ή αξιωματούχο
αγώνα
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Επεξήγηση
Ελεύθερο λάκτισμα / πέναλτι μπορεί να καταλογιστεί μόνο για παράβαση εις
βάρος ατόμου που αναφέρεται στη λίστα ομάδας (παίκτες, αναπληρωματικοί,
αντικατασταθέντες και αποβληθέντες παίκτες και αξιωματούχοι ομάδας) ή εις
βάρος αξιωματούχου αγώνα.
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
1. Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα – Παίξιμο της μπάλας με το χέρι
Προηγούμενη διατύπωση (με τις διαγραφές):
(…)
Πρόκειται για παράβαση εάν ο παίκτης:
• Αγγίξει με πρόθεση τη μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του,
συμπεριλαμβανομένης της κίνησης κινώντας το χέρι/τον
βραχίονά του προς τη μπάλα
• Σημειώνει τέρμα στην αντίπαλη εστία απευθείας από το χέρι/τον
βραχίονα, ακόμη και τυχαία, συμπεριλαμβανομένου του
τερματοφύλακα
• Αφού η μπάλα έχει αγγίξει το χέρι/τον βραχίονά του ή το χέρι/ τον
βραχίονα ενός συμπαίκτη του, ακόμη και τυχαία, αμέσως μετά:
▪ Σημειώνει τέρμα στην αντίπαλη εστία
▪ Δημιουργεί ευκαιρία για επίτευξη τέρματος
• Αγγίξει τη μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του αφού:
▪ Το χέρι/ο βραχίονάς του έχει καταστήσει αφύσικα
μεγαλύτερο το σώμα του
▪ Το χέρι/ο βραχίονάς του βρίσκεται πάνω/πέρα από το
επίπεδο των ώμων του (εκτός αν ο παίκτης παίξει τη
μπάλα με πρόθεση και στη συνέχεια αυτή αγγίζει το
χέρι/τον βραχίονά του)
Οι παραπάνω παραβάσεις ισχύουν ακόμα και αν η μπάλα αγγίξει το
χέρι/τον βραχίονα του παίκτη απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό
(συμπεριλαμβανομένου του ποδιού) ενός άλλου παίκτη που βρίσκεται
κοντά.
Εκτός από τις παραπάνω παραβάσεις, δεν πρόκειται για παράβαση
εάν η μπάλα αγγίξει το χέρι/τον βραχίονα ενός παίκτη:
• Απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό του ίδιου του παίκτη
(συμπεριλαμβανομένου του ποδιού)
• Απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό (συμπεριλαμβανομένου
του ποδιού) ενός άλλου παίκτη που βρίσκεται κοντά
• Εάν το χέρι/ο βραχίονας είναι κοντά στον κορμό και δεν
καθιστά τον κορμό αφύσικα μεγαλύτερο
• Όταν ένας παίκτης 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
Νέα διατύπωση:
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(…)
Δεν συνιστά παράβαση κάθε άγγιγμα του χεριού/βραχίονα του παίκτη με τη
μπάλα.
Πρόκειται για παράβαση [παιξίματος της μπάλας με το χέρι], εάν ένας
παίκτης:
• Αγγίζει τη μπάλα με πρόθεση με το χέρι/τον βραχίονά του, για
παράδειγμα κινεί το χέρι/τον βραχίονά του προς τη μπάλα
• Αγγίζει τη μπάλα με το χέρι/τον βραχίονά του κατά τρόπο που αυτό
να καθιστά το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. Θεωρείται ότι ένας
παίκτης έχει καταστήσει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, όταν η
θέση του χεριού/βραχίονά του δεν προκύπτει ή δεν δικαιολογείται
από την κίνηση του σώματος του παίκτη κατά τη συγκεκριμένη φάση.
Ο παίκτης, έχοντας το χέρι/τον βραχίονά του σε τέτοια θέση,
διακινδυνεύει να ακουμπήσει η μπάλα το χέρι/τον βραχίονά του και
να του καταλογιστεί παράβαση
• Σημειώνει τέρμα στην αντίπαλη εστία:
o Απευθείας από το χέρι/τον βραχίονά του, ακόμη κι αν έγινε
χωρίς πρόθεση, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα
o Αμέσως αφού η μπάλα ακούμπησε το χέρι/τον βραχίονά του,
ακόμη κι αν έγινε χωρίς πρόθεση.
Επεξήγηση
• Δεν συνιστά παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι κάθε άγγιγμα
μεταξύ του χεριού/βραχίονα και της μπάλας
• Οι διαιτητές θα πρέπει να κρίνουν αν ισχύει η συσχέτιση θέσης
χεριού/βραχίονα ενός παίκτη με το τι κάνει αυτός σε μια δεδομένη φάση.
• Αφαιρέθηκαν οι παραβάσεις χωρίς πρόθεση παιξίματος της μπάλας με το
χέρι από συμπαίκτη πριν σημειωθεί τέρμα και χωρίς πρόθεση παιξίματος της
μπάλας με το χέρι που δημιουργεί ευκαιρία για επίτευξη τέρματος.
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
2. Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Επιπρόσθετη διατύπωση:
Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται όταν ένας παίκτης:
• (…)
• Ξεκινά μια εκ προθέσεως παραπλανητική ενέργεια (trick) για να
καταλήξει η μπάλα στον τερματοφύλακα (συμπεριλαμβανομένων και
των περιπτώσεων του ελεύθερου λακτίσματος ή από τέρματος
λακτίσματος), χρησιμοποιώντας το κεφάλι, το στήθος, το γόνατο
κ.λπ. ώστε να καταστρατηγήσει τον Κανόνα, Αν την παραπλανητική
ενέργεια την ξεκινήσει ο τερματοφύλακας τιμωρείται αυτός.
• Υποπίπτει σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση (…)
(…)
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου – Παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες)
για αντιαθλητική συμπεριφορά
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Τροποποιημένη διατύπωση:
Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις για τις οποίες ένας παίκτης πρέπει να
παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου εάν
ένας παίκτης:
• (…)
• Χρησιμοποιεί Ξεκινά μια εκ προθέσεως παραπλανητική ενέργεια
(trick) ώστε η μπάλα να μεταβιβαστεί για να μεταβιβάσει τη μπάλα
(είτε μετά από ελεύθερο λάκτισμα είτε μετά από λάκτισμα από το
τέρμα) στον τερματοφύλακα χρησιμοποιώντας το κεφάλι, το στήθος,
το γόνατο κ.λπ. ώστε να καταστρατηγήσει τον Κανόνα, ανεξαρτήτως
αν ο τερματοφύλακας αγγίζει τη μπάλα με τα χέρια του· ο
τερματοφύλακας παρατηρείται αν εκείνος ευθύνεται για το ξεκίνημα
της εκ προθέσεως παραπλανητικής ενέργειας
Επεξήγηση
Η παράβαση παραπλανητικής ενέργειας (trick), η οποία καταστρατηγεί τον
Κανόνα και εμποδίζει τον τερματοφύλακα να χειριστεί τη μπάλα μετά από ένα
εκούσιο λάκτισμα από συμπαίκτη θα ισχύει πλέον για τα από τέρματος
λακτίσματα. Ο τερματοφύλακας παρατηρείται εφόσον ευθύνεται για το
ξεκίνημα τέτοιας παραπλανητικής ενέργειας.
Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
4. Επανέναρξη του παιχνιδιού μετά από παραβάσεις και ανάρμοστη
συμπεριφορά
Τροποποιημένη διατύπωση:
Εάν η μπάλα είναι στο παιχνίδι και ένας παίκτης υποπέσει σε παράβαση με
το σώμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο εις βάρος:
• Ενός αντιπάλου – έμμεσο ή άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι
• Ενός
συμπαίκτη,
αναπληρωματικού,
αντικατασταθέντα
ή
αποβληθέντα παίκτη, αξιωματούχου ομάδας ή αξιωματούχου αγώνα
– άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι
• Οποιουδήποτε άλλου ατόμου – ελεύθερο διαιτητή
Όλες οι λεκτικές παραβάσεις τιμωρούνται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
Εάν ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι για παράβαση που διέπραξε παίκτης,
εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου, εις βάρος ενός εξωτερικού
παράγοντα, τότε το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή, εκτός αν
καταλογίζεται ελεύθερο λάκτισμα για αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο
χωρίς την άδεια του διαιτητή.
Επεξήγηση
Μπορεί να καταλογιστεί ελεύθερο λάκτισμα/πέναλτι μόνο για παράβαση που
διαπράττεται εις βάρος ατόμου στις λίστες των ομάδων (παίκτες,
αναπληρωματικοί, αντικατασταθέντες και αποβληθέντες παίκτες και
αξιωματούχοι ομάδας) ή εις βάρος ενός αξιωματούχου αγώνα. Εάν το παιχνίδι
διακόπτεται λόγω συμβάντος στο οποίο εμπλέκεται οποιοδήποτε άλλο άτομο,
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ζώο, αντικείμενο κ.λπ. (εξωτερικός παράγοντας), τότε το παιχνίδι ξεκινά εκ νέου
με ελεύθερο διαιτητή, εκτός των περιπτώσεων όπου καταλογίζεται ελεύθερο
λάκτισμα για αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του
διαιτητή.
Πρωτόκολλο VAR
Τροποποιημένη διατύπωση:
Η χρήση του VAR επιτρέπεται μόνο όπου η διοργανώτρια αρχή του αγώνα έχει
εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Έγκρισης και Βοήθειας
Εκπλήρωσης (Implementation Assistance and Approval Programme – IAAP)
Πρωτοκόλλου VAR και των ερμηνειών, όπως αυτές αποτυπώνονται στα
έγγραφα της FIFA για το Πρόγραμμα αυτό και εφόσον έχει λάβει γραπτή άδεια
από το Δ.Π.Σ. και τη FIFA.
Επεξήγηση
Γραπτή άδεια για χρήση VAR απαιτείται μόνο από τη FIFA.
Πρωτόκολλο VAR
4. Διαδικασίες
Επιπρόσθετη διατύπωση:
VAR, AVAR και τεχνικοί χειριστές επαναλήψεων (RO) που αδυνατούν
να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν έναν αγώνα
Ο Κανόνας 6 – Άλλοι Αξιωματούχοι Αγώνα ορίζει ότι: «Οι κανονισμοί της
διοργάνωσης πρέπει να καθορίζουν ξεκάθαρα ποιος αντικαθιστά τον
αξιωματούχο αγώνα ο οποίος δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει [έναν
αγώνα] και κάθε άλλη σχετική αλλαγή». Σε αγώνες όπου γίνεται χρήση VAR,
αυτό ισχύει και για τους τεχνικούς χειριστές επαναλήψεων (RO).
Καθώς απαιτούνται εξειδικευμένη εκπαίδευση και προσόντα για να εκτελεί
κάποιος καθήκοντα βίντεο αξιωματούχου αγώνα (VMO)/τεχνικού RO, οι
παρακάτω αρχές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους κανονισμούς της
διοργάνωσης:
• VAR, AVAR ή τεχνικός RO που αδυνατεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει
[έναν αγώνα] μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από κάποιον που είναι
πιστοποιημένος για αυτή τη θέση
• Εάν δεν υπάρχει άλλο πιστοποιημένο άτομο για να αναλάβει
καθήκοντα VAR ή τεχνικού RO*, τότε ο αγώνας θα πρέπει να
διεξαχθεί/συνεχίσει χωρίς τη χρήση VAR
• Εάν δεν υπάρχει άλλο πιστοποιημένο άτομο για να αναλάβει
καθήκοντα AVAR*, τότε ο αγώνας θα πρέπει να διεξαχθεί/συνεχίσει
χωρίς τη χρήση VAR εκτός αν –σε εξαιρετικές περιπτώσεις– και οι δύο
ομάδες συμφωνούν εγγράφως ότι ο αγώνας μπορεί να
διεξαχθεί/συνεχίσει μόνο με τον VAR και τον τεχνικό RO.
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*Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πάνω από ένας AVAR/τεχνικός
RO.
Επεξήγηση
Οι διοργανώσεις θα πρέπει να εντάξουν στους κανονισμούς τους τις αρχές που
πρέπει να ακολουθηθούν εάν ένας VMO ή ένας τεχνικός RO αδυνατεί να
ξεκινήσει ή να συνεχίσει έναν αγώνα.
Γλωσσάρι – Ποδοσφαιρικοί όροι
Επιθετική, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα/πράξη(εις)
Συμπεριφορά λεκτική ή μη λεκτική (γλώσσα του σώματος), η οποία είναι
αγενής, προσβλητική, αναιδής· τιμωρείται με αποβολή (κόκκινη κάρτα)
Γλωσσάρι – Διαιτητικοί όροι
«Βίντεο» αξιωματούχοι αγώνα (VMO)
Είναι ο VAR και ο AVAR, οι οποίοι βοηθούν τον διαιτητή σύμφωνα με τους
Κανόνες του Παιχνιδιού και το Πρωτόκολλο VAR.
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