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Δηζαγσγή

ηελ έθδνζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν
έρνπλ γίλεη αξθεηέο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο ηεο
έθδνζεο ηνπ 2008. Δμεηάζακε θαη αλαζεσξήζακε φιν ην θείκελν πξνθεηκέλνπ
λα αλαδηνξγαλψζνπκε θαη ελνπνηήζνπκε ην πεξηερφκελν θαη λα ην θάλνπκε
πην νκνηφκνξθν, ζαθέο θαη επλφεην. Οη πην ζεκαληηθέο κεηαβνιέο
πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Τπνεπηηξνπήο ηνπ
Γηεζλνχο Πνδνζθαηξηθνχ πκβνπιίνπ είηε ζηνπο ίδηνπο ηνπ Καλφλεο είηε ζηελ
ελφηεηα κε ηίηιν "Δξκελεία ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν
ζηελ Άκκν θαη Οδεγίεο πξνο Γηαηηεηέο". Ο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο
Πνδνζθαίξνπ ζηελ Άκκν ηεο FIFA φηαλ ηξνπνπνίεζε ηνλ ηίηιν απηήο ηεο
ελφηεηαο ήηαλ λα επηζεκάλεη ην γεγνλφο φηη, κνινλφηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο
είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ ζηελ Άκκν, ην
πεξηερφκελφ ηεο είλαη αδηακθηζβήηεηα ππνρξεσηηθφ ζηελ θχζε ηνπ.
Πξφζζεηα, ζηελ παξνχζα έθδνζε έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νξηζκέλεο αξρέο νη
νπνίεο πξνγελέζηεξα εθαξκφδνληαλ ζησπεξά ζην παηρλίδη, αιιά δελ
κλεκνλεχνληαλ ξεηά ζηνπο Καλφλεο.
Σέινο, ε Δπηηξνπή Πνδνζθαίξνπ ζηελ Άκκν ηεο FIFA επηζπκεί λα
ππελζπκίζεη ζηηο νκνζπνλδίεο θαη ζηηο ζπλνκνζπνλδίεο φηη, ζχκθσλα κε ην
Καηαζηαηηθφ ηεο FIFA, απνηειεί θαζήθνλ ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απζηεξή
θαη νκνηφκνξθε ζπκκφξθσζε κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Πνδνζθαίξνπ ζηελ Άκκν
ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο.

εκεηώζεηο ζηνπο Καλόλεο ηνπ Παηρληδηνύ Πνδνζθαίξνπ ζηελ
Άκκν
Σξνπνπνηήζεηο
Τπνθείκελν ζηελ ζπκθσλία ησλ νηθείσλ νκνζπνλδηψλ κειψλ θαη δεδνκέλνπ
φηη νη ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ παξφλησλ Καλφλσλ γίλνληαη ζεβαζηέο, νη
Καλφλεο επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο γηα αγψλεο
παηθηψλ θάησ ησλ 16 εηψλ, γηα γπλαίθεο παίθηξηεο, γηα παιαίκαρνπο παίθηεο
(πάλσ απφ 35 εηψλ) θαη γηα παίθηεο κε αλαπεξίεο.
Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε νπνησλδήπνηε ή φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ
αθνινπζνχλ:
•
Μέγεζνο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ
•
Μέγεζνο, βάξνο θαη πιηθφ ηεο κπάιαο
•
Πιάηνο κεηαμχ ησλ δνθαξηψλ ηνπ ηέξκαηνο θαη χςνο ηνπ δνθαξηνχ απφ ην
έδαθνο
•
Γηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ ηνπ παηρληδηνχ
•
Αξηζκφο ησλ παηθηψλ
Πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνληαη κφλνλ κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ
Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο ηεο FIFA θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο
Πνδνζθαίξνπ ζηελ Άκκν ηεο FIFA.
εκείσζε: Όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ηζρχνπλ θαη γηα ηα δχν
θχια. Οπνηνζδήπνηε φξνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ, ηζρχεη θαη ζηνλ
πιεζπληηθφ αξηζκφ θαη αληίζηξνθα.
Μεηαβνιέο
Δλφςεη ηνπ πιήζνπο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ δνκή ησλ Καλφλσλ,
απνθαζίζηεθε φηη ζηελ παξνχζα έθδνζε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γξακκή ζην
πεξηζψξην ηεο ζειίδαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ νη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ
παξνχζα έθδνζε.
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ΚΑΝΟΝΑ 1 – Ο αγσληζηηθφο ρψξνο
Ζ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Η επηθάλεηα απνηειείηαη απφ άκκν, είλαη επίπεδε θαη ρσξίο βφηζαια, θνρχιηα
θαη νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ηξαπκαηίζεη ηνπο
παίθηεο.
Όζνλ αθνξά δηεζλείο δηνξγαλψζεηο, ε άκκνο πξέπεη λα είλαη ιεπηφθνθθε θαη
λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 40 εθαηνζηά βάζνο. Πξέπεη λα έρεη θνζθηληζηεί κέρξηο
φηνπ θαηαζηεί θαηάιιειε γηα αγψλα, δελ πξέπεη λα είλαη ζθιεξή ή λα πεξηέρεη
βφηζαια ή άιια επηθίλδπλα ζηνηρεία, σζηφζν, δελ πξέπεη λα είλαη ηφζν
ιεπηφθνθθε ψζηε λα πξνθαιεί ζθφλε ε νπνία επηθάζεηαη ζην δέξκα.

ήκαλζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πξέπεη λα είλαη νξζνγψληνο θαη λα ραξάζζεηαη κε
γξακκέο. Οη γξακκέο απηέο αλήθνπλ ζηηο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηα
φξηα.

Οη δχν κεγαιχηεξεο ζε κήθνο γξακκέο ζεκαηνδφηεζεο νξίσλ νλνκάδνληαη
γξακκέο ηνπ πιαγίνπ. Οη δχν κηθξφηεξεο γξακκέο ζεκαηνδφηεζεο θαινχληαη
γξακκέο ηνπ ηέξκαηνο, κνινλφηη δελ ππάξρεη γξακκή κεηαμχ ησλ δνθαξηψλ
ησλ ηεξκάησλ.
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Ο αγσληζηηθφο ρψξνο δηαηξείηαη ζε δχν κηζά απφ κηα λνεηή κεζαία γξακκή ε
νπνία ζεκαηνδνηείηαη απφ δχν θφθθηλεο ζεκαίεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν.
Σν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ κέζε απηήο ηεο λνεηήο γξακκήο απνηειεί ηελ
επαθξηβή ζέζε γηα ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα θαη νξηζκέλα ειεχζεξα ιαθηίζκαηα.
Δπάλσ ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ πξέπεη λα
ραξάζζνληαη ζήκαηα, 5 κέηξα απφ θάζε λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαδεηθλχεηαη ε απφζηαζε ζηελ νπνία νη ακπλφκελνη παίθηεο πξέπεη λα
ππνρσξήζνπλ φηαλ εθηειείηαη έλα ιάθηηζκα απφ ην θφξλεξ.
Δπάλσ ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζηνπο πάγθνπο
ησλ νκάδσλ πξέπεη λα ραξάζζνληαη ζήκαηα, 2,5 κέηξα απφ ηελ λνεηή κεζαία
γξακκή θαη πξνο ηα δεμηά θαη αξηζηεξά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηθλχεηαη ε
κέγηζηε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
αληηθαηαζηάζεσλ.
ηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά απφ ηνπο
πάγθνπο ησλ νκάδσλ πξέπεη λα ραξάζζνληαη ζήκαηα, 5 κέηξα δεμηά θαη
αξηζηεξά ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηθλχεηαη ε
ειάρηζηε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη θαηά ηα ελαξθηήξηα ιαθηίζκαηα.
ε θάζε γξακκή ηνπ πιαγίνπ πξέπεη λα ραξάζζνληαη ζήκαηα, ζηελ ίδηα επζεία
κε ηελ λνεηή γξακκή ηεο πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη, πξνθεηκέλνπ λα βνεζνχληαη νη
δηαηηεηέο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πέλαιηη.
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Γηαζηάζεηο
Η γξακκή ηνπ πιαγίνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ γξακκή ηνπ
ηέξκαηνο.
Όιεο νη γξακκέο έρνπλ πιάηνο 10 εθαηνζηά θαη ζρεκαηίδνληαη απφ
ρξσκαηηζηή ηαηλία πνπ έξρεηαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ηελ άκκν (θαηά
πξνηίκεζε κπιε). Η ηαηλία πξέπεη λα είλαη εχθακπηε θαη αλζεθηηθή, αιιά λα
κελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηα πφδηα ησλ παηθηψλ. Οη γξακκέο απηέο
πξέπεη λα αγθπξψλνληαη ζηαζεξά ζηελ άκκν ζε θάζε γσλία θαη ζηελ κέζε
θάζε γξακκήο ηνπ πιαγίνπ κε εηδηθά εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη ζηα ηέξκαηα
κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο πνπ είλαη ζηεξεσκέλνη ζηα δνθάξηα.
Μήθνο
(γξακκή
πιαγίνπ):
Πιάηνο
(γξακκή
ηέξκαηνο):

ειαρ. 35 κ.
κεγ. 37 κ.
ειαρ. 26 κ.
κεγ. 28 κ.
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Ζ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
Η πεξηνρή ηνπ πέλαιηη είλαη ε πεξηνρή ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη
κεηαμχ ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο θαη κηαο λνεηήο παξάιιειεο γξακκήο πνπ
απέρεη 9 κέηξα απφ ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο, ε νπνία ζεκαηνδνηείηαη απφ
δχν θίηξηλεο ζεκαίεο πνπ ηνπνζεηνχληαη δίπια απφ θάζε γξακκή ηνπ πιαγίνπ
θαη εμσηεξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ.
Μέζα ζε θάζε πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ππάξρεη έλα λνεηφ ζεκείν πνπ απέρεη 9
κέηξα απφ ην κέζνλ ηεο γξακκήο κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ θαη ζε ίζε
απφζηαζε απφ απηά.

εκαίεο
Οη ζεκαίεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ άζξαπζην θαη εχθακπην
πιαζηηθφ θαη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξα χςνο.
πλνιηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη δέθα ζεκαίεο σο αθνινχζσο:
• Μηα θφθθηλε ζεκαία ζε θάζε θφξλεξ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ
• Μηα θφθθηλε ζεκαία ζε θάζε άθξν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο,

αγθπξσκέλε κε αζθάιεηα ζε απφζηαζε κεηαμχ 1 θαη 1,5 κέηξνπ έμσ απφ ηηο
γξακκέο ηνπ πιαγίνπ
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Μηα θίηξηλε ζεκαία ζε θάζε άθξν ησλ λνεηψλ γξακκψλ πνπ ζεκεηψλνπλ ηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, αγθπξσκέλε κε αζθάιεηα ζε απφζηαζε κεηαμχ 1 θαη 1,5
κέηξνπ έμσ απφ ηηο γξακκέο ηνπ πιαγίνπ
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Ννεηό ηόμν ηνπ θόξλεξ
Μέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζα ππάξρεη έλα λνεηφ ηεηαξηεκφξην κε αθηίλα 1
κέηξνπ απφ θάζε θφξλεξ.
Σέξκαηα
ην κέζν θάζε γξακκήο ηέξκαηνο ηνπνζεηείηαη έλα ηέξκα.
Έλα ηέξκα απνηειείηαη απφ δπν θάζεηα δνθάξηα ζε ίζε απφζηαζε απφ ηα
θφξλεξ πνπ ζπλδένληαη ζην επάλσ ηκήκα ηνπο απφ έλα νξηδφληην δνθάξη. Σα
θάζεηα δνθάξηα θαη ην νξηδφληην δνθάξη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
μχιν, κέηαιιν ή άιιν εγθεθξηκέλν πιηθφ. Σν ζρήκα ηνπο πξέπεη λα είλαη
θπθιηθφ ή ειιεηπηηθφ θαη λα κελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνπο παίθηεο.

Η απφζηαζε (εζσηεξηθή κέηξεζε) κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ είλαη 5,5
κέηξα θαη ε απφζηαζε απφ ην ρακειφηεξν άθξν ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ
κέρξη ην έδαθνο είλαη 2,2 κέηξα.
Σα θάζεηα δνθάξηα θαη ην νξηδφληην δνθάξη έρνπλ ηελ ίδηα δηάκεηξν 10
εθαηνζηψλ θαη έρνπλ κφλν έλα ρξψκα (θαηά πξνηίκεζε θσζθνξηδέ θίηξηλν).
Οη γξακκέο ηνπ ηέξκαηνο έρνπλ ην ίδην πιάηνο κε ηα θάζεηα δνθάξηα θαη ην
νξηδφληην δνθάξη. Σα δίρηπα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θάλλαβε,
γηνχηα ή λάηινλ ή άιιν εγθεθξηκέλν πιηθφ, θαη λα ζπλδένληαη κε ην πίζσ ηκήκα
ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ θαη ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ κε θαηάιιειν ηξφπν

6

ζηήξημεο. Γελ πξέπεη λα εκπνδίδνπλ ή λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ
ηεξκαηνθχιαθα ή ηνπο παίθηεο.
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Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ην θάησ άθξν θάζε θάζεηνπ δνθαξηνχ έρεη κηα
πξνεμνρή έδξαζεο ε νπνία αγθπξψλεηαη θάησ απφ ηελ άκκν. Γπν νξηδφληηεο
ξάβδνη κε κήθνο 1,5 κέηξν ζπλδένληαη κε ην πίζσ ηκήκα θάζε δνθαξηνχ θαη
ελψλνληαη κε κηα ξάβδν ή αιπζίδα ζην πίζσ άθξν, θαιππηφκελε απφ
πιαζηηθφ, ε νπνία θέξεη άγθηζηξα θαη θφκβνπο ζε θάζε άθξν θαη
ηνπνζεηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο άκκνπ. Απηή ε ξάβδνο (ή αιπζίδα)
αγθπξψλεηαη επίζεο ζηελ άκκν.
Εώλε αληηθαηάζηαζεο
Η δψλε αληηθαηάζηαζεο είλαη ε πεξηνρή ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ πνπ
βξίζθεηαη εκπξφο απφ ην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε θαη ν ζθνπφο ηεο
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλφλα 3.




Η δψλε αληηθαηάζηαζεο έρεη 5 κέηξα κήθνο θαη εθηείλεηαη 2,5 κέηξα ζε
θάζε πιεπξά ηνπ ζεκείνπ ηνκήο κεηαμχ ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο θαη
ηεο γξακκήο ηνπ πιαγίνπ.
Οη πάγθνη ησλ νκάδσλ ηνπνζεηνχληαη πίζσ απφ ηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ
θαη ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο.
Η πεξηνρή εκπξφο απφ ην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε θαη 2,5 κέηξα ζε θάζε
πιεπξά ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο κέλεη ειεχζεξε.
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Αζθάιεηα
Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πεξηηξηγπξίδεηαη απφ κηα δψλε αζθαιείαο πιάηνπο
κεηαμχ 1,5 θαη 2 κέηξσλ.

Απόφαση 1
Η ηερληθή πεξηνρή πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ
ελφηεηα κε ηίηιν "Η Σερληθή Πεξηνρή".
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ΚΑΝΟΝΑ 2 – Η κπάια
Ηδηόηεηεο θαη δηαζηάζεηο
Η κπάια:
•
είλαη ζθαηξηθή,
•
είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δέξκα ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ,
•
έρεη πεξηθέξεηα κεγαιχηεξε απφ 68 εθαηνζηά θαη κηθξφηεξε απφ 70
εθαηνζηά,
•
δελ δπγίδεη πεξηζζφηεξν απφ 44 γξακκάξηα θαη ιηγφηεξν απφ 400
γξακκάξηα ζηελ αξρή ηνπ αγψλα,
•
έρεη πίεζε κεηαμχ 0,4 θαη 0,6 αηκφζθαηξεο ζε επίπεδν ζάιαζζαο,
Αληηθαηάζηαζε κηαο ειαηησκαηηθήο κπάιαο
Δθφζνλ ε κπάια ζθάζεη ή θαηαζηεί αληηθαλνληθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
αγψλα, ην παηρλίδη δηαθφπηεηαη.
•

•

Ο δηαηηεηήο δίδεη ζπλέρεηα ζην παηρλίδη κε ειεχζεξν δηαηηεηή πνπ
εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ηελ επαλάιεςε ηνπ ιαθηίζκαηνο εθφζνλ ε
κπάια έζθαζε ή θαηέζηε αληηθαλνληθή θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο ή ελφο ιαθηίζκαηνο απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη θαη δελ
άγγημε ην νξηδφληην ή ηα θάζεηα δνθάξηα ή έλαλ παίθηε θαη δελ
δηαπξάρζεθε θάπνην παξάπησκα.

Δάλ ε κπάια ζθάζεη ή ππνζηεί δεκηά ελφζσ παίδεηαη (ζε ελαξθηήξην ιάθηηζκα,
επαλφξζσζε, ιάθηηζκα απφ ην θφξλεξ, ειεχζεξν δηαηηεηή, ειεχζεξν ιάθηηζκα,
ιάθηηζκα πέλαιηη ή επαλαθνξά), ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Σα παηδηά γηα ηηο κπάιεο θαη ν ηξίηνο δηαηηεηήο κπνξνχλ λα θξαηνχλ
πξφζζεηεο κπάιεο πεξηκεηξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί
λα ζπλερηζηεί γξήγνξα ην παηρλίδη.
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Λνγόηππα επάλσ ζηηο κπάιεο
Πξφζζεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλφλα 2, ε απνδνρή κηαο κπάιαο γηα
ρξεζηκνπνίεζε ζε αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα κηαο επίζεκεο
δηνξγάλσζεο ε νπνία ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο FIFA ή ησλ ζπλνκνζπνλδηψλ,
γίλεηαη ππφ ηελ αίξεζε φηη ε κπάια ζα θέξεη έλα απφ ηα αθφινπζα:
•
•
•

FIFA QUALITY
FIFA QUALITY PRO
IMS - INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Οη κπάιεο πνπ θέξνπλ πξνγελέζηεξα ζήκαηα πνηφηεηαο φπσο "FIFA
Approved", "FIFA Inspected" ή "International Match Standard" κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηνξγαλψζεηο κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ
2017.
Σν ινγφηππν απηφ επάλσ ζε κηα κπάια ππνδειψλεη φηη απηή έρεη δνθηκαζηεί
επίζεκα θαη βξέζεθε λα πιεξνί πξνθαζνξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ινγφηππν θαη επηπξφζζεηα, ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλφλα 2. Ο πίλαθαο κε ηηο επηπξφζζεηεο
πξνδηαγξαθέο εμεηδηθεπκέλεο αλά αληίζηνηρν ινγφηππν πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί
απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ πκβνχιην (IFAB). Σα ηλζηηηνχηα πνπ δηεμάγνπλ
απηνχο ηνπο ειέγρνπο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο FIFA.
ηηο δηνξγαλψζεηο ησλ νκνζπνλδηψλ κπνξεί επίζεο λα απαηηεζεί ε ρξήζε
κπάιαο πνπ ζα θέξεη νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα ηξία ινγφηππα.
Γηαθεκίζεηο
ηνπο αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα κηαο επίζεκεο δηνξγάλσζεο ππφ
ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Πνδνζθαηξηθήο πλνκνζπνλδίαο (FIFA), ησλ
ζπλνκνζπνλδηψλ ή ησλ νκνζπνλδηψλ κειψλ, δελ επηηξέπεηαη ε
νπνηνπδήπνηε είδνπο εκπνξηθή δηαθήκηζε επάλσ ζηελ κπάια, εθηφο ηνπ
εκβιήκαηνο ηεο δηνξγάλσζεο, ηεο επσλπκίαο ηνπ νξγαλσηή ηεο δηνξγάλσζεο
θαη ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο
θαλνληζκφο ηεο δηνξγάλσζεο κπνξεί λα πεξηνξίδεη ην κέγεζνο θαη ην πιήζνο
ησλ ζεκάησλ απηψλ.
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ΚΑΝΟΝΑ 3 – Αξηζκφο ησλ παηθηψλ
Παίθηεο
Έλαο αγψλαο δηεμάγεηαη απφ δχν νκάδεο, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο
απνηειείηαη απφ πέληε παίθηεο ην πνιχ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν
ηεξκαηνθχιαθαο. Δάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο νκάδεο έρεη ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο
παίθηεο, δελ επηηξέπεηαη λα αξρίζεη ν αγψλαο.
Ο αγψλαο δηαθφπηεηαη νξηζηηθά εάλ κηα απφ ηηο νκάδεο έρεη ιηγφηεξνπο απφ
ηξεηο παίθηεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Δπίζεκεο δηνξγαλώζεηο
ε θάζε αγψλα πνπ δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα κηαο δηεζλνχο δηνξγάλσζεο ππφ
ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Πνδνζθαηξηθήο πλνκνζπνλδίαο (FIFA), ησλ
ζπλνκνζπνλδηψλ ή ησλ νκνζπνλδηψλ κειψλ, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ην πνιχ
επηά αλαπιεξσκαηηθψλ παηθηψλ. Οη θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο ζα πξέπεη λα
νξίδνπλ ην πιήζνο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ παηθηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα
δειψλνληαη, κέρξη επηά ην πνιχ.
Ο αξηζκφο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ πνπ επηηξέπνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο
αγψλα είλαη απεξηφξηζηνο.
Άιινη αγώλεο
ε αγψλεο ηεο πξψηεο εζληθήο νκάδαο, επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην
πνιχ δέθα αλαπιεξσκαηηθνί.
ε φινπο ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
πεξηζζφηεξνη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη:
•
δελ ην απαγνξεχνπλ νη θαλνληζκνί ηεο δηνξγάλσζεο,
•
νη νηθείεο νκάδεο έρνπλ ζπκθσλήζεη ζρεηηθά κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ,
•
νη δηαηηεηέο έρνπλ πιεξνθνξεζεί γη' απηφ πξηλ ηνλ αγψλα.
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ έρνπλ πιεξνθνξεζεί, ή εάλ νη νκάδεο δελ έρνπλ
ζπκθσλήζεη κεηαμχ ηνπο πξηλ απφ ηνλ αγψλα, δελ επηηξέπεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ δέθα αλαπιεξσκαηηθνί.
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Όινη νη αγώλεο
ε φινπο ηνπο αγψλεο πξέπεη λα δίλνληαη ηα νλφκαηα ησλ παηθηψλ θαη ησλ
αλαπιεξσκαηηθψλ ζηνπο δηαηηεηέο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα,
αλεμάξηεηα ηνπ εάλ είλαη παξφληεο ή φρη. Όπνηνο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο
ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δελ δφζεθε ζηνπο δηαηηεηέο ηφηε, δελ επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα.
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Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
Μηα αληηθαηάζηαζε επηηξέπεηαη λα γίλεη νπνηεδήπνηε, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ε
κπάια παίδεηαη ή φρη. Πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί έλαο παίθηεο, ζα πξέπεη
λα ηεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
•
Ο παίθηεο απνρσξεί απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κέζσ ηεο δψλεο
αληηθαηάζηαζεο, εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλφλεο
ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
•
Ο αλαπιεξσκαηηθφο επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κφλν
αθνχ ηνλ έρεη ήδε εγθαηαιείςεη ν παίθηεο πνπ απνρσξεί.
•
Ο αλαπιεξσκαηηθφο εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν απφ ηελ δψλε
αληηθαηάζηαζεο.
•
Η αληηθαηάζηαζε νινθιεξψλεηαη φηαλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο εηζέξρεηαη
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν απφ ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο αθνχ έρεη δψζεη ην
γηιέθν ηνπ ζηνλ παίθηε πνπ αληηθαζίζηαηαη, εθηφο εάλ ν παίθηεο απηφο
αλαγθάζηεθε λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν απφ άιιε δψλε
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ
γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν
αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα δψζεη ην γηιέθν ηνπ ζηνλ ηξίην δηαηηεηή.
•
Απφ ηελ ζηηγκή εθείλε ν αλαπιεξσκαηηθφο παίθηεο θαζίζηαηαη ηαθηηθφο
παίθηεο θαη ν παίθηεο πνπ αληηθαηαζηάζεθε γίλεηαη αλαπιεξσκαηηθφο.
•
Ο παίθηεο πνπ αληηθαηαζηάζεθε επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη μαλά ζηνλ
αγψλα.
•
Όινη νη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο ππφθεηληαη ζηελ εμνπζία θαη ηελ
δηθαηνδνζία ησλ δηαηηεηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ απηνί θιεζνχλ λα
αγσληζηνχλ ή φρη.
•
Δάλ κηα πεξίνδνο παξαηαζεί πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί έλα ιάθηηζκα
πέλαιηη ή έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη θακηά άιιε
αληηθαηάζηαζε, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ακπλφκελνπ ηεξκαηνθχιαθα ή ηνπ
παίθηε πνπ ζα εθηειέζεη ην ιάθηηζκα, εθφζνλ ππέζηε ηξαπκαηηζκφ πνπ
ηνλ εκπνδίδεη λα εθηειέζεη ην ιάθηηζκα.
•
Δθφζνλ ε κπάια παίδεη, ε ζπζθεπή ρξνλνκέηξεζεο δελ ζηακαηά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ παηθηψλ.
Αιιαγή ηεξκαηνθπιάθσλ
•

•
•

Οπνηνζδήπνηε αλαπιεξσκαηηθφο επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ
ηεξκαηνθχιαθα ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηνπο δηαηηεηέο ή λα πεξηκέλεη ηελ
δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ.
Έλαο παίθηεο επηηξέπεηαη λα αιιάμεη ζέζε κε ηνλ ηεξκαηνθχιαθα.
Ο παίθηεο πνπ αιιάδεη ζέζε κε ηνλ ηεξκαηνθχιαθα πξέπεη λα ην θάλεη
ζηελ δηάξθεηα κηαο δηαθνπήο ηνπ παηρληδηνχ θαη πξέπεη λα ελεκεξψζεη
ηνπο δηαηηεηέο πξηλ λα γίλεη ε αιιαγή.
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•

Έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο πνπ αληηθαζηζηά ηνλ ηεξκαηνθχιαθα
πξέπεη λα θνξέζεη ηελ θαλέια ηνπ ηεξκαηνθχιαθα κε ηνλ αληίζηνηρν
αξηζκφ ζηελ πιάηε.
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Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δάλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξηλ ηνλ
εγθαηαιείςεη ν παίθηεο πνπ αληηθαζηζηά, ή εάλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
αληηθαηάζηαζεο έλαο αλαπιεξσκαηηθφο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν απφ
έλα άιιν ζεκείν εθηφο ηεο δψλεο αληηθαηάζηαζεο:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη (σζηφζν φρη άκεζα εάλ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα)
•
νη δηαηηεηέο ηνλ παξαηεξνχλ γηα παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο
αληηθαηάζηαζεο θαη ηνλ δηαηάδνπλ λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δηέθνςαλ ην παηρλίδη, απηφ ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, πνπ εθηειείηαη:
•
απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα εηο βάξνο ηεο νπνίαο δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο κεζαίαο γξακκήο,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ ε κπάια δελ παίδνληαλ, δίδεηαη ζπλέρεηα ζηνλ αγψλα ζχκθσλα κε
ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν. Δάλ ν
αλαπιεξσκαηηθφο ή ε νκάδα ηνπ δηαπξάμεη έλα πξφζζεην παξάπησκα, ην
παηρλίδη ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα "Δξκελεία ησλ Καλφλσλ ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν θαη Οδεγίεο πξνο Γηαηηεηέο
(Καλφλαο 3)".
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο αληηθαηάζηαζεο, ν παίθηεο πνπ αληηθαζίζηαηαη
απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα ιφγνπο πνπ δελ πξνβιέπνληαη
ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν θαη απφ έλα
άιιν ζεκείν εθηφο ηεο δψλεο αληηθαηάζηαζεο:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη (σζηφζν φρη άκεζα εάλ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα)
•
νη δηαηηεηέο ηνλ παξαηεξνχλ γηα παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο
αληηθαηάζηαζεο, αθνχ ηνλ δηαηάμνπλ λα επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν. Δθφζνλ ν αλαπιεξσκαηηθφο έρεη ήδε εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν, νη δηαηηεηέο πξψηα ηνλ δηαηάδνπλ λα απνρσξήζεη απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν θαη θαηφπηλ δηαηάδνπλ ηνλ παίθηε πνπ αληηθαζίζηαηαη λα
επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα δερζεί παξαηήξεζε.
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δηέθνςαλ ην παηρλίδη, απηφ ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, πνπ εθηειείηαη:
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•

•

απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα εηο βάξνο ηεο νπνίαο δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο κεζαίαο γξακκήο,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)

Δθφζνλ ε κπάια δελ παίδνληαλ, δίδεηαη ζπλέρεηα ζηνλ αγψλα ζχκθσλα κε
ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε απηνχ ηνπ Καλφλα, νη νηθείνη παίθηεο
παξαηεξνχληαη (σζηφζν φρη άκεζα εάλ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην
πιενλέθηεκα).
ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, δίδεηαη ζπλέρεηα ζην παηρλίδη ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα
κε ηίηιν "Δξκελεία ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ
Άκκν θαη Οδεγίεο πξνο Γηαηηεηέο (Καλφλαο 3)".
Απνβνιή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ παηθηώλ
Έλαο παίθηεο ν νπνίνο απνβιήζεθε πξηλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα, επηηξέπεηαη
λα αληηθαηαζηαζεί κφλνλ απφ έλαλ απφ ηνπο δεισκέλνπο αλαπιεξσκαηηθνχο
παίθηεο.
Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ελφο παίθηε πνπ έρεη δεισζεί σο
αλαπιεξσκαηηθφο θαη απνβιήζεθε είηε πξηλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα είηε αθνχ
έρεη μεθηλήζεη ην παηρλίδη.
Έλαο αλαπιεξσκαηηθφο παίθηεο επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ παίθηε
πνπ απνβιήζεθε θαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κεηά ηελ παξέιεπζε
δπν ιεπηψλ απφ ηελ απνβνιή, δεδνκέλνπ φηη πήξε ηελ άδεηα ηνπ ρξνλνκέηξε
ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή (βνεζνί δηαηηεηέο), εθηφο εάλ επηηεπρζεί έλα ηέξκα πξηλ
ηελ παξέιεπζε ησλ δπν ιεπηψλ, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηζρχνπλ νη
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
•
εάλ ππάξρνπλ πέληε παίθηεο ελαληίνλ ηεζζάξσλ θαη ε νκάδα κε ηνλ
κεγαιχηεξν αξηζκφ παηθηψλ ζεκεηψζεη έλα ηέξκα, ε νκάδα πνπ έρεη κφλν
ηέζζεξηο παίθηεο επηηξέπεηαη λα ζπκπιεξσζεί κε έλαλ πέκπην παίθηε,
•
εάλ θαη νη δχν νκάδεο αγσλίδνληαη κε ηξεηο ή ηέζζεξηο παίθηεο θαη
ζεκεησζεί έλα ηέξκα, ακθφηεξεο νη νκάδεο παξακέλνπλ κε ηνλ ίδην
αξηζκφ παηθηψλ,
•
εάλ αγσλίδνληαη πέληε παίθηεο ελαληίνλ ηξηψλ, ή ηέζζεξηο παίθηεο
ελαληίνλ ηξηψλ θαη ε νκάδα κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ παηθηψλ ζεκεηψζεη
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•

έλα ηέξκα, ε νκάδα πνπ έρεη κφλνλ ηξεηο παίθηεο επηηξέπεηαη λα
ζπκπιεξσζεί κε έλαλ παίθηε κφλν,
εάλ ε νκάδα πνπ ζεκεηψλεη ην ηέξκα είλαη απηή πνπ έρεη ηνπο ιηγφηεξνπο
παίθηεο, ν αγψλαο ζπλερίδεηαη ρσξίο αιιαγή ζηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ.
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ΚΑΝΟΝΑ 4 – Ο εμνπιηζκφο ησλ παηθηψλ
Αζθάιεηα
Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο παίθηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ή θέξνπλ νηηδήπνηε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνζκεκάησλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο) πνπ ζα
κπνξνχζε λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηνπο ίδηνπο ή γηα ηνπο άιινπο παίθηεο.
Βαζηθόο εμνπιηζκόο
Ο βαζηθφο ππνρξεσηηθφο εμνπιηζκφο ελφο παίθηε απνηειείηαη απφ ηα θάησζη
κεκνλσκέλα αληηθείκελα:
•
Μηα θαλέια ή θαλειάθη κε καλίθηα – ζηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεζηκνπνηεζνχλ εζψξνπρα, ηφηε ην ρξψκα ηνπ καληθηνχ πξέπεη λα είλαη
ην ίδην κε απηφ πνπ ππάξρεη ζην καλίθη ηεο θαλέιαο ή ζην θαλειάθη,
•
Παληεινλάθηα - Δθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη εζψξνπρα, ζα έρνπλ ην ίδην
ρξψκα κε ην βαζηθφ ρξψκα ζην παληεινλάθη. Ο ηεξκαηνθχιαθαο
επηηξέπεηαη λα θνξά καθξηά παληεινλάθηα.
Σα παπνχηζηα δελ επηηξέπνληαη. Δπηηξέπνληαη ειαζηηθνί επίδεζκνη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δελ θαιχπηνπλ πιήξσο ηα πφδηα, ηνπο αζηξαγάινπο ή ηα
δάθηπια ησλ πνδηψλ.
Χξώκαηα
•
Οη δπν νκάδεο πξέπεη λα θνξνχλ ρξψκαηα πνπ ηηο δηαθξίλνπλ κεηαμχ
ηνπο αιιά θαη απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο.
•
Κάζε ηεξκαηνθχιαθαο πξέπεη λα θνξά ρξψκαηα ην νπνία ζα ηνλ
μερσξίδνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο, ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο
βνεζνχο δηαηηεηέο.
Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο απηνχ ηνπ Καλφλα:
•
δελ απαηηείηαη λα δηαθφπηεηαη ην παηρλίδη.
•
νη δηαηηεηέο ππνδεηθλχνπλ ζηνλ παίθηε πνπ ππέπεζε ζε παξάπησκα λα
απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη ηνλ
εμνπιηζκφ ηνπ ζηελ επφκελε πεξίπησζε πνπ ζα ζηακαηήζεη ην παηρλίδη,
εθηφο εάλ έρεη ήδε δηνξζψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ.
•
νπνηνζδήπνηε παίθηεο πξέπεη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη
μαλά ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή.
•
πξηλ λα επηηξέςνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ παίθηε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, νη
δηαηηεηέο ή ν ηξίηνο δηαηηεηήο δηαζθαιίδνπλ φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ παίθηε
είλαη ζσζηφο.
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•

ν παίθηεο, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ αληηθαηαζηάζεθε ή φρη, επηηξέπεηαη κφλν
λα επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν εθφζνλ έρεη δνζεί ζπλέρεηα ζην
παηρλίδη, αιιά κφλν ζηελ επφκελε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ.
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Έλαο παίθηεο πνπ ππνρξεψζεθε λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
εμαηηίαο κηαο παξαβίαζεο ηνπ παξφληα Καλφλα θαη πνπ δελ έρεη
αληηθαηαζηαζεί θαη ελ ζπλερεία επαλέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ
άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή, πξέπεη λα παξαηεξείηαη.
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη δηαθφςνπλ ην
παηρλίδη πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζνπλ ηνλ παίθηε πνπ ππέπεζε ζην
παξάπησκα:
•
ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο,
πνπ εθηειείηαη:
απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα εηο βάξνο ηεο νπνίαο δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο κεζαίαο γξακκήο,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Βαζηθόο ππνρξεσηηθόο εμνπιηζκόο
Ο βαζηθφο ππνρξεσηηθφο εμνπιηζκφο δελ πξέπεη λα πεξηέρεη θαλέλα πνιηηηθφ,
ζξεζθεπηηθφ ή πξνζσπηθφ ζχλζεκα, νχηε εηθφλεο ή ζπλζήκαηα. Η νκάδα ελφο
παίθηε ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο ππνρξεσηηθφο εμνπιηζκφο πεξηέρεη πνιηηηθά,
ζξεζθεπηηθά ή πξνζσπηθά ζιφγθαλ, εηθφλεο ή ζπλζήκαηα, ζα ηηκσξείηαη απφ
ηελ δηνξγαλψηξηα ή απφ ηελ FIFA.
Δζώξνπρα
Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα απνθαιχπηνπλ εζψξνπρα ηα νπνία επηδεηθλχνπλ
πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά ή πξνζσπηθά ζιφγθαλ, εηθφλεο ή ζπλζήκαηα, ή
δηαθήκηζε εθηφο ηνπ ινγφηππνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Οη παίθηεο ή νη νκάδεο πνπ απνθαιχπηνπλ εζψξνπρα ηα νπνία επηδεηθλχνπλ
ζιφγθαλ, εηθφλεο ή πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά ή πξνζσπηθά ζπλζήκαηα ή
δηαθήκηζε εθηφο ηνπ ινγφηππνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζα ηηκσξνχληαη απφ ηνλ
νξγαλσηή ηεο δηνξγάλσζεο ή απφ ηελ FIFA.
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ΚΑΝΟΝΑ 5 – Οη δηαηηεηέο
Ζ εμνπζία ησλ δηαηηεηώλ
Κάζε αγψλαο ειέγρεηαη απφ δπν δηαηηεηέο (ηνλ δηαηηεηή θαη ηνλ δεχηεξν
δηαηηεηή), νη νπνίνη έρνπλ απφιπηε εμνπζία εθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν ζε ζρέζε κε ηνλ αγψλα γηα ηνλ
νπνίν έρνπλ νξηζηεί.
Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα
Οη δηαηηεηέο:
•
επηβάιινπλ ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν,
•
ειέγρνπλ ηνλ αγψλα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο, φηαλ
ππάξρνπλ,
•
δηαζθαιίδνπλ φηη νπνηαδήπνηε κπάια ρξεζηκνπνηείηαη πιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλφλα 2,
•
δηαζθαιίδνπλ φηη ν εμνπιηζκφο ησλ παηθηψλ, πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Καλφλα 4,
•
θαηαγξάθνπλ φια φζα ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα,
•
θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα, δηαθφπηνπλ ηνλ αγψλα γηα
νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν
ζηελ Άκκν,
•
δηαθφπηνπλ ηνλ αγψλα ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο παξέκβαζεο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο,
•
δηαθφπηνπλ ηνλ αγψλα εάλ θαηά ηελ άπνςή ηνπο, έλαο παίθηεο έρεη
ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν. Έλαο ηξαπκαηηζκέλνο παίθηεο επηηξέπεηαη λα
επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κεηά ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ
θαη κε ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή,
•
επηηξέπνπλ ηελ ζπλέρεηα ηνπ αγψλα κέρξηο φηνπ ε κπάια ζηακαηήζεη λα
παίδεη, εάλ θαηά ηελ άπνςή ηνπο έλαο παίθηεο έρεη ηξαπκαηηζηεί ειαθξά,
•
δηαζθαιίδνπλ ηελ απνρψξεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν φπνηνπ παίθηε
αηκνξξαγεί απφ έλα ηξαχκα. Ο παίθηεο επηηξέπεηαη λα επηζηξέςεη κφλν
κε ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή, πνπ πξέπεη λα
βεβαησζνχλ φηη ε αηκνξξαγία έρεη ζηακαηήζεη,
•
επηηξέπνπλ ηελ ζπλέρεηα ηνπ αγψλα φηαλ ε νκάδα εηο βάξνο ηεο νπνίαο
δηαπξάρζεθε έλα παξάπησκα, σθειείηαη απφ έλα ηέηνην πιενλέθηεκα θαη
ηηκσξνχλ ην αξρηθφ παξάπησκα, εάλ ην πξνζδνθψκελν πιενλέθηεκα δελ
αμηνπνηεζεί ζε εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν,
•
φηαλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη πεξηζζφηεξα απφ έλα παξαπηψκαηα
ηαπηνρξφλσο, ηηκσξνχλ ην πην ζνβαξφ παξάπησκα,
•
φηαλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη πεξηζζφηεξα απφ έλα παξαπηψκαηα θαθήο
ζπκπεξηθνξάο ηαπηνρξφλσο, ηηκσξνχλ ην πην ζνβαξφ παξάπησκα θαθήο
ζπκπεξηθνξάο,
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•

•

•
•
•
•

•

ιακβάλνπλ πεηζαξρηθά κέηξα θαηά παηθηψλ πνπ ππνπίπηνπλ ζε
παξαπηψκαηα πνπ ηηκσξνχληαη κε παξαηήξεζε ή απνβνιή. Γελ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ απηά ηα κέηξα άκεζα, πξέπεη φκσο λα ην
πξάμνπλ ζηελ επφκελε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ (φηαλ ε κπάια "δελ
παίδεη"),
ιακβάλνπλ κέηξα θαηά αμησκαηνχρσλ νκάδαο νη νπνίνη δελ
ζπκπεξηθέξνληαη κε ππεχζπλν ηξφπν θαη κπνξνχλ, θαηά ηελ δηαθξηηηθή
ηνπο επρέξεηα, λα ηνπο απνβάιινπλ απφ ηελ ηερληθή πεξηνρή θαη ηνπο
ρψξνπο γχξσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν,
δηαζθαιίδνπλ φηη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν δελ εηζέξρνληαη κε
εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα,
δίδνπλ ην ζήκα γηα λα μαλαξρίζεη ν αγψλαο, φηαλ έρεη δηαθνπεί,
δίδνπλ ηα ζήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν "ήκαηα
δηαηηεηή θαη βνεζνχ δηαηηεηή",
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη
ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν "Σνπνζέηεζε", πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο ελφηεηαο
"Δξκελεία ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν θαη
Οδεγίεο πξνο Γηαηηεηέο (Καλφλαο 5 - Οη δηαηηεηέο)", φηαλ πξέπεη λα ην
πξάμνπλ,
παξέρνπλ ζηηο νηθείεο αξρέο ηελ έθζεζε ηνπ αγψλα, ε νπνία
ζπκπεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα θάζε πνηλή πνπ επηβιήζεθε ζε παίθηεο
θαη/ή αμησκαηνχρνπο νκάδσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια πεξηζηαηηθά
ηα νπνία έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ή κεηά ηνλ
αγψλα,

Ο δηαηηεηήο:
•
ιεηηνπξγεί σο ρξνλνκέηξεο θαη ηξίηνο δηαηηεηήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρνπλ βνεζνί δηαηηεηέο,
•
θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα, δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηνλ
αγψλα γηα νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην
Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν,
•
δηαθφπηεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηνλ αγψλα ζε πεξίπησζε εμσηεξηθήο
παξέκβαζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο,
Ο δεχηεξνο δηαηηεηήο:
•
αληηθαζηζηά ηνλ δηαηηεηή ζε πεξίπησζε πνπ απηφο ηξαπκαηηζηεί ή
αδπλαηεί λα ζπλερίζεη,
Απνθάζεηο ησλ δηαηηεηώλ
Οη απνθάζεηο ησλ δηαηηεηψλ αλαθνξηθά κε γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε ην
παηρλίδη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ηνπ εάλ ζεκεηψζεθε έλα ηέξκα ή κε θαη
απηήο ηνπ απνηειέζκαηνο ελφο αγψλα, είλαη νξηζηηθέο.
Οη δηαηηεηέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κηα απφθαζή ηνπο εάλ αληηιεθζνχλ φηη δελ
είλαη νξζή, ή θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα, χζηεξα απφ πιεξνθνξίεο απφ
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έλαλ βνεζφ δηαηηεηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ μαλάξρηζε ην παηρλίδη ή φηη
δελ ηειείσζε ν αγψλαο.
Οη απνθάζεηο ην δηαηηεηή ππεξηζρχνπλ απηψλ ηνπ δεχηεξνπ δηαηηεηή ζε
πεξίπησζε πνπ ακθφηεξνη επηζεκάλνπλ έλα παξάπησκα θαη ππάξρεη
δηαθσλία κεηαμχ ηνπο.
ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο παξέκβαζεο ή απξεπνχο ζπκπεξηθνξάο, ν
δηαηηεηήο ζα απαιιάζζεη ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή ή ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο απφ
ηα θαζήθνληά ηνπο, ζα θξνληίδεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη ζα ππνβάιιεη
έθζεζε ζηηο νηθείεο αξρέο.
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Δπζύλεο ησλ δηαηηεηώλ
Οη δηαηηεηέο (θαη βνεζνί δηαηηεηψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) δελ είλαη ππεχζπλνη γηα:
•
νπνηνπδήπνηε είδνπο ηξαπκαηηζκφ ππέζηε έλαο παίθηεο, αμησκαηνχρνο ή
ζεαηήο
•
νπνηαδήπνηε δεκία ζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν νπνηαζδήπνηε κνξθήο
•
νπνηαδήπνηε άιιε απψιεηα ππέζηε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νκάδα,
εηαηξεία, νκνζπνλδία ή άιιν φξγαλν, πνπ νθείιεηαη ή κπνξεί λα νθείιεηαη
ζε νπνηαδήπνηε απφθαζε κπνξεί λα έιαβαλ ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο
ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν ή αλαθνξηθά κε ηηο
ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή, ην
παηρλίδη θαη ηνλ έιεγρν ελφο αγψλα,
Οη απνθάζεηο απηέο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ:
•
ηελ απφθαζε φηη ε θαηάζηαζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ή ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ είλαη ηέηνηα ή ηέηνηεο
πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ελφο αγψλα ή φρη,
•
ηελ απφθαζε νξηζηηθήο δηαθνπήο ελφο αγψλα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
•
ηελ απφθαζε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αμεζνπάξ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα,
•
ηελ απφθαζε δηαθνπήο ή κε ελφο αγψλα εμαηηίαο παξέκβαζεο ησλ
ζεαηψλ ή νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ζηνλ ρψξν ησλ ζεαηψλ,
•
ηελ απφθαζε δηαθνπήο ή κε ηνπ παηρληδηνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζε
έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
γηα ηαηξηθή θξνληίδα,
•
ηελ απφθαζε λα δεηεζεί απφ έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα
απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα ηαηξηθή θξνληίδα,
•
ηελ απφθαζε λα επηηξαπεί ή κε ζε έλαλ παίθηε λα θνξέζεη ζπγθεθξηκέλα
ελδχκαηα ή εμνπιηζκφ,
•
ηελ απφθαζε (ζηνλ βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη) λα επηηξαπεί ή φρη ζε
νπνηαδήπνηε πξφζσπα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αμησκαηνχρσλ νκάδαο ή
ηνπ γεπέδνπ, ππεχζπλσλ αζθάιεηαο, θσηνγξάθσλ ή άιισλ
εθπξνζψπσλ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο) λα βξίζθνληαη γχξσ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν,
•
νπνηαδήπνηε άιιε απφθαζε πνπ ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ζχκθσλα κε ηνπο
Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν ή ζε ζπκκφξθσζε
κε ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα απηνχο απφ ηνπο θαλφλεο ή ηνπο
θαλνληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο (FIFA), ηεο
ζπλνκνζπνλδίαο, ηεο νκνζπνλδίαο κέινπο ή ηεο ιίγθαο, ζχκθσλα κε
ηνπο νπνίνπο δηεμάγεηαη ν αγψλαο,
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Γηεζλείο αγώλεο
Η ρξήζε δεχηεξνπ δηαηηεηή ζε δηεζλείο αγψλεο είλαη ππνρξεσηηθή.
Αλαπιεξσκαηηθόο βνεζόο δηαηηεηή
ηα ηνπξλνπά ή ζηηο δηνξγαλψζεηο φπνπ νξίδεηαη αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο
δηαηηεηή, ν ξφινο ηνπ θαη ηα θαζήθνληά ηνπ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο
δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν
ζηελ Άκκν.
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ΚΑΝΟΝΑ 6 – Οη βνεζνί δηαηηεηέο
Ζ εμνπζία ησλ βνεζώλ δηαηηεηώλ
Δπηηξέπεηαη ν νξηζκφο δπν βνεζψλ δηαηηεηψλ (έλαο ηξίηνο δηαηηεηήο θαη έλαο
ρξνλνκέηξεο), νη νπνίνη νθείινπλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα κε
ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν. Σνπνζεηνχληαη
έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ λνεηή κεζαία γξακκή
θαη ζηελ ίδηα πιεπξά πνπ βξίζθεηαη ε δψλε αληηθαηάζηαζεο. Ο ρξνλνκέηξεο
παξακέλεη θαζηζηφο ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε, ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο
κπνξεί λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ είηε θαζηζηφο είηε φξζηνο.
Η νκνζπνλδία ή ε νκάδα ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ν αγψλαο
πξέπεη λα ρνξεγεί ζηνλ ηξίην δηαηηεηή θαη ζηνλ ρξνλνκέηξε θαηάιιειν
ρξνλφκεηξν.
Πξέπεη λα ηνπο ρνξεγείηαη έλα ηξαπέδη ρξνλνκέηξε πξνθεηκέλνπ λα
εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζσζηά.
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Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο:
•
ζπλδξάκεη ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνλ ρξνλνκέηξε,
•
θαηαγξάθεη ηνπο παίθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζηελ
αξρή θαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ,
•
ειέγρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κπάιαο καδί κε ηνπο δηαηηεηέο,
•
ειέγρεη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πξηλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν,
•
δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ παηθηψλ θαη,
ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηαθνξεηηθφ ζθχξηγκα ή αθνπζηηθφ ζήκα απφ απηά
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαηηεηέο, θαηαδεηθλχεη θάζε παξαβίαζε ε νπνία
έιαβε ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο αληηθαηάζηαζεο, εθφζνλ δελ κπνξεί
λα εθαξκνζηεί ν θαλφλαο ηνπ πιενλεθηήκαηνο,
•
θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ θάζε ζθφξεξ,
•
θαηαρσξεί ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ παηθηψλ πνπ
παξαηεξνχληαη ή απνβάιινληαη,
•
δίδεη ζηνπο αμησκαηνχρνπο θάζε νκάδαο έλα έγγξαθν ην νπνίν αλαγξάθεη
ην πφηε έλαο αλαπιεξσκαηηθφο επηηξέπεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν γηα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ παίθηε ν νπνίνο απνβιήζεθε,

•
•
•

επνπηεχεη ηελ επηζηξνθή ελφο παίθηε ν νπνίνο απνρψξεζε απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ,
επνπηεχεη ηελ επηζηξνθή ελφο παίθηε ν νπνίνο απνρψξεζε απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε ηξαπκαηηζκνχ,
δίδεη ζήκα ζηνπο δηαηηεηέο φηαλ έρεη ππάξμεη θάπνην πξνθαλέο ζθάικα
ζηελ παξαηήξεζε ή ζηελ απνβνιή ελφο παίθηε ή εάλ δηαπξάρζεθε κηα
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πξάμε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο εθηφο ηνπ νπηηθνχ ηνπο πεδίνπ. ε θάζε
πεξίπησζε, νη δηαηηεηέο απνθαζίδνπλ γηα θάζε γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε
ην παηρλίδη,
•

•
•
•

•
•

επνπηεχεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηερληθή
πεξηνρή, εθφζνλ ππάξρνπλ, θαη απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πάγθνπο
θαη ελεκεξψλεη ηνπο δηαηηεηέο γηα θάζε απξεπή ζπκπεξηθνξά,
θαηαγξάθεη ηηο δηαθνπέο ηνπ παηρληδηνχ πνπ νθείινληαη ζε εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο θαη ηνπο ιφγνπο γηα απηέο,
ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ απφ ηνπο δηαηηεηέο, ειέγρεη ηελ ζσζηή εθηέιεζε
ησλ ελαξθηήξησλ ιαθηηζκάησλ,
ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηαηηεηέο, ειέγρεη ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ
ειεχζεξσλ ιαθηηζκάησλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν
ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο,
παξέρεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αγψλα,
αληηθαζηζηά ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαηηεηήο ή ν
δεχηεξνο δηαηηεηήο ηξαπκαηηζηεί ή αδπλαηεί λα ζπλερίζεη,

Ο ρξνλνκέηξεο δηαζθαιίδεη φηη ε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Καλφλα 7:
•
μεθηλψληαο ην ρξνλφκεηξν κεηά ηελ ζσζηή εθηέιεζε ηνπ ελαξθηήξηνπ
ιαθηίζκαηνο,
•
ζηακαηψληαο ην ρξνλφκεηξν κεηά ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο, κεηά ηνλ
θαηαινγηζκφ ελφο ιαθηίζκαηνο πέλαιηη ή ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ή
κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφο ελφο παίθηε,
•
ζηακαηά ην ρξνλφκεηξν νπνηεδήπνηε ηνπ δψζνπλ ζήκα νη δηαηηεηέο λα ην
πξάμεη,
•
επαλεθθηλεί ην ρξνλφκεηξν κεηά απφ έλα ελαξθηήξην ιάθηηζκα, έλα
ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη ή κφιηο ην παηρλίδη μεθηλήζεη πάιη
κεηά απφ ζήκα ησλ δηαηηεηψλ λα ζηακαηήζεη ην ρξνλφκεηξν, ή κεηά απφ
ηνλ ηξαπκαηηζκφ ελφο παίθηε,
•
θαηαρσξίδεη ηα ηέξκαηα θαη ηηο πεξηφδνπο ηνπ παηρληδηνχ ζηνλ ειεθηξνληθφ
πίλαθα, εθφζνλ ππάξρεη,
•
ρξνλνκεηξά ηελ δίιεπηε απνβνιή ελφο παίθηε,
•
θαηαρσξίδεη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ παηθηψλ πνπ
παξαηεξνχληαη ή απνβάιινληαη,
•
θαηαδεηθλχεη ην ηέινο ηεο πξψηεο, ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ,
ην ηέινο ηνπ αγψλα ή ηελ παξάηαζε, εθφζνλ ππάξρεη, κε έλα δηαθνξεηηθφ
ζθχξηγκα ή αθνπζηηθφ ζήκα απφ απηφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαηηεηέο,
•
εθηειεί ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ,
•
παξέρεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ αγψλα.
Γηεζλείο αγώλεο
Η ρξήζε ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή θαη ηνπ ρξνλνκέηξε ζε δηεζλείο αγψλεο είλαη
ππνρξεσηηθή.
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ε δηεζλείο αγψλεο, ην ρξνλφκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα
ελζσκαηψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο (αθξηβήο ρξνλνκέηξεζε θαη κηα
ζπζθεπή γηα ηελ ρξνλνκέηξεζε ηεο δίιεπηεο απνβνιήο γηα κέρξη ηέζζεξηο
παίθηεο ηαπηφρξνλα).
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ΚΑΝΟΝΑ 7 – Γηάξθεηα ηνπ αγψλα
Πεξίνδνη ηνπ παηρληδηνύ
Ο αγψλαο δηαξθεί ηξεηο ίζεο ρξνληθέο πεξηφδνπο δηάξθεηαο 12 ιεπηψλ ε θάζε
κηα, εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ θνηλνχ κεηαμχ ηνπ δηαηηεηή θαη
ησλ δχν νκάδσλ. Οπνηαδήπνηε ζπκθσλία γηα ηελ αιιαγή ησλ πεξηφδσλ ηνπ
παηρληδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαη πξέπεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο.
Λήμε ησλ πεξηόδσλ ηνπ παηρληδηνύ
Ο ρξνλνκέηξεο θαηαδεηθλχεη ην ηέινο θάζε δσδεθάιεπηεο πεξηφδνπ κε έλα
ερεηηθφ ζήκα. Μεηά ην άθνπζκα ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο ηνπ ρξνλνκέηξε, έλαο
απφ ηνπο δηαηηεηέο αλαθνηλψλεη ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ή ηνπ αγψλα κε ηελ
ζθπξίρηξα ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη εάλ πξέπεη λα εθηειεζηεί ή λα
εθηειεζηεί εθ λένπ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη, ε ελ ιφγσ
πεξίνδνο παξαηείλεηαη κέρξη ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο.
Δάλ ε κπάια έρεη παηρηεί πξνο έλα απφ ηα ηέξκαηα πξηλ ν ρξνλνκέηξεο δψζεη
ην αθνπζηηθφ ζήκα, νη δηαηηεηέο νθείινπλ λα πεξηκέλνπλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ζνπη πξηλ λα αλαθνηλψζνπλ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ή ηνπ αγψλα κε έλα
ζθχξηγκα. Ο αγψλαο ή κηα πεξίνδνο ιήγεη φηαλ:
•
ε κπάια εηζέιζεη απεπζείαο ζην αληίπαιν ηέξκα θαη θαηαθπξσζεί έλα
ηέξκα, εάλ ε κπάια εηζέιζεη ζην ηέξκα ηεο ίδηαο νκάδαο θαηαθπξψλεηαη
έλα ηέξκα επίζεο, εθηφο εάλ ην ηέξκα ζεκεηψζεθε απεπζείαο απφ έλα
ειεχζεξν ιάθηηζκα, κηα επαλαθνξά ηεο κπάιαο απφ ηα πιάγηα, κηα
επαλφξζσζε ή έλα ιάθηηζκα θφξλεξ,
•
ε κπάια βγεη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ,
•
ε κπάια αγγίμεη ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ή έλαλ άιιν παίθηε ηεο ακπλφκελεο
νκάδαο, ηα θάζεηα δνθάξηα, ην νξηδφληην δνθάξη ή ηελ άκκν, πεξάζεη ηελ
γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη δελ ζεκεησζεί έλα ηέξκα,
•
ε κπάια αγγίμεη θάπνηνλ άιιν παίθηε ζηελ νκάδα πνπ παίδεη ηελ κπάια
πξηλ λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ηεο αληίπαιεο νκάδαο,
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ζεκεηψλεηαη ηέξκα,
•
ε κπάια αγγίμεη θάπνηνλ άιιν παίθηε ζηελ νκάδα πνπ παίδεη ηελ κπάια
πξηλ λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ηεο ίδηαο νκάδαο, πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ηέξκα,
•
δελ δηαπξάρζεθε θαλέλα παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη ή πνπ απαηηεί ηελ επαλεθηέιεζε ελφο
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ή ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, εθηφο εάλ ζεκεηψζεθε
ηέξκα ή ήηαλ δπλαηφλ λα παηρηεί ην πιενλέθηεκα,
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Δθφζνλ δηαπξάρζεθε έλα παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ηνπ
ερεηηθνχ ζήκαηνο ηνπ ρξνλνκέηξε θαη ηνπ ζθπξίγκαηνο ηνπ δηαηηεηή, ε
πεξίνδνο ιήγεη φηαλ:
•
ε κπάια δελ ιαθηηζηεί απεπζείαο ζην αληίπαιν ηέξκα,
•
ε κπάια εηζέιζεη απεπζείαο ζην αληίπαιν ηέξκα θαη επηηεπρζεί έλα ηέξκα,
•
ε κπάια βγεη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ,
•
ε κπάια πξνζθξνχζεη ζην έλα ή θαη ηα δπν θάζεηα δνθάξηα, ην νξηδφληην
δνθάξη, ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ή έλαλ άιιν παίθηε ηεο ακπλφκελεο νκάδαο,
ή νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δελ επηηεπρζεί έλα
ηέξκα,
•
δελ δηαπξάρζεθε θαλέλα άιιν παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε
ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη ή πνπ απαηηεί ηελ επαλεθηέιεζε
ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ή ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, εθηφο εάλ
ζεκεηψζεθε ηέξκα ή ήηαλ δπλαηφλ λα παηρηεί ην πιενλέθηεκα,
Γηάιιεηκα κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ ηνπ παηρληδηνύ
Οη παίθηεο έρνπλ ην δηθαίσκα κηαο δηαθνπήο κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ ηνπ
παηρληδηνχ.
Σν δηάιεηκκα κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ ηνπ παηρληδηνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη
ηα ηξία ιεπηά.
Η δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο κεηαμχ πεξηφδσλ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηεζεί
κφλν εθφζνλ ζπκθσλεί ν δηαηηεηήο.
Οξηζηηθή δηαθνπή αγώλα
Έλαο αγψλαο πνπ έρεη δηαθνπεί νξηζηηθά επαλαιακβάλεηαη, εθηφο εάλ νη
θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
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ΚΑΝΟΝΑ 8 – Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ
Πξνθαηαξθηηθά
ηξίβεηαη έλα λφκηζκα θαη ε νκάδα ε νπνία θεξδίδεη απνθαζίδεη ζε πνην ηέξκα
ζα επηηίζεηαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ αγψλα.
Η άιιε νκάδα εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ν
αγψλαο.
Η νκάδα πνπ θεξδίδεη ην ζηξίςηκν ηνπ λνκίζκαηνο πξηλ απφ ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα
γηα ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ.
ηελ δεχηεξε πεξίνδν ηνπ αγψλα, νη νκάδεο αιιάδνπλ ηέξκαηα θαη επηηίζεληαη
ζην αληίζεην ηέξκα.
Πξηλ απφ ηελ ηξίηε πεξίνδν ηνπ παηρληδηνχ, ζηξίβεηαη θαη πάιη έλα λφκηζκα θαη
ε νκάδα πνπ θεξδίδεη ην ζηξίςηκν απνθαζίδεη εάλ ζα επηηεζεί πξνο κηα
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζηελ ηξίηε πεξίνδν ή εάλ ζα εθηειέζεη ην
ελαξθηήξην ιάθηηζκα.
Δάλ δνζεί παξάηαζε, ε νκάδα πνπ δελ εθηέιεζε ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ζηελ
ηξίηε πεξίνδν ηνπ παηρληδηνχ, ην εθηειεί ζηελ πεξίνδν ηεο παξάηαζεο ηνπ
παηρληδηνχ θαη νη νκάδεο αιιάδνπλ πιεπξέο θαη επηηίζεληαη ζηα αληίζεηα
ηέξκαηα.
Δλαξθηήξην ιάθηηζκα
Σν ελαξθηήξην ιάθηηζκα απνηειεί έλαλ ηξφπν έλαξμεο ή ζπλέρηζεο ηνπ
αγψλα:
•
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα
•
κεηά ηελ επηηπρία ελφο ηέξκαηνο
•
θαηά ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ ηνπ παηρληδηνχ
•
θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο, εθφζνλ ππάξρεη
Έλα ηέξκα δελ επηηξέπεηαη λα ζεκεησζεί απεπζείαο απφ εθηέιεζε ελαξθηήξηνπ
ιαθηίζκαηνο.
Γηαδηθαζία
•
Όινη νη παίθηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδνληαη.
•
Οη αληίπαινη ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα πξέπεη λα
απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα απφ ηελ κπάια κέρξη ηελ εθηέιεζε
•
Η κπάια είλαη αθίλεηε επάλσ ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν
ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο
•
Ο δηαηηεηήο ηνπνζεηείηαη ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ απέλαληη απφ ηνπο
πάγθνπο ησλ νκάδσλ θαη δίδεη ην ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
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•

Η κπάια παίδεη ακέζσο κφιηο ιαθηηζηεί θαη θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο ή, εάλ
παίρζεθε πξνο ηα πίζσ, ακέζσο κφιηο ιαθηίζηεθε πξνο ηα εκπξφο θαη
βξίζθεηαη ζηνλ αέξα απφ έλαλ ζπκπαίθηε ηνπ παίθηε πνπ εθηέιεζε ην
ελαξθηήξην ιάθηηζκα πξηλ ε κπάια αγγίμεη ηελ άκκν

Όηαλ κηα νκάδα επηηχρεη έλα ηέξκα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεξίνδνο δελ
έρεη ιήμεη, ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα εθηειείηαη απφ ηελ αληίπαιε νκάδα.
Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δθφζνλ ε κπάια παίδεη θαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα αγγίμεη ηελ
κπάια μαλά (εθηφο αλ ηελ αγγίμεη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ ηελ αγγίμεη έλαο άιινο
παίθηεο θαη εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ παίδνπλ ην πιενλέθηεκα, ην παηρλίδη
δηαθφπηεηαη θαη μεθηλά πάιη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο,
πνπ εθηειείηαη:
•
απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη απηφ ήηαλ κέζα ζην κηζφ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε
αληίπαιε νκάδα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο κεζαίαο γξακκήο,
εθφζνλ ε κπάια βξίζθνληαλ ζην ηκήκα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ ε κπάια παίδεη θαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα κε πξφζεζε
ρεηξίδεηαη ηελ κπάια κε ην ρέξη πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο, θαη εθφζνλ
νη δηαηηεηέο δελ παίμνπλ ην πιενλέθηεκα, ην παηρλίδη δηαθφπηεηαη θαη μεθηλά
πάιη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, πνπ εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο).
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ελαξθηήξηνπ
ιαθηίζκαηνο, ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα εθηειείηαη μαλά δηφηη δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα.
Διεύζεξν δηαηηεηή
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ε κπάια παίδεηαη, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη πξνζσξηλά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πνπ δελ
κλεκνλεχεηαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν, ην
παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή. Σν παηρλίδη επίζεο κπνξεί λα
ζπλερηζηεί κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Καλφλεο
ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
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Γηαδηθαζία
Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο εθηειεί ην ειεχζεξν δηαηηεηή ζην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ
ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.
Σν παηρλίδη μαλαξρίδεη κφιηο ε κπάια αγγίμεη ηελ άκκν.

Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Η κπάια απειεπζεξψλεηαη μαλά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
•
εάλ ηελ αγγίμεη έλαο παίθηεο πξηλ απηή έιζεη ζε επαθή κε ηελ άκκν
•
εάλ ε κπάια βγεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν αθνχ αγγίμεη ηελ άκκν, ρσξίο
λα ηελ έρεη αγγίμεη θαλέλαο παίθηεο
•
εάλ δηαπξαρζεί νπνηνδήπνηε παξάπησκα πξηλ ε κπάια αγγίμεη ηελ άκκν
Δάλ κεηά ηελ επαθή ηεο κπάιαο κε ηελ άκκν, έλαο παίθηεο ηελ ιαθηίζεη κε
έλα άγγηγκα πξνο έλα απφ ηα ηέξκαηα θαη ε κπάια απεπζείαο:
•
εηζέιζεη ζην αληίπαιν ηέξκα, θαηαινγίδεηαη επαλφξζσζε
•
εηζέιζεη ζην ηέξκα ηηο ίδηαο νκάδαο, θαηαινγίδεηαη ιάθηηζκα απφ ην
θφξλεξ ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο
Δάλ κεηά ηελ επαθή ηεο κπάιαο κε ηελ άκκν, έλαο παίθηεο ηελ ιαθηίζεη κε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αγγίγκαηα πξνο έλα απφ ηα ηέξκαηα θαη ε κπάια
εηζέιζεη ζε έλα απφ ηα ηέξκαηα, θαηαθπξψλεηαη έλα ηέξκα.
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ΚΑΝΟΝΑ 9 – Η κπάια εληφο θαη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ
Ζ κπάια εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Η κπάια βξίζθεηαη εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ φηαλ:
•
έρεη πεξάζεη νιφθιεξε έμσ απφ ηελ γξακκή ηέξκαηνο ή ηελ πιάγηα
γξακκή, είηε ζην έδαθνο είηε ζηνλ αέξα
•
ην παηρλίδη έρεη δηαθνπεί απφ ηνπο δηαηηεηέο
•
πξνζθξνχζεη ζηελ νξνθή, εθφζνλ ππάξρεη
Ζ κπάια εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Η κπάια βξίζθεηαη εληφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο
πεξηπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ φπνπ:
•
αλαπεδά ζε έλα θάζεην δνθάξη, ζην νξηδφληην δνθάξη ή ζε κηα ζεκαία ηνπ
θφξλεξ θαη παξακέλεη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
αλαπεδήζεη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο δηαηηεηέο φηαλ απηνί βξίζθνληαη
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
Κιεηζηόο αγσληζηηθόο ρώξνο
Οη θαλνληζκνί ηεο δηνξγάλσζεο πξέπεη λα νξίδνπλ ην ειάρηζην χςνο κηαο
νξνθήο, θαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξα.
Δάλ ε κπάια πξνζθξνχζεη ζηελ νξνθή ελψ παίδεηαη, ην παηρλίδη μεθηλά εθ
λένπ κε επαλαθνξά ηεο κπάιαο απφ ηα πιάγηα πνπ εθηειείηαη απφ ηελ
αληίπαιε νκάδα απηήο πνπ ηειεπηαία άγγημε ηελ κπάια. Η επαλαθνξά απφ ηα
πιάγηα εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ηεο γξακκήο ηνπ πιαγίνπ πνπ βξίζθεηαη
πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ ην νπνίν ε κπάια ρηχπεζε
ζηελ νξνθή (βι Καλφλαο 15: Η επαλαθνξά ηεο κπάιαο).
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ΚΑΝΟΝΑ 10 – Μέζνδνο επίηεπμεο ηέξκαηνο
Δπίηεπμε ηέξκαηνο
Έλα ηέξκα ζεκεηψλεηαη φηαλ νιφθιεξε ε κπάια πεξάζεη ηελ γξακκή
ηέξκαηνο, κεηαμχ ησλ δχν θάζεησλ δνθαξηψλ θαη θάησ απφ ην νξηδφληην
δνθάξη, ππφ ηνλ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη πξνεγεζεί παξαβίαζε ησλ Καλφλσλ
ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν απφ ηελ νκάδα πνπ επηηπγράλεη
ην ηέξκα.
Έλα ηέξκα αθπξψλεηαη εάλ ν ηεξκαηνθχιαθαο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο ξίμεη ή
ρηππήζεη ηελ κπάια κε πξφζεζε κε ην ρέξη ή ηνλ βξαρίνλά ηνπ κέζα απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη θαη είλαη ν ηειεπηαίνο παίθηεο πνπ
άγγημε ή έπαημε ηελ κπάια. Ο αγψλαο ζπλερίδεηαη κε επαλφξζσζε ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο.
Δάλ κεηά ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ν δηαηηεηήο αληηιεθζεί πξηλ απφ ηελ
επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ φηη ε νκάδα πνπ ζεκείσζε ην ηέξκα αγσλίδνληαλ
κε παίθηε παξαπάλσ ή εθηέιεζε εζθαικέλα κηα αληηθαηάζηαζε, πξέπεη λα
αθπξψζεη ην ηέξκα θαη λα επαλεθθηλήζεη ην παηρλίδη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ
εθηειείηαη απφ ηελ αληίπαιε νκάδα απηήο ηνπ παίθηε πνπ δηέπξαμε ην
παξάπησκα, απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δθφζνλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα έρεη ήδε εθηειεζηεί,
ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλφλα 3 εηο βάξνο ηνπ
παίθηε πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα, αιιά ην ηέξκα ζεσξείηαη έγθπξν. Ο
δηαηηεηήο αλαθέξεη ην ζπκβάλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο.
Δθφζνλ ε αληίπαιε νκάδα επηηχρεη έλα ηέξκα, νη δηαηηεηέο θαηαθπξψλνπλ ην
ηέξκα θαη ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλφλα 3 εηο
βάξνο ηνπ παίθηε πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα.
Νηθήηξηα νκάδα
Η νκάδα ε νπνία ζεκεηψλεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηεξκάησλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ελφο αγψλα είλαη ληθήηξηα. Δάλ θαη νη δχν νκάδεο ζεκεηψζνπλ ίζν
αξηζκφ ηεξκάησλ ή εάλ δελ ζεκεησζνχλ ηέξκαηα, ν αγψλαο είλαη ηζφπαινο.
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Καλόλεο δηνξγάλσζεο
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη θαλφλεο δηνξγάλσζεο απαηηνχλ λα ππάξρεη ληθήηξηα
νκάδα κεηά απφ αγψλεο εληφο θαη εθηφο έδξαο, επηηξέπνληαη κφλνλ νη
αθφινπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθήξπμε ηεο ληθήηξηαο νκάδαο:
•
Ο θαλφλαο ησλ εθηφο έδξαο ηεξκάησλ
•
Δπηπξφζζεηνο ρξφλνο
•
Λαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη εθφζνλ ν αγψλαο είλαη αγψλαο ιίγθαο, νη βαζκνί
δίδνληαη σο αθνινχζσο:
•
Νίθε ζην ηέινο ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ: ηξεηο πφληνη ζηελ ληθήηξηα νκάδα.
•
Νίθε ζην ηέινο ηεο παξάηαζεο: δχν πφληνη ζηελ ληθήηξηα νκάδα.
•
Νίθε κεηά απφ ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη: έλαο πφληνο
ζηελ ληθήηξηα νκάδα.
Απηέο νη δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν "Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ληθεηή αγψλσλ εληφο θαη εθηφο έδξαο".
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ΚΑΝΟΝΑ 11 – Οθζάηλη
ην πνδφζθαηξν ζηελ άκκν δελ ππάξρεη νθζάηλη.
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ΚΑΝΟΝΑ 12 – Φάνπι θαη απξεπήο ζπκπεξηθνξά
Σα θάνπι θαη ε απξεπήο ζπκπεξηθνξά απνηεινχλ παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ
ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν θαη ηηκσξνχληαη σο αθνινχζσο:
Φάνπι
Σα θάνπι ηηκσξνχληαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη.
Φάνπι πνπ ηηκσξνύληαη κε ειεύζεξν ιάθηηζκα
Δάλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα παξαπηψκαηα κε
ηξφπν ν νπνίνο ζεσξείηαη απφ ηνπο δηαηηεηέο σο απξφζεθηνο, ξηςνθίλδπλνο, ή
κε ηελ ρξήζε ππεξβνιηθήο βίαο, θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ
ηεο αληίπαιεο νκάδαο:
•
Κιφηζεκα ελφο αληηπάινπ ή απφπεηξα
•
Σξηθινπνδηά ζε αληίπαιν
•
Δπίζεζε ζε αληίπαιν
•
Δθφξκεζε ζε αληίπαιν
•
Υηχπεκα αληηπάινπ ή απφπεηξα
•
πξψμηκν αληηπάινπ
•
Πξνβνιή ζε αληίπαιν
Δάλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα παξαπηψκαηα,
θαηαινγίδεηαη επίζεο έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα:
•
Κξάηεκα ή παξεκπφδηζε ελφο αληηπάινπ απφ ην λα εθηειέζεη έλα βνι
πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη
•
Φηχζηκν ή κε πξφζεζε ξίςε άκκνπ πξνο έλαλ αληίπαιν
•
Υεηξηζκφο εθ πξνζέζεσο ηεο κπάιαο κε ην ρέξη (εθηφο ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα φηαλ βξίζθεηαη κέζα ζηελ δηθή ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη)
Σν έκκεζν ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο).
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Φάνπι πνπ ηηκσξνύληαη κε ιάθηηζκα πέλαιηη
Σν ιάθηηζκα πέλαιηη θαηαθπξψλεηαη εάλ έλαο παίθηεο ππνπέζεη ζε
νπνηνδήπνηε απφ απηά ηα δέθα παξαπηψκαηα κέζα ζηελ δηθή ηνπ πεξηνρή
ηνπ πέλαιηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηεο κπάιαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φκσο φηη απηή παίδεηαη.
Έλα ιάθηηζκα πέλαιηη θαηαινγίδεηαη επίζεο εάλ έλαο παίθηεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ έλαλ αληίπαιν, αγγίμεη ηελ κπάια
ζηελ δηθή ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ εθηέιεζεο ηνπ
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο θαη ησλ ζεκαηψλ ζηα θφξλεξ θαη πξηλ ε κπάια αγγίμεη
ηα νξηδφληηα ή ην θάζεην δνθάξη, ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ή ηελ άκκν.
Σα θάνπι πνπ ηηκσξνύληαη κε ειεύζεξν ιάθηηζκα πξέπεη λα εθηεινύληαη
από ην λνεηό ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο ή από ην ζεκείν όπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα
α) Διεύζεξν ιάθηηζκα από ην λνεηό ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο
Έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη
εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο, εάλ:
•
κηα νκάδα δηαηεξήζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, ελψ παίδεηαη, ζηελ δηθή ηεο
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη γηα πεξηζζφηεξν απφ ηέζζεξα (4) δεπηεξφιεπηα
•
ν ηεξκαηνθχιαθαο, αθνχ παίμεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα ηνπ κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη αθνχ πξψηα ηελ ππνδέρζεθε απφ έλαλ ζπκπαίθηε
ηνπ, ηελ αγγίμεη πάιη κε πξφζεζε είηε κε ηα ρέξηα είηε κε ηνπο βξαρίνλέο
ηνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ πέλαιηη αθνχ έλαο ζπκπαίθηεο ηνπ έρεη ήδε
παίμεη ηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ρσξίο
θάπνηνο αληίπαινο λα ηελ έρεη αγγίμεη κεηαμχ απηψλ ησλ δπν παημηκάησλ
•
ν ηεξκαηνθχιαθαο, ελψ ε κπάια παίδεη, απειεπζεξψζεη ηελ κπάια απφ
ηα ρέξηα ηνπ θαη ηελ ιαθηίζεη ζηνλ αέξα πξηλ απηή λα αγγίμεη ηελ άκκν
•
ν ηεξκαηνθχιαθαο, αθνχ παίμεη ηελ κπάια έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη, επηζηξέςεη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ
ππεξαζπίδεηαη θαη αγγίμεη ή παίμεη ηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ
ζψκαηφο ηνπ
•
ν ηεξκαηνθχιαθαο αγγίμεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα ηνπ ζηελ δηθή ηνπ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, αθνχ ηελ έρεη ήδε απειεπζεξψζεη απφ ηελ θαηνρή
ηνπ θαη πξηλ απηή λα αγγίμεη θάπνηνλ άιιν παίθηε κεηαμχ απηψλ ησλ δπν
παημηκάησλ
•
έλαο παίθηεο παίδεη κε επηθίλδπλν ηξφπν ζην κηζφ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ
πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ
•
έλαο παίθηεο εκπνδίδεη ηελ πξνψζεζε ελφο αληηπάινπ ζην κηζφ ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ
•
έλαο παίθηεο, ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ,
δηαπξάμεη εηο βάξνο ελφο ζπκπαίθηε ηνπ νπνηνδήπνηε απφ ηα δέθα
παξαπηψκαηα (εθηφο ηνλ απφ πξφζεζε ρεηξηζκφ ηεο κπάιαο κε ην ρέξη)
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•

γηα ηα νπνία θαηαινγίδεηαη ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ δηαπξαρζεί θαηά
αληηπάινπ
έλαο παίθηεο δηαπξάμεη νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη, ε νπνία δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηνλ
Καλφλα 12, εμαηηίαο ηεο νπνίαο ν αγψλαο δηαθφπηεηαη πξνθεηκέλνπ λα
παξαηεξεζεί ή λα απνβιεζεί έλαο παίθηεο
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β) Διεύζεξν ιάθηηζκα ην νπνίν εθηειείηαη από ην ζεκείν ζην νπνίν
δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε
Καηαθπξψλεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην νπνίν
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο), εάλ:
•
έλαο παίθηεο παίδεη κε επηθίλδπλν ηξφπν ζην κηζφ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ
πνπ ππεξαζπίδεηαη ε αληίπαιε νκάδα
•
έλαο παίθηεο εκπνδίδεη ηελ πξνψζεζε ελφο αληηπάινπ ζην κηζφ ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε αληίπαιε νκάδα
•
έλαο παίθηεο εκπνδίδεη ηνλ ηεξκαηνθχιαθα λα απειεπζεξψζεη ηελ κπάια
ελψ ν ηεξκαηνθχιαθαο βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ
ππεξαζπίδεηαη θαη ελψ ε κπάια παίδεηαη
•
έλαο παίθηεο, ζην κηζφ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε
αληίπαιε νκάδα, δηαπξάμεη εηο βάξνο ελφο ζπκπαίθηε ηνπ νπνηνδήπνηε
απφ ηα δέθα παξαπηψκαηα (εθηφο ηνλ απφ πξφζεζε ρεηξηζκφ ηεο κπάιαο
κε ην ρέξη) γηα ηα νπνία θαηαινγίδεηαη ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ
δηαπξαρζεί θαηά αληηπάινπ,
•
έλαο παίθηεο δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε άιιν παξάπησκα ζην κηζφ ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε αληίπαιε νκάδα, ην νπνίν δελ
αλαθέξεηαη ζηνλ Καλφλα 12, γηα ην νπνίν ν αγψλαο δηαθφπηεηαη
πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί ή λα απνβιεζεί έλαο παίθηεο
Απξεπήο ζπκπεξηθνξά
Η απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε ή απνβνιή
Πεηζαξρηθέο πνηλέο
Η θίηξηλε θάξηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη φηη παξαηεξείηαη έλαο παίθηεο ή
έλαο αλαπιεξσκαηηθφο.
Η θφθθηλε θάξηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη φηη απνβάιιεηαη έλαο παίθηεο ή
έλαο αλαπιεξσκαηηθφο.
Μφλν έλαο παίθηεο ή έλαο αλαπιεξσκαηηθφο επηηξέπεηαη λα δερζνχλ θίηξηλε ή
θφθθηλε θάξηα. Η ζρεηηθή θάξηα επηδεηθλχεηαη κφλν δεκφζηα ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν, εθφζνλ ν αγψλαο έρεη μεθηλήζεη. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, νη δηαηηεηέο
ελεκεξψλνπλ πξνθνξηθά ηνπο παίθηεο θαη ηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο νκάδαο
γηα ηελ πεηζαξρηθή πνηλή πνπ επηβιήζεθε.
Οη δηαηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα επηβάιινπλ πνηλέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ
εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ βξίζθεηαη ν αγσληζηηθφο ρψξνο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη κέρξηο φηνπ απνρσξήζνπλ απφ απηέο.
Έλαο παίθηεο ν νπνίνο δηαπξάηηεη έλα παξάπησκα είηε εληφο είηε εθηφο ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ζηξέθεηαη θαηά ελφο αληηπάινπ,
ελφο ζπκπαίθηε, ησλ δηαηηεηψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ, ηηκσξείηαη
αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ παξαπηψκαηνο πνπ δηέπξαμε.
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Παξαπηώκαηα πνπ ηηκσξνύληαη κε παξαηήξεζε
Έλαο παίθηεο παξαηεξείηαη εάλ δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα
επηά παξαπηψκαηα:
•
Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
•
Γηαθσλία ιεθηηθά ή κε θηλήζεηο
•
Γηαξθήο παξαβίαζε ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν
ζηελ Άκκν
•
Δθ πξνζέζεσο θαζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ
•
Με ηήξεζε ηεο απαηηνχκελεο απφζηαζεο φηαλ δίδεηαη ζπλέρεηα ζηνλ
αγψλα κε ιάθηηζκα απφ ην θφξλεξ, ελαξθηήξην ιάθηηζκα, επαλαθνξά ή
ειεχζεξν ιάθηηζκα (αληίπαινη)
•
Δίζνδνο ή επηζηξνθή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ
δηαηηεηψλ ή παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο
•
Δθ πξνζέζεσο απνρψξεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα
ησλ δηαηηεηψλ
Έλαο αλαπιεξσκαηηθφο παξαηεξείηαη εάλ δηαπξάμεη νπνηνδήπνηε απφ ηα
αθφινπζα ηέζζεξα παξαπηψκαηα:
•
Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
•
Γηαθσλία ιεθηηθά ή κε θηλήζεηο
•
Δθ πξνζέζεσο θαζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ
•
Δίζνδνο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαηά παξάβαζε ηεο δηαδηθαζίαο
αληηθαηάζηαζεο
Παξαπηώκαηα πνπ ηηκσξνύληαη κε απνβνιή
Έλαο παίθηεο ή έλαο αλαπιεξσκαηηθφο απνβάιιεηαη εάλ δηαπξάμεη
νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα νθηψ παξαπηψκαηα:
•
νβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
•
Βίαηε ζπκπεξηθνξά
•
Δθ πξνζέζεσο θηχζηκν ή ξίςε άκκνπ θαηά αληηπάινπ ή νπνηνπδήπνηε
άιινπ πξνζψπνπ
•
Παξεκπφδηζε ηεο αληίπαιεο νκάδαο απφ ην λα επηηχρεη ηέξκα ή κηα
πξνθαλή επθαηξία λα επηηχρεη ηέξκα, κε εθ πξνζέζεσο ρεηξηζκφ ηεο
κπάιαο κε ην ρέξη (απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνλ ηεξκαηνθχιαθα κέζα ζηελ δηθή
ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη)
•
Παξεκπφδηζε κηαο πξνθαλνχο επθαηξίαο ελφο αληηπάινπ πνπ θηλείηαη
πξνο ην ηέξκα ηνπ παίθηε λα επηηχρεη ηέξκα, δηαπξάηηνληαο έλα
παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη
•
Άγγηγκα ηεο κπάιαο ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ φπνπ νη αληίπαινη
εθηεινχλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα θαη ησλ δνθαξηψλ ηνπ ηέξκαηνο ηεο
νκάδαο ηνπ, πξηλ ε κπάια αγγίμεη ηα δνθάξηα, ην νξηδφληην δνθάξη, ηνλ
ηεξκαηνθχιαθα ή ηελ άκκν
•
Υξήζε άζεκλεο, πξνζβιεηηθήο ή πβξηζηηθήο γιψζζαο θαη/ή ρεηξνλνκηψλ
•
Όηαλ δερζεί δεχηεξε παξαηήξεζε ζηνλ ίδην αγψλα
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Έλαο αλαπιεξσκαηηθφο απνβάιιεηαη εάλ εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ελφο
ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο.
Έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο πνπ έρεη απνβιεζεί πξέπεη λα απνρσξεί
απφ ηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ηελ ηερληθή πεξηνρή.
Απνθάζεηο
1.
Μηα πξνβνιή πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ελφο αληηπάινπ πξέπεη λα
ηηκσξείηαη σο ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
2.
Όηαλ νη δηαηηεηέο ηηκσξνχλ έλαλ παίθηε ν νπνίνο εκπνδίδεη έλαλ αληίπαιν απφ
ην λα εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη, πξέπεη λα ιακβάλνπλ
ππφςε ηα αθφινπζα:
•
Δθφζνλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή ζα
εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη ηνλ αγγίμεη έλαο
αληίπαινο, θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη εηο
βάξνο ηνπ αληηπάινπ
•
Δθφζνλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή ζα
εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη έλαο αληίπαινο αγγίμεη
ή παίμεη ηελ κπάια, θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα
πέλαιηη εηο βάξνο ηνπ αληηπάινπ
•
Δθφζνλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή ζα
εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη έλαο αληίπαινο ηνλ
αγγίμεη ή παίμεη ηελ κπάια θαη σο απνηέιεζκα ν αληίπαινο ρηππήζεη απφ
ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ηελ ελέξγεηα, νη δηαηηεηέο δελ ηηκσξνχλ ηνλ παίθηε
πνπ εθηέιεζε ην βνι πιαλέ ή ην αλάπνδν ςαιίδη αιιά, αληίζεηα,
ηηκσξνχλ ηνλ παίθηε πνπ εκπφδηζε ή ζθφπεπε λα εκπνδίζεη ηελ εθηέιεζε
ηεο ελέξγεηαο
•
Δθφζνλ ε κπάια δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή
ζα εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη έλαο αληίπαινο
αγγίμεη ή παίμεη ηελ κπάια, ν αληίπαινο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα
παξάπησκα
•
Δθφζνλ ε κπάια δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή
ζα εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη ν παίθηεο απηφο
ρηππήζεη έλαλ αληίπαιν ελψ εθηειεί ηελ ελέξγεηα, ζα ηηκσξείηαη ζχκθσλα
κε ην παξάπησκα
•
Έλαο παίθηεο ζεσξείηαη φηη έρεη θαηνρή ηεο κπάιαο αθνχ ηελ ειέγμεη κε
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, εθηφο απφ ηα ρέξηα θαη ηνπο
βξαρίνλέο ηνπ
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3.
Έλαο παίθηεο, ακπλφκελνο ζε έλα ςαιίδη ή αλάπνδν ςαιίδη, επηηξέπεηαη λα
πεδήμεη θάζεηα απφ ην έδαθνο, δεδνκέλνπ φηη δελ αγγίδεη ηνλ παίθηε πνπ
εθηειεί ην ιάθηηζκα.
4.
Οπνηαδήπνηε πξάμε πξνζπνίεζεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πνπ απνζθνπεί
ζην λα παξαπιαλήζεη ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη λα ηηκσξείηαη σο αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά.
5.
Σν ιάθηηζκα ηεο κπάιαο καθξηά ή ε παξεκπφδηζή ηεο κε ην ζψκα εθ
πξνζέζεσο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ρξνλνηξηβή ή λα εκπνδηζηεί έλαο
αληίπαινο λα παίμεη ηελ κπάια, πξέπεη λα ηηκσξνχληαη σο επηθίλδπλν
παηρλίδη. Οη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα παίμνπλ
ην πιενλέθηεκα θαη μεθηλνχλ πάιη ην παηρλίδη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ
ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ζην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα,
δεδνκέλνπ φηη απηφ ζπλέβε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο).
6.
Έλαο παίθηεο ν νπνίνο βγάδεη ηελ θαλέια ηνπ θαηά ηνλ παλεγπξηζκφ ελφο
ηέξκαηνο πξέπεη λα παξαηεξείηαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
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ΚΑΝΟΝΑ 13 – Διεχζεξα ιαθηίζκαηα
Διεύζεξα ιαθηίζκαηα
Σα ειεχζεξα ιαθηίζκαηα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία:
•
Οη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ζρεκαηίζνπλ ηείρνο
•
Ο παίθηεο πνπ δέρζεθε ην αληηθαλνληθφ καξθάξηζκα είλαη απηφο πνπ
εθηειεί ην ιάθηηζκα, εθηφο εάλ έρεη ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά, πεξίπησζε θαηά
ηελ νπνία ην εθηειεί ν αλαπιεξσκαηηθφο πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε
•
Η κπάια πξέπεη λα είλαη αθίλεηε φηαλ εθηειείηαη ην ιάθηηζκα, θαη ν
εθηειεζηήο δελ επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ηελ κπάια δεχηεξε θνξά κέρξηο
φηνπ απηή αγγίμεη έλαλ άιιν παίθηε
•
ην ηέινο θάζε πεξηφδνπ ή παξάηαζεο πξέπεη λα δίδεηαη πξφζζεηνο
ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα
•
Δθφζνλ ην ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα, ε κπάια παίδεηαη φηαλ ιαθηηζηεί απεπζείαο
έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
•
Δάλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα θαηαιήμεη απεπζείαο κέζα ζην ηέξκα ηνπ
εθηειεζηή, θαηαινγίδεηαη ιάθηηζκα θφξλεξ ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο
•
Δάλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα θαηαιήμεη απεπζείαο ζην αληίπαιν ηέξκα,
θαηαθπξψλεηαη έλα ηέξκα
Θέζε ειεύζεξνπ ιαθηίζκαηνο
α) Διεύζεξν ιάθηηζκα ζην κηζό ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε
αληίπαιε νκάδα
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Δάλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα, θάζε παίθηεο εθηφο απφ
ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα θαη ηνλ αληίπαιν ηεξκαηνθχιαθα, πξέπεη
λα:
•
βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αληίπαινπ
ηεξκαηνθχιαθα)
•
απέρεη ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα απφ ηελ κπάια κέρξηο φηνπ λα παίμεη
•
βξίζθεηαη πίζσ απφ κηα λνεηή γξακκή ζε επζεία κε ηελ κπάια,
παξάιιεια ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη, έηζη ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα.
Καλέλαο παίθηεο εθηφο απφ ηνλ εθηειεζηή, δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη
απηή ηελ λνεηή γξακκή κέρξηο φηνπ παίμεη ε κπάια
β) Διεύζεξν ιάθηηζκα από ην κηζό ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε
νκάδα ή από ην λνεηό ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο

Δάλ ην ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη ζην κηζφ ηεο νκάδαο πνπ δελ δηέπξαμε
θάπνην παξάπησκα ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, θάζε ακπλφκελνο παίθηεο πξέπεη λα:
•
βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
απέρεη ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα απφ ηελ κπάια κέρξηο φηνπ λα παίμεη
•
αθήλεη ειεχζεξν έλαλ λνεηφ ρψξν κεηαμχ ηεο κπάιαο θαη ησλ ζεκαηψλ
ηνπ θφξλεξ, εθηφο απφ ηνλ αληίπαιν ηεξκαηνθχιαθα, ν νπνίνο
επηηξέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηεο νκάδαο ηνπ
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Δάλ ην ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη ζην κηζφ ηεο νκάδαο πνπ δελ δηέπξαμε
θάπνην παξάπησκα ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, νη ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα
πξέπεη λα:
•
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ λνεηή πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο
κπάιαο θαη ησλ ζεκαηψλ ησλ θφξλεξ, εθηφο ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην
ιάθηηζκα
Γηαδηθαζία
•
Ο παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα επηηξέπεηαη λα θάλεη έλα κηθξφ
ινθίζθν άκκνπ κε ηα πφδηα ηνπ ή κε ηελ κπάια, πξνθεηκέλνπ λα
αλπςψζεη ηελ ζέζε ηεο κπάιαο
•
Σν ειεχζεξν ιάθηηζκα πξέπεη λα εθηειείηαη κέζα ζε ηέζζεξα (4)
δεπηεξφιεπηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ νη δηαηηεηέο δψζνπλ ην ζήκα γηα ηελ
εθηέιεζε
•
Ο εθηειεζηήο δελ επηηξέπεηαη λα μαλαγγίμεη ηελ κπάια, κέρξηο φηνπ
αγγίμεη θάπνηνλ άιιν παίθηε
•
Η κπάια ζεσξείηαη φηη παίδεηαη φηαλ αγγηρηεί ή παηρηεί
•
Δπηηξέπεηαη ην ιάθηηζκα ηεο κπάιαο πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε θαη ε
πάζα ηεο πξνο νπνηνλδήπνηε ζπκπαίθηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα
•
Δάλ ε κπάια ιαθηίδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αληίπαινπ ηέξκαηνο,
κέζα ζηνλ ρψξν κεηαμχ ηεο κπάιαο θαη ησλ ζεκαηψλ ηνπ θφξλεξ, κφλν ν
ηεξκαηνθχιαθαο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ηελ
κπάια ελψ απηή βξίζθεηαη ζηνλ αέξα θαη ελψ απηή δελ έρεη αγγίμεη ηα
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θάζεηα δνθάξηα ή ην νξηδφληην δνθάξη. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, εάλ ε
κπάια βγεη έμσ απφ απηφλ ηνλ ρψξν ή αγγίμεη ηελ άκκν, ηα θάζεηα
δνθάξηα ή ην νξηδφληην δνθάξη, ν πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη πιένλ θαη θάζε
παίθηεο επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ή λα παίμεη ηελ κπάια
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Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δάλ νπνηνζδήπνηε παίθηεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο
πνπ εθηειείηαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ή απφ ην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο θαη αθνχ
έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο έρεη δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο θαη
ελψ ε κπάια παίδεηαη, δηαπξάμεη κηα παξαβίαζε (εθηφο ηνπ ακπλφκελνπ
ηεξκαηνθχιαθα) αγγίδνληαο ηελ κπάια ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο κπάιαο θαη
ησλ ζεκαηψλ ηνπ θφξλεξ πξηλ ε κπάια αγγίμεη ηα θάζεηα ή ην νξηδφληην
δνθάξη, ηνλ ακπλφκελν ηεξκαηνθχιαθα ή ηελ άκκν ή έρεη πξνεγνπκέλσο βγεη
απφ απηή ηελ πεξηνρή, ηφηε:
•
εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ηνλ θαλφλα ηνπ πιενλεθηήκαηνο θαη
ην παξάπησκα δηαπξάρηεθε απφ έλαλ ακπλφκελν έμσ απφ ηελ πεξηνρή
ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη, ε νκάδα ηνπ παίθηε ζα ηηκσξείηαη κε
ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ αγγίρηεθε ε
κπάια, ή κε ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ν παίθηεο άγγημε ηελ κπάια κέζα
ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη
•
εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ηνλ θαλφλα ηνπ πιενλεθηήκαηνο θαη
ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε απφ θάπνηνλ ζπκπαίθηε ηνπ παίθηε πνπ
εθηειεί ην ιάθηηζκα, θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα εηο βάξνο ηεο
νκάδαο ηνπ, ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν πνπ αγγίρηεθε ε κπάια
εθφζνλ απηφ ζπλέβε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ε κπάια αγγίρηεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο). Οη δηαηηεηέο δελ επηβάιινπλ θακηά πνηλή, εθηφο εάλ έλαο
ακπλφκελνο παίθηεο άγγημε ηελ κπάια ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο κπάιαο
θαη ησλ δνθαξηψλ ηνπ ηέξκαηνο πνπ ππεξαζπίδεηαη. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν παίθηεο απνβάιιεηαη γηαηί εκπφδηζε κηα πξνθαλή επθαηξία
γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ ην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, θαη αθνχ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο έρεη
δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αιιά πξηλ ε κπάια λα παίμεη,
έλαο αληίπαινο δελ ηεξήζεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζηελ ζέζε ηνπ
θαη ζηελ κπάια ή εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο κπάιαο θαη ησλ ζεκαηψλ
ηνπ θφξλεξ:

ην ιάθηηζκα επαλαιακβάλεηαη θαη ν ππαίηηνο παίθηεο παξαηεξείηαη, εθηφο
εάλ νη δηαηηεηέο εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα ή δηαπξαρζεί θάπνηα άιιε
παξαβίαζε ε νπνία ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη.
Δθφζνλ ην παξάπησκα ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα, νη δηαηηεηέο
απνθαζίδνπλ εάλ ζα ηηκσξήζνπλ ην αξρηθφ παξάπησκα ή απηφ πνπ
δηαπξάρζεθε κεηαγελέζηεξα. Δθφζνλ ην δεχηεξν παξάπησκα απαηηεί ηελ
επηβνιή πξφζζεηεο πνηλήο, νη δηαηηεηέο δίδνπλ δεχηεξε παξαηήξεζε ή
απεπζείαο θφθθηλε θάξηα, εθφζνλ ην παξάπησκα πνπ δηαπξάρζεθε
απαηηεί ηέηνηα πνηλή
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Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ ην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, θαη αθνχ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο έρεη
δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αιιά πξηλ ε κπάια λα παίμεη,
έλαο ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα, κπεη ζηνλ ρψξν κεηαμχ
ηεο κπάιαο θαη ησλ ζεκαηψλ ηνπ θφξλεξ:
•
εάλ νη δηαηηεηέο αδπλαηνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, ε νκάδα ηνπ
ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ εθηειείηαη ζην ζεκείν φπνπ κπήθε
ζηνλ απαγνξεπκέλν ρψξν εθφζνλ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδνληαη νη αληίπαινη, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ απηφ έγηλε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο). Οη δηαηηεηέο δελ επηβάιινπλ θακηά άιιε πνηλή, εθηφο εάλ
δηαπξάρζεθε θάπνην άιιν παξάπησκα πνπ ηελ επηβάιιεη
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ ην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, θαη αθνχ έλαο απφ ηνπο
δηαηηεηέο έρεη δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αιιά πξηλ ε
κπάια λα παίμεη, έλαο ή πεξηζζφηεξνη αληίπαινη δελ ηεξήζνπλ ηελ ειάρηζηε
απφζηαζε αλάκεζα ζηελ ζέζε ηνπο θαη ζηελ κπάια ή εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή
κεηαμχ ηεο κπάιαο θαη ησλ ζεκαηψλ ηνπ θφξλεξ θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
ζπκπαίθηεο ηνπ εθηειεζηή εηζέιζνπλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο κπάιαο θαη ησλ
ζεκαηψλ ηνπ θφξλεξ:
•
ην ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη μαλά θαη νη δηαηηεηέο ζα πξνεηδνπνηνχλ
ηνπο παίθηεο αιιά δελ ζα επηβάιινπλ θακηά άιιε πνηλή
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδνληαη νη αληίπαινη θαη αθνχ έλαο απφ ηνπο
δηαηηεηέο έρεη δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αιιά πξηλ ε
κπάια λα παίμεη, έλαο αληίπαινο δελ ηεξήζεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε
αλάκεζα ζηελ ζέζε ηνπ θαη ζηελ κπάια ή εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο
κπάιαο θαη ηεο παξάιιειεο λνεηήο γξακκήο ζηελ επζεία ηεο κπάιαο:
•
ην ιάθηηζκα επαλαιακβάλεηαη θαη ν ππαίηηνο παίθηεο παξαηεξείηαη, εθηφο
εάλ νη δηαηηεηέο εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα ή δηαπξαρζεί θάπνηα άιιε
παξαβίαζε ε νπνία ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη.
Δθφζνλ ην παξάπησκα ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα, νη δηαηηεηέο
απνθαζίδνπλ εάλ ζα ηηκσξήζνπλ ην αξρηθφ παξάπησκα ή απηφ πνπ
δηαπξάρζεθε κεηαγελέζηεξα. Δθφζνλ ην δεχηεξν παξάπησκα απαηηεί ηελ
επηβνιή πξφζζεηεο πνηλήο, νη δηαηηεηέο δίδνπλ δεχηεξε παξαηήξεζε ή
απεπζείαο θφθθηλε θάξηα, εθφζνλ ην παξάπησκα πνπ δηαπξάρζεθε
απαηηεί ηέηνηα πνηλή
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδνληαη νη αληίπαινη θαη αθνχ έλαο απφ ηνπο
δηαηηεηέο έρεη δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αιιά πξηλ ε
κπάια λα παίμεη, έλαο ζπκπαίθηεο δελ ηεξήζεη ηελ ειάρηζηε απφζηαζε
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αλάκεζα ζηελ ζέζε ηνπ θαη ζηελ κπάια ή εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο
κπάιαο θαη ηεο παξάιιειεο λνεηήο γξακκήο ζηελ επζεία ηεο κπάιαο:
•
θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ
ν παίθηεο πνπ ππέπεζε ζην παξάπησκα δελ ηήξεζε ηελ ειάρηζηε
απφζηαζε ησλ 5 κέηξσλ απφ ηελ κπάια, δεδνκέλνπ φηη απηφ βξίζθεηαη
ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδνληαη νη αληίπαινη, ή απφ ην λνεηφ
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην
ζεκείν απηφ βξίζθεηαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ, ή εάλ ν
παίθηεο πνπ ππέπεζε ζην παξάπησκα εηζήιζε ζηνλ κε επηηξεπφκελν
ρψξν (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Οη δηαηηεηέο δελ
επηβάιινπλ θακηά άιιε πνηλή, εθηφο εάλ δηαπξάρζεθε θάπνην άιιν
παξάπησκα πνπ ηελ επηβάιιεη
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδνληαη νη αληίπαινη θαη αθνχ έλαο απφ ηνπο
δηαηηεηέο έρεη δψζεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αιιά πξηλ ε
κπάια λα παίμεη, έλαο ή πεξηζζφηεξνη αληίπαινη θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
ζπκπαίθηεο δελ ηεξήζνπλ ηελ ειάρηζηε απφζηαζε ή εηζέιζνπλ ζηνλ ρψξν
κεηαμχ ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο θαη ηεο παξάιιειεο λνεηήο γξακκήο ζηελ
επζεία ηεο κπάιαο:
•
ην ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειείηαη μαλά θαη νη δηαηηεηέο ζα πξνεηδνπνηνχλ
ηνπο παίθηεο αιιά δελ ζα επηβάιινπλ θακηά άιιε πνηλή
Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ ηελ ακπλφκελε
νκάδα κέζα απφ ηελ δηθή ηεο πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ε κπάια δελ ιαθηηζηεί
απεπζείαο έμσ απφ απηή ηελ πεξηνρή:
•
ην ιάθηηζκα επαλαιακβάλεηαη, αιιά ε ρξνλνκέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ δελ μεθηλά εθ λένπ θαη ζπλερίδεηαη κφιηο ν παίθηεο είλαη
έηνηκνο λα ην επαλαιάβεη
Δάλ ε νκάδα ε νπνία εθηειεί ην ειεχζεξν ιάθηηζκα θαζπζηεξήζεη πεξηζζφηεξν
απφ ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα ηφηε:
•
νη δηαηηεηέο θαηαινγίδνπλ έλαο ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο, πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ ζα είρε αξρηθά δνζεί ζπλέρεηα
ζην παηρλίδη εθφζνλ βξίζθεηαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ
ακχλεηαη ζην ειεχζεξν ιάθηηζκα, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη
ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ην ειεχζεξν ιάθηηζκα
εθηειείηαη απφ ην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ή απφ ην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ κηα πεξίνδνο παξαηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζε έλαλ παίθηε λα
εθηειέζεη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα θαη απηφο δελ ην πξάμεη κε ηελ πξφζεζε λα
επηηχρεη έλα ηέξκα:
•
νη δηαηηεηέο δίδνπλ ην ζήκα ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ αγψλα, φπσο
πξέπεη
Δθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ε κπάια ιαθηηζηεί απφ
έλαλ ζπκπαίθηε ηνπ παίθηε πνπ είρε νξηζηεί πξνεγνπκέλσο:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη, παξαηεξνχλ ηνλ ζπκπαίθηε γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη μεθηλνχλ πάιη ην παηρλίδη κε ειεχζεξν
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ιάθηηζκα ππέξ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν
φπνπ ν παίθηεο ιάθηηζε ηελ κπάια εθφζνλ ην αξρηθφ ειεχζεξν ιάθηηζκα
εθηειέζηεθε ζην κηζφ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ ζην ειεχζεξν ιάθηηζκα,
ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο εθφζνλ ην αξρηθφ ειεχζεξν ιάθηηζκα εθηειέζηεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν
ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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Διεύζεξν ιάθηηζκα από ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη ε
νκάδα από νπνηνλδήπνηε παίθηε εθηόο ηνπ ηεξκαηνθύιαθα
Δθφζνλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν εθηειεζηήο αγγίμεη ηελ κπάια μαλά (φρη κε
ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ
ζην ειεχζεξν ιάθηηζκα, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν
ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν εθηειεζηήο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια πξηλ
λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην
παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα
(βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ
παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα θαη εθφζνλ ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην
ιάθηηζκα δελ είλαη ν ηεξκαηνθχιαθαο, θαηαινγίδεηαη ιάθηηζκα πέλαιηη
Διεύζεξν ιάθηηζκα από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα
Δθφζνλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν ηεξκαηνθχιαθαο αγγίμεη ηελ κπάια μαλά
(φρη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ
ζην ειεχζεξν ιάθηηζκα, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν
ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν ηεξκαηνθχιαθαο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια
κε ην ρέξη πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
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κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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ΚΑΝΟΝΑ 14 – Λάθηηζκα πέλαιηη
Σν ιάθηηζκα από ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Σν ιάθηηζκα πέλαιηη θαηαινγίδεηαη εηο βάξνο κηαο νκάδαο ε νπνία δηαπξάηηεη
νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπηψκαηα γηα ηα νπνία θαηαινγίδεηαη ειεχζεξν
ιάθηηζκα θαη ην νπνίν δελ απαηηείηαη λα εθηειεζηεί απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, ελψ ε κπάια παίδεη θαη κέζα
ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη.
Δπηηξέπεηαη ε επίηεπμε ηέξκαηνο απεπζείαο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη.
Ο αγψλαο ζα παξαηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθηέιεζε ελφο ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη πνπ θαηαινγίζηεθε ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, ή ζην ηέινο ηεο
παξάηαζεο.
Θέζε ηεο κπάιαο θαη ησλ παηθηώλ

Η κπάια:
•
ηνπνζεηείηαη ζην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο γξακκήο ηεο πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη θαη απέρεη 9 κέηξα απφ ην
θέληξν ηνπ ηέξκαηνο
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Ο παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα πέλαιηη:
•
πξέπεη λα νξηζηεί ζσζηά σο ν εθηειεζηήο ηνπ πέλαιηη
•
είλαη ν παίθηεο πνπ δέρζεθε ην αληηθαλνληθφ καξθάξηζκα, εθηφο εάλ έρεη
ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά, πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην εθηειεί ν
αλαπιεξσκαηηθφο πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε. Δθφζνλ δελ δηαπξάρζεθε
ζθάικα θαηά αληηπάινπ, π.ρ. κε πξφζεζε ρεηξηζκφο ηεο κπάιαο κε ην
ρέξη, ην ιάθηηζκα πέλαιηη επηηξέπεηαη λα εθηειεζηεί απφ νπνηνλδήπνηε
παίθηε ή αλαπιεξσκαηηθφ ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα
Ο ακπλφκελνο ηεξκαηνθχιαθαο:
•
παξακέλεη ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο πνπ ππεξαζπίδεηαη, κε κέησπν
πξνο ηνλ εθηειεζηή θαη κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ, κέρξηο φηνπ
εθηειεζζεί ην ιάθηηζκα θαη ηνπ επηηξαπεί λα θηλεζεί πιαγίσο
Οη ππφινηπνη παίθηεο εθηφο απφ ηνλ εθηειεζηή βξίζθνληαη:
•
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη
•
πίζσ απφ ηελ κπάια
•
ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα καθξηά απφ ηελ κπάια
Γηαδηθαζία
•
Ο εθηειεζηήο επηηξέπεηαη λα θάλεη έλα κηθξφ ινθίζθν άκκνπ κε ηα πφδηα
ηνπ ή κε ηελ κπάια, πξνθεηκέλνπ λα αλπςψζεη ηελ ζέζε ηεο κπάιαο.
•
Αθνχ νη παίθηεο ιάβνπλ ζέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλφλα, έλαο
απφ ηνπο δηαηηεηέο δίδεη ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη.
•
Ο παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα πέλαιηη πξέπεη λα ιαθηίζεη ηελ κπάια
πξνο ηα εκπξφο.
•
Η κπάια ζεσξείηαη φηη παίδεηαη φηαλ εθηειεζζεί ην ιάθηηζκα θαη θηλεζεί
πξνο ηα εκπξφο.
Όηαλ εθηειείηαη έλα ιάθηηζκα πέλαιηη θαηά ηελ θαλνληθή ξνή ηνπ παηρληδηνχ, ή
φηαλ ν ρξφλνο παξαηείλεηαη ζην ηέινο ησλ ηξηψλ πεξηφδσλ ή ζην ηέινο ηεο
παξάηαζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε εθηέιεζε ή ε επαλεθηέιεζε ελφο
ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, ην ηέξκα θαηαθπξψλεηαη εάλ, πξηλ πεξάζεη απφ ηα
θάζεηα δνθάξηα θαη θάησ απφ ην νξηδφληην δνθάξη:
•
ε κπάια αγγίμεη είηε θαη ηα δπν θάζεηα δνθάξηα θαη/ή ην νξηδφληην δνθάξη
θαη/ή ηνλ ηεξκαηνθχιαθα
Οη δηαηηεηέο απνθαζίδνπλ πφηε έρεη νινθιεξσζεί έλα ιάθηηζκα πέλαιηη.
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Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δθφζνλ ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα πέλαιηη δελ ιαθηίζεη ηελ κπάια
πξνο ηα εκπξφο:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο ακπλφκελεο νκάδα πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ιαθηίζκαηνο απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, ε
κπάια ιαθηηζηεί απφ έλαλ ζπκπαίθηε ηνπ παίθηε πνπ είρε νξηζηεί
πξνεγνπκέλσο:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη, ηνλ παξαηεξνχλ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
ακπλφκελεο νκάδα πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ κηα πεξίνδνο παξαηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζε έλαλ παίθηε λα
εθηειέζεη έλα ιάθηηζκα πέλαιηη θαη απηφο δελ ην πξάμεη κε ηελ πξφζεζε λα
επηηχρεη έλα ηέξκα:
•
νη δηαηηεηέο δίδνπλ ην ζήκα ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ αγψλα, φπσο
πξέπεη
Δάλ νη δηαηηεηέο δώζνπλ ην ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη θαη πξηλ λα παίμεη ε κπάια, ζπκβεί έλα από ηα αθόινπζα:
Έλαο παίθηεο πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα νκάδα κε ηνλ εθηειεζηή, παξαβηάδεη ηνπο
Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν:
•
νη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
•
εάλ ε κπάια εηζέιζεη ζην ηέξκα, ην ιάθηηζκα επαλαιακβάλεηαη
•
εάλ ε κπάια δελ εηζέιζεη ζην ηέξκα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην
πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν
φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ ζην ιάθηηζκα πέλαιηη, ή
απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα πνπ ππέπεζε ζην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
νη δηαηηεηέο επηβάιινπλ ηηο απαηηνχκελεο πνηλέο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε
κπάια εηζήιζε ζην ηέξκα ή φρη
Έλαο παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο παξαβηάδεη ηνπο Καλφλεο ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν:
•
νη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
•
εάλ ε κπάια εηζέιζεη ζην ηέξκα, ην ηέξκα θαηαινγίδεηαη
•
εάλ ε κπάια δελ εηζέιζεη ζην ηέξκα, ην ιάθηηζκα επαλαιακβάλεηαη
•
νη δηαηηεηέο επηβάιινπλ ηηο απαηηνχκελεο πνηλέο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε
κπάια εηζήιζε ζην ηέξκα ή φρη
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Έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
παίθηεο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο παξαβηάδνπλ ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ
γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν:
•
ην ιάθηηζκα πέλαιηη εθηειείηαη μαλά
•
νη δηαηηεηέο επηβάιινπλ ηηο απαηηνχκελεο πνηλέο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε
κπάια εηζήιζε ζην ηέξκα ή φρη
Δάλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο από ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη:
Ο εθηειεζηήο αγγίμεη ηελ κπάια μαλά (εθηφο αλ ηελ αγγίμεη κε ηα ρέξηα ηνπ)
πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ
ζην ιάθηηζκα πέλαιηη, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Ο εθηειεζηήο αγγίμεη κε πξφζεζε ηελ κπάια πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο
παίθηεο:
•
εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην
παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα
(βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
Η κπάια αγγίδεηαη απφ έλα μέλν ζψκα θαζψο θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο:
•
ην ιάθηηζκα πέλαιηη εθηειείηαη μαλά
Η κπάια αλαπεδά ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα θαη/ή ζην νξηδφληην δνθάξη θαη/ή ζηα
θάζεηα δνθάξηα θαη θαηφπηλ αγγίδεη έλα μέλν ζψκα:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
•
ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή
•
Η κπάια ζθάεη ή θαηέζηε αληηθαλνληθή ελψ παίδεηαη θαη δελ έρεη αγγίμεη ηα
θάζεηα δνθάξηα, ην νξηδφληην δνθάξη ή έλαλ παίθηε:
•
ην ιάθηηζκα πέλαιηη εθηειείηαη μαλά
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ΚΑΝΟΝΑ 15 – Δπαλαθνξά ηεο κπάιαο
Η επαλαθνξά ηεο κπάιαο απνηειεί έλαλ ηξφπν ζπλέρηζεο ηνπ παηρληδηνχ.
Η επαλαθνξά ηεο κπάιαο θαηαινγίδεηαη ππέξ ηνπ αληηπάινπ ηνπ παίθηε πνπ
άγγημε ηειεπηαίνο ηελ κπάια φηαλ νιφθιεξε ε κπάια πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ
πιαγίνπ, είηε ζην έδαθνο είηε ζην αέξα, ή αγγίμεη ηελ νξνθή ηνπ αγσληζηηθνχ
ρψξνπ, εθφζνλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε θιεηζηφ αγσληζηηθφ ρψξν. Η
επαλαθνξά ηεο κπάιαο εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ ε κπάια πέξαζε ηελ
γξακκή ηνπ πιαγίνπ, ή απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ
φπνπ ε κπάια άγγημε ηελ νξνθή, εθφζνλ ν αγψλαο δηεμάγεηαη ζε θιεηζηφ
αγσληζηηθφ ρψξν.
Γελ επηηξέπεηαη ε επίηεπμε ηέξκαηνο απεπζείαο απφ ηελ εθηέιεζε κηαο
επαλαθνξάο ηεο κπάιαο. Δάλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο εθηειεζηεί απεπζείαο
πξνο έλα ηέξκα θαη ε κπάια πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο κεηαμχ ησλ
θάζεησλ δνθαξηψλ θαη θάησ απφ ην νξηδφληην δνθάξη ρσξίο λα αγγίμεη έλαλ
παίθηε:
•
θαηαινγίδεηαη έλα ιάθηηζκα θφξλεξ ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο εθφζνλ ε
κπάια εηζέιζεη απεπζείαο ζην ηέξκα πνπ ππεξαζπίδεηαη ν παίθηεο πνπ
εθηειεί ηελ επαλαθνξά
•
θαηαινγίδεηαη επαλφξζσζε ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο εθφζνλ ε κπάια
εηζέιζεη απεπζείαο ζην ηέξκα ηεο αληίπαιεο νκάδαο
Δάλ ε κπάια αγγίμεη νπνηνλδήπνηε παίθηε πξηλ λα εηζέιζεη ζε έλα απφ ηα
ηέξκαηα, ην ηέξκα θαηαινγίδεηαη.
Κάζε παίθηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, επηηξέπεηαη λα
εθηειέζεη κηα επαλαθνξά ηεο κπάιαο.
Θέζεηο ησλ παηθηώλ
Οη αληίπαινη πξέπεη λα:
•
βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα απφ ην ζεκείν ηεο γξακκήο ηνπ πιαγίνπ
φπνπ εθηειείηαη ε επαλαθνξά
Γηαδηθαζία
Τπάξρνπλ δχν είδε δηαδηθαζίαο:
•
Δπαλαθνξά κε ιάθηηζκα
•
Δπαλαθνξά κε ηα ρέξηα
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Δπαλαθνξά κε ιάθηηζκα
Καηά ηελ εθηέιεζε ν παίθηεο:
•
πξέπεη λα αθνπκπά ην έλα πφδη ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ ή θαη ηα δπν
πφδηα ζην έδαθνο έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
ιαθηίδεη ηελ κπάια, ε νπνία δελ πξέπεη λα θηλείηαη, είηε απφ ην ζεκείν απ'
φπνπ βγήθε έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν είηε ην έδαθνο έμσ απφ απηφλ
ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ 25 εθαηνζηψλ απφ ην ζεκείν απηφ
•
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα κφιηο είλαη
έηνηκνο
Δθφζνλ ε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαζπζηεξεί γηα ηαθηηθνχο ιφγνπο, νη
δηαηηεηέο μεθηλνχλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ κε έλα
ζθχξηγκα, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ν εθηειεζηήο ηεο επαλαθνξάο απφ ηα πιάγηα
είλαη έηνηκνο ή φρη.
Δθφζνλ ν παίθηεο έρεη πάξεη ηελ κπάια γηα λα εθηειέζεη κηα επαλαθνξά κε ηα
ρέξηα, δελ επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη κηα επαλαθνξά κε ιάθηηζκα
Δθφζνλ ε επαλαθνξά κε ιάθηηζκα δελ εθηειείηαη απφ ηελ γξακκή ηνπ
πιαγίνπ, ε κπάια παίδεηαη κφιηο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Δθφζνλ ε
επαλαθνξά κε ιάθηηζκα εθηειείηαη απφ ηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ, ε κπάια
παίδεηαη κφιηο θηλεζεί.
Δπαλαθνξά κε ηα ρέξηα
Καηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο επαλαθνξάο ν εθηειεζηήο:
•
έρεη κέησπν πξνο ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
έρεη κέξνο ηνπ θάζε πνδηνχ ηνπ είηε ζηελ γξακκή επαλαθνξάο είηε ζην
έδαθνο έμσ απφ ηελ γξακκή επαλαθνξάο
•
θξαηά ηελ κπάια θαη κε ηα δπν ρέξηα
•
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια απφ πίζσ θαη επάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ
•
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια απφ ην ζεκείν φπνπ βγήθε έμσ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν
•
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα κφιηο είλαη
έηνηκνο
Δθφζνλ ε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαζπζηεξεί γηα ηαθηηθνχο ιφγνπο, νη
δηαηηεηέο μεθηλνχλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ κε έλα
ζθχξηγκα, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ν εθηειεζηήο ηεο επαλαθνξάο απφ ηα πιάγηα
είλαη έηνηκνο ή φρη.
Η κπάια παίδεη κφιηο αγγίμεη εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Δθφζνλ ν παίθηεο έρεη πάξεη ηελ κπάια γηα λα εθηειέζεη κηα επαλαθνξά κε
ιάθηηζκα, δελ επηηξέπεηαη λα εθηειέζεη κηα επαλαθνξά κε ηα ρέξηα.
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Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο επαλαθνξάο έλαο αληίπαινο απέρεη ιηγφηεξν απφ
5 κέηξα:
•
ε επαλαθνξά επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ ίδηα νκάδα θαη ν ππαίηηνο
παίθηεο παξαηεξείηαη, εθηφο εάλ νη δηαηηεηέο εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα
ή δηαπξαρζεί θάπνην άιιν παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ηνπ παίθηε πνπ
εθηειεί ηελ επαλαθνξά
•
Δάλ έλαο αληίπαινο απνζπά ηελ πξνζνρή ή εκπνδίδεη ηνλ παίθηε λα
εθηειέζεη ηελ επαλαθνξά:
•
ν παίθηεο παξαηεξείηαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
Γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο επαλαθνξάο ηεο κπάιαο:
•
ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο εθηειείηαη μαλά απφ έλαλ παίθηε ηεο αληίπαιεο
νκάδαο
Δπαλαθνξά ηεο κπάιαο πνπ εθηειείηαη από έλαλ παίθηε εθηόο ηνπ
ηεξκαηνθύιαθα
•
Δάλ ε κπάια παίδεηαη θαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί ηελ επαλαθνξά ηεο
κπάιαο αγγίμεη ηελ κπάια
•
μαλά (εθηφο αλ ηελ αγγίμεη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο
παίθηεο:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ή απφ
ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ
ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ
δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί ηελ επαλαθνξά ηεο
κπάιαο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια κε ην ρέξη
•
πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην
παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα
(βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
θαηαθπξψλεηαη έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε
κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ εθηειεζηή
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Δπαλαθνξάο ηεο κπάιαο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα
Δθφζνλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν ηεξκαηνθχιαθαο αγγίμεη ηελ κπάια μαλά
(φρη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ
ζηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη ν ηεξκαηνθχιαθαο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια
κε ην ρέξη πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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ΚΑΝΟΝΑ 16 – Δπαλφξζσζε
Ζ επαλόξζσζε απνηειεί έλαλ ηξόπν ζπλέρηζεο ηνπ παηρληδηνύ.
Μηα επαλφξζσζε θαηαινγίδεηαη φηαλ νιφθιεξε ε κπάια πεξάζεη ηελ γξακκή
ηνπ ηέξκαηνο είηε ζην έδαθνο είηε ζηνλ αέξα, έρνληαο ηειεπηαία θνξά αγγίμεη
έλαλ παίθηε ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο, θαη δελ επηηεχρζεθε ηέξκα ζχκθσλα κε
ηνλ Καλφλα 10.
Έλα ηέξκα δελ επηηξέπεηαη λα ζεκεησζεί απεπζείαο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο
επαλφξζσζεο.
Δάλ κηα επαλφξζσζε εθηειείηαη απεπζείαο πξνο έλα ηέξκα θαη ε κπάια
πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ρσξίο λα αγγίμεη θάπνηνλ παίθηε:
•
εάλ ε κπάια εηζέιζεη απεπζείαο ζην ηέξκα πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα
κφιηο απηή παίδεηαη θαηαινγίδεηαη έλα ιάθηηζκα θφξλεξ ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο
•
εάλ ε κπάια εηζέιζεη απεπζείαο ζην ηέξκα ηεο αληίπαιεο νκάδαο
θαηαινγίδεηαη κηα επαλφξζσζε ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο
Δάλ ε κπάια, κφιηο παίδεηαη, αγγίμεη νπνηνλδήπνηε παίθηε πξηλ εηζέιζεη ζε
έλα απφ ηα ηέξκαηα, θαηαινγίδεηαη έλα ηέξκα.
Θέζεηο ησλ παηθηώλ
Οη παίθηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Γηαδηθαζία
•
Η κπάια ξίρλεηαη κε ηα ρέξηα απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηεο ακπλφκελεο νκάδαο
•
Ο ηεξκαηνθχιαθαο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο εθηειεί ηελ επαλφξζσζε
κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα κφιηο είλαη έηνηκνο λα ην πξάμεη
•
Η κπάια παίδεηαη φηαλ απειεπζεξψλεηαη απεπζείαο κέζα απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηεο ακπλφκελεο νκάδαο
Δθφζνλ ε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαζπζηεξεί γηα ηαθηηθνχο ιφγνπο, νη
δηαηηεηέο μεθηλνχλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ κε έλα
ζθχξηγκα, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ν εθηειεζηήο ηεο επαλφξζσζεο είλαη έηνηκνο ή
φρη.
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Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δάλ ε κπάια δελ απειεπζεξσζεί απεπζείαο εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη
απφ κηα επαλφξζσζε:
•
ε επαλφξζσζε επαλαιακβάλεηαη, αιιά ε ρξνλνκέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ δελ μεθηλά εθ λένπ θαη ζπλερίδεηαη κφιηο ν
ηεξκαηνθχιαθαο είλαη έηνηκνο λα ηελ επαλαιάβεη
Δθφζνλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν ηεξκαηνθχιαθαο αγγίμεη ηελ κπάια μαλά
(φρη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ή απφ
ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ
ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ
δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη ν ηεξκαηνθχιαθαο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια
κε ην ρέξη πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
Δάλ έλαο αληίπαινο εκπνδίδεη ηνλ ηεξκαηνθχιαθα λα εθηειέζεη κηα
επαλφξζσζε ζσζηά κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα:
•
νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ηελ κέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ,
παξαηεξνχλ ηνλ αληίπαιν θαη επαλεθθηλνχλ ηελ κέηξεζε κφιηο ν
ηεξκαηνθχιαθαο είλαη έηνηκνο λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ν ρξνλνκέηξεο ζηακαηά ην ρξνλφκεηξν
Δάλ ε επαλφξζσζε δελ εθηειεζηεί κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα:
•
θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξαβίαζε ηνπ Καλφλα:
•
ε επαλφξζσζε εθηειείηαη μαλά. Δάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε απφ ηελ
νκάδα πνπ εθηειεί ηελ επαλφξζσζε, ν ρξφλνο ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ δελ μαλακεηξά θαη ζπλερίδεηαη κφιηο ν ηεξκαηνθχιαθαο
είλαη έηνηκνο λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε
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ΚΑΝΟΝΑ 17 – Λάθηηζκα θφξλεξ
Σν ιάθηηζκα απφ ην θφξλεξ απνηειεί έλαλ ηξφπν ζπλέρηζεο ηνπ αγψλα.
Έλα ιάθηηζκα θφξλεξ θαηαινγίδεηαη φηαλ νιφθιεξε ε κπάια πεξάζεη ηελ
γξακκή ηνπ ηέξκαηνο είηε ζην έδαθνο είηε ζηνλ αέξα, έρνληαο ηειεπηαία θνξά
αγγίμεη έλαλ παίθηε ηεο ακπλφκελεο νκάδαο, θαη δελ επηηεχρζεθε ηέξκα
ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα 10, ή φπνηε ζεσξείηαη απαξαίηεην ζχκθσλα κε ηνπο
Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Έλα ηέξκα κπνξεί λα ζεκεησζεί απεπζείαο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
απφ ην θφξλεξ, αιιά κφλν θαηά ηεο αληίπαιεο νκάδαο.
Θέζε ηεο κπάιαο θαη ησλ παηθηώλ
Η κπάια πξέπεη λα:
•
βξίζθεηαη κέζα ζην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα
ζην ζεκείν φπνπ ε κπάια πέξαζε ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο
Οη αληίπαινη πξέπεη λα:
•
βξίζθνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα
απφ ην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ κέρξηο φηνπ ε κπάια παίδεηαη
Γηαδηθαζία
•
Ο παίθηεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ην ιάθηηζκα επηηξέπεηαη λα θάλεη
έλα κηθξφ ινθίζθν άκκνπ κε ηα πφδηα ηνπ ή κε ηελ κπάια, πξνθεηκέλνπ
λα αλπςψζεη ηελ ζέζε ηεο κπάιαο.
•
Σν ιάθηηζκα εθηειείηαη απφ έλαλ παίθηε ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο
•
Ο παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα πξέπεη λα απειεπζεξψζεη ηελ κπάια
κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα κφιηο είλαη έηνηκνο λα ην πξάμεη
•
Η κπάια ζεσξείηαη φηη παίδεηαη φηαλ εθηειεζζεί ην ιάθηηζκα θαη θηλείηαη
Δθφζνλ ε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαζπζηεξεί γηα ηαθηηθνχο ιφγνπο, νη
δηαηηεηέο μεθηλνχλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ κε έλα
ζθχξηγκα, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ν εθηειεζηήο ηνπ ιαθηίζκαηνο θφξλεξ είλαη
έηνηκνο ή φρη.
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Παξαπηώκαηα θαη πνηλέο
Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ιαθηίζκαηνο θφξλεξ έλαο αληίπαινο βξίζθεηαη
πιεζηέζηεξα απφ ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε απφ ηελ κπάια ηφηε:
•
ην ιάθηηζκα θφξλεξ επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ ίδηα νκάδα θαη ν ππαίηηνο
παίθηεο παξαηεξείηαη, εθηφο εάλ νη δηαηηεηέο εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα
ή δηαπξαρζεί θάπνην άιιν παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη ππέξ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο
Δάλ έλαο αληίπαινο απνζπά ηελ πξνζνρή ή εκπνδίδεη ηνλ παίθηε λα εθηειέζεη
ην ιάθηηζκα θφξλεξ:
•
παξαηεξείηαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
Δάλ ην ιάθηηζκα θφξλεξ δελ εθηειεζηεί κέζα ζε ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα:
•
θαηαινγίδεηαη κηα επαλφξζσζε ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε άιιεο παξαβίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζέζεο
ηεο κπάιαο:
•
ην ιάθηηζκα θφξλεξ εθηειείηαη μαλά. Δάλ ε παξαβίαζε δηαπξάρζεθε απφ
ηελ νκάδα πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα, ν ρξφλνο ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ δελ μαλακεηξά θαη ζπλερίδεηαη κφιηο ν εθηειεζηήο είλαη
έηνηκνο λα επαλεθηειέζεη ην ιάθηηζκα
Λάθηηζκα θόξλεξ πνπ εθηειείηαη από έλαλ παίθηε εθηόο ηνπ
ηεξκαηνθύιαθα
Δάλ ε κπάια παίδεηαη θαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα θφξλεξ αγγίμεη
ηελ κπάια μαλά (φρη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα, δεδνκέλνπ φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη ν εθηειεζηήο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια κε ην
ρέξη πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην
παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα
(βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
θαηαινγίδεηαη έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εάλ ε παξαβίαζε έγηλε κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ εθηειεζηή
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Λάθηηζκα θόξλεξ πνπ εθηειείηαη από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα
Δθφζνλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη, ν ηεξκαηνθχιαθαο αγγίμεη ηελ κπάια μαλά
(φρη κε ηα ρέξηα ηνπ) πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εάλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, δεδνκέλνπ
φηη απηφ βξίζθνληαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ακχλνληαλ
ζην ιάθηηζκα θφξλεξ, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα ηνπ (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ αθνχ ε κπάια παίδεηαη ν ηεξκαηνθχιαθαο κε πξφζεζε αγγίμεη ηελ κπάια
κε ην ρέξη πξηλ λα ηελ αγγίμεη άιινο παίθηεο ηφηε:
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα θαη νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα,
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ληθεηή ελφο αγψλα ή αγψλσλ εληφο
θαη εθηφο έδξαο
Σα εθηφο έδξαο ηέξκαηα, ε παξάηαζε θαη ηα ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν
ηνπ πέλαιηη απνηεινχλ ηηο ηξεηο κεζφδνπο εγθεθξηκέλεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
ληθήηξηαο νκάδαο φηαλ νη θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο απαηηνχλ λα ππάξμεη
ληθήηξηα νκάδα κεηά ηελ θαηάιεμε ελφο αγψλα ζε ηζφπαιν απνηέιεζκα.
Σέξκαηα εθηόο έδξαο
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη νκάδεο παίδνπλ εληφο θαη εθηφο έδξαο αγψλα,
εθφζνλ ην ζπλνιηθφ ζθνξ είλαη ηζφπαιν κεηά ηνλ δεχηεξν αγψλα, φια ηα
ηέξκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηεο αληίπαιεο νκάδαο ζα
κεηξνχλ δηπιά.
Παξάηαζε
Οη θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο ελδέρεηαη λα πξνβιέπνπλ κηα πξφζζεηε πεξίνδν
ηξηψλ ιεπηψλ. Θα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλφλα 7 θαη ηνπ Καλφλα 8.
Λαθηίζκαηα από ην λνεηό ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Οη θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο ελδέρεηαη λα πξνβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε
ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη παξαθάησ.
Γηαδηθαζία
•
Ο δηαηηεηήο επηιέγεη ην ηέξκα ζην νπνίν ζα εθηειεζηνχλ ηα ιαθηίζκαηα
πέλαιηη απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
•
Ο δηαηηεηήο ζηξίβεη έλα λφκηζκα, θαη ε νκάδα ηεο νπνίαο ν αξρεγφο
θεξδίζεη είλαη απηή πνπ απνθαζίδεη εάλ ζα εθηειέζεη ην πξψην ή ην
δεχηεξν ιάθηηζκα
•
Ο δηαηηεηήο, ν δεχηεξνο δηαηηεηήο, ν ηξίηνο δηαηηεηήο θαη ν ρξνλνκέηξεο
θαηαρσξίδνπλ ηα ιαθηίζκαηα πνπ εθηεινχληαη
•
Ακθφηεξεο νη νκάδεο εθηεινχλ ηξία ιαθηίζκαηα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ επεμεγνχληαη αθφινπζα
•
Σα ιαθηίζκαηα εθηεινχληαη ελαιιάμ απφ ηηο νκάδεο
•
Δάλ, πξηλ θαη νη δπν νκάδεο εθηειέζνπλ ηξία ιαθηίζκαηα, κηα απφ απηέο
έρεη επηηχρεη πεξηζζφηεξα ηέξκαηα απ' φ,ηη ζα κπνξνχζε ε άιιε λα
ζεκεηψζεη αθφκε θαη εάλ νινθιήξσλε ηα ηξία ιαθηίζκαηά ηεο, ηφηε δελ
εθηεινχληαη άιια ιαθηίζκαηα
•
Δάλ, αθνχ θαη νη δχν νη νκάδεο έρνπλ εθηειέζεη ηξία ιαθηίζκαηα θαη αθνχ
θαη νη δχν έρνπλ ζεκεηψζεη ηνλ ίδην αξηζκφ ηεξκάησλ, ή δελ έρνπλ
ζεκεηψζεη ηέξκαηα, ηα ιαθηίζκαηα ζπλερίδνπλ λα εθηεινχληαη ελαιιάμ
κέρξηο φηνπ κηα απφ απηέο ζεκεηψζεη έλα ηέξκα παξαπάλσ απφ ηελ άιιε
κε ηνλ ίδην αξηζκφ ιαθηηζκάησλ
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Όινη νη παίθηεο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί έρνπλ δηθαίσκα λα εθηειέζνπλ
έλα ιάθηηζκα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Έλαο ηεξκαηνθχιαθαο επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ νπνηνλδήπνηε
παίθηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη, δεδνκέλνπ φηη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ πιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλφλα 4
Κάζε ιάθηηζκα εθηειείηαη απφ έλαλ δηαθνξεηηθφ παίθηε, θαη φινη νη παίθηεο
πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ εθηειέζνπλ έλα ιάθηηζκα πξέπεη λα ην
έρνπλ θάλεη πξηλ απηφο λα εθηειέζεη δεχηεξν ιάθηηζκα
Έλαο παίθηεο πνπ έρεη δηθαίσκα λα εθηειέζεη έλα ιάθηηζκα επηηξέπεηαη λα
αιιάμεη ζέζε κε ηνλ ηεξκαηνθχιαθα νπνηεδήπνηε εθηεινχληαη ιαθηίζκαηα
απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηηεηέο έρνπλ ελεκεξσζεί
θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλφλα 4
Μφλν νη παίθηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηεξκαηνθπιάθσλ, νη δηαηηεηέο θαη ν ηξίηνο δηαηηεηήο επηηξέπεηαη λα
παξακέλνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Όινη νη παίθηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα εθηέιεζεο, εθηφο ηνπ παίθηε πνπ
εθηειεί ην ιάθηηζκα θαη ησλ δχν ηεξκαηνθπιάθσλ, πξέπεη λα παξακέλνπλ
ζην αληίζεην κηζφ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ καδί κε ηνλ ηξίην δηαηηεηή
Ο δηαηηεηήο ζηέθεηαη ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ζηα δεμηά ηνπ παίθηε πνπ
εθηειεί ην ιάθηηζκα θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά απφ ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή,
θαη δηαζθαιίδεη φηη ν ακπλφκελνο ηεξκαηνθχιαθαο δελ δηαπξάηηεη θακηά
παξαβίαζε θαη απνθαζίδεη ην εάλ ε κπάια εηζήιζε ζην ηέξκα ή φρη
Ο δεχηεξνο δηαηηεηήο ζηέθεηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ην λνεηφ ζεκείν ηνπ
πέλαιηη θαη ζηα αξηζηεξά ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα, δηαζθαιίδεη
φηη ν εθηειεζηήο δελ δηαπξάηηεη θακηά παξαβίαζε θαη δίδεη ην ζήκα γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο. Παξαθνινπζεί επίζεο ηελ ζέζε ηνπ άιινπ
ηεξκαηνθχιαθα, ν νπνίνο πξέπεη λα ζηέθεηαη ζηελ λνεηή γξακκή ηεο
πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη θαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή,
ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα καθξηά απφ ηελ κπάια
Δθφζνλ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο, ν ρξνλνκέηξεο
ζηέθεηαη εκπξφο απφ ην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε θαη δηαζθαιίδεη φηη νη
παίθηεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ
πέλαιηη θαη νη αμησκαηνχρνη ηεο νκάδαο ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά. Ο
αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο εθηειεί ηα θαζήθνληα ηνπ ρξνλνκέηξε
Ο ηεξκαηνθχιαθαο ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα πέλαιηη ζηέθεηαη
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, απέλαληη απφ ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή ζηελ λνεηή
γξακκή ηεο πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα καθξηά απφ ην
λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη θαη δελ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε
αληηαζιεηηθφ ηξφπν
Όηαλ εθηεινχληαη ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
εθαξκφδνληαη νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν
θαη νη νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηεζίαο ηεο FIFA, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη
δηαθνξεηηθά
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•

Δάλ ζην ηέινο ηνπ αγψλα ή ηεο παξάηαζεο θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ
ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, κηα νκάδα έρεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, κεγαιχηεξν αξηζκφ
παηθηψλ απ' φηη ε αληίπαιε νκάδα, πξέπεη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ
παηθηψλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ίζνο κε απηφλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο
θαη ν αξρεγφο ηεο νκάδαο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ δηαηηεηή γηα ην
νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ αξηζκφ θάζε παίθηε πνπ απνθιείζηεθε
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•

•

•

Δάλ κηα νκάδα πξέπεη λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ ηεο
πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εμηζψζεη κε απηφλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, επηηξέπεηαη
λα απνθιείζεη ηνπο ηεξκαηνθχιαθεο σο παίθηεο θαηάιιεινπο λα
εθηειέζνπλ ιαθηίζκαηα πέλαιηη
Έλαο ηεξκαηνθχιαθαο πνπ εμαηξέζεθε απφ ηελ εθηέιεζε ιαθηηζκάησλ
απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη πξνθεηκέλνπ ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ ηεο
νκάδαο ηνπ λα είλαη ίζνο κε απηφλ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, π.ρ. πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ηερληθή πεξηνρή ηεο νκάδαο ηνπ, επηηξέπεηαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηεο νκάδαο ηνπ νπνηεδήπνηε
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, ν
δηαηηεηήο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ζην άιιν κηζφ ηνπ γεπέδνπ παξακέλεη
ίζνο αξηζκφο παηθηψλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηα θηππήκαηα γηα θάζε νκάδα
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Ζ ηερληθή πεξηνρή
Η ηερληθή πεξηνρή είλαη κηα εηδηθή δψλε πνπ πξννξίδεηαη γηα ην ηερληθφ
πξνζσπηθφ θαη ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο.
Μνινλφηη νη δηαζηάζεηο θαη ε ζέζε ησλ ηερληθψλ πεξηνρψλ κπνξεί λα δηαθέξεη
αλάκεζα ζε εγθαηαζηάζεηο,
σο γεληθή νδεγία εθδίδνληαη νη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο:
•
Η ηερληθή πεξηνρή εθηείλεηαη ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ θάζε πιεπξά ηεο
θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο ησλ θαζηζκάησλ θαη εθηείλεηαη πξνο ηα εκπξφο
ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ ηελ πιάγηα γξακκή
•
Γηα λα πξνζδηνξίδεηαη ε πεξηνρή απηή, ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη εηδηθή
ράξαμε
•
Ο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ, αλαπιεξσκαηηθνί ή αμησκαηνχρνη, πνπ
επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ ζηελ ηερληθή πεξηνρή νξίδεηαη απφ ηνπο
θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο
•
Σα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα παξακέλνπλ ζηελ ηερληθή πεξηνρή
νξίδνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
δηνξγάλσζεο
•
Μφλν έλαο αμησκαηνχρνο ηεο νκάδαο επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη ηαθηηθέο
νδεγίεο θαη λα παξακέλεη φξζηνο
•
Ο πξνπνλεηήο θαη νη ππφινηπνη αμησκαηνχρνη πξέπεη λα παξακέλνπλ
κέζα ζηα φξηα ηεο ηερληθήο πεξηνρήο εθηφο εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, γηα
παξάδεηγκα φηαλ έλαο θπζηνζεξαπεπηήο ή ηαηξφο εηζέξρεηαη ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν κε ηελ άδεηα ηνπ δηαηηεηή, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ
ηνλ ηξαπκαηηζκφ ελφο παίθηε ή λα νξγαλψζνπλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ
απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
Ο πξνπνλεηήο θαη φζνη βξίζθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηνρή πξέπεη λα
ζπκπεξηθέξνληαη κε ππεχζπλν ηξφπν θαη λα απνθεχγνπλ λα εκπνδίδνπλ
ηηο θηλήζεηο ησλ παηθηψλ θαη ησλ δηαηηεηψλ
•
Οη αλαπιεξσκαηηθνί θαη ν γπκλαζηήο κπνξνχλ λα δεζηαίλνληαη θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ αγψλα ζηελ δψλε πνπ ππάξρεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, εθφζνλ
δελ εκπνδίδνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ παηθηψλ θαη ησλ δηαηηεηψλ θαη
ζπκπεξηθέξνληαη ππεχζπλα
Έλαο αλαπιεξσκαηηθφο δελ επηηξέπεηαη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ελφο
αμησκαηνχρνπ ηεο νκάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επηηξέπεηαη λα ζηέθεηαη ζηελ
ηερληθή πεξηνρή θαη λα δίδεη νδεγίεο ζηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ
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ήκαηα δηαηηεηή θαη βνεζνχ δηαηηεηή
Ο αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηή:
•
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο θαη αληηθαζηζηά ηνλ
ρξνλνκέηξε εάλ θάπνηνο απφ ηνπο δηαηηεηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα
ζπλερίζεη λα δηαηηεηεχεη ζηνλ αγψλα. πλδξάκεη πάληα ηνπο δηαηηεηέο
•
πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηνλ αγψλα, ζπλδξάκεη κφλν ζε δηνηθεηηθά
θαζήθνληα πνπ ηνπ αλαζέηνπλ νη δηαηηεηέο
•
κεηά ηνλ αγψλα ππνβάιιεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο κηα έθζεζε ζρεηηθά κε
θάζε απξεπή ζπκπεξηθνξά ή άιιν πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε εθηφο ηνπ
νπηηθνχ πεδίνπ ησλ δηαηηεηψλ. Πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνπο δηαηηεηέο γηα
θάζε αλαθνξά πνπ ππνβάιιεη
•
θαηαγξάθεη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ απφ, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ θαη κεηά ηνλ αγψλα
•
έρεη έλα εθεδξηθφ ρεηξνθίλεην ρξνλφκεηξν ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί
εμαηηίαο ελφο πεξηζηαηηθνχ νπνηαζδήπνηε θχζεο
•
ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν, αιιά φρη δίπια ζηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο
•
εθηειεί ηνλ πξψην έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηθηψλ ζηα απνδπηήξηα
•
εθηειεί ηα θαζήθνληα ρξνλνκέηξε ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε θαηά ηελ
δηάξθεηα ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη γηα ηελ
αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή ελφο αγψλα ή αγψλσλ εληφο θαη εθηφο έδξαο
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Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα δίδνπλ ηα αθφινπζα ζήκαηα, έρνληαο ππφςε ηνπο φηη
ππάξρνπλ ζήκαηα ηα νπνία κφλνλ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη λα δίδεη θαη
έλα ζήκα ην νπνίν θαη νη δπν δηαηηεηέο πξέπεη λα δίδνπλ ηαπηφρξνλα.
Οη βνεζνί δηαηηεηέο δίδνπλ ζήκα φηη ην ρξνλφκεηξν έρεη ζηακαηήζεη θαη φηη έλα
ελαξθηήξην ιάθηηζκα εθηειέζηεθε εζθαικέλα.
ήκαηα πνπ δίδνληαη από έλαλ κόλν από ηνπο δηαηηεηέο

Δλαξθηήξην ιάθηηζκα / επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ

Διεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην κηζφ ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ πνπ γίλεηαη ε επίζεζε
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Διεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ε νκάδα
ή απφ ην λνεηφ κέζν ηνπ αγσληζηηθνχ
ρψξνπ

Λάθηηζκα πέλαιηη

Δπαλαθνξά ηεο κπάιαο (1)

Δπαλαθνξά ηεο κπάιαο (2)
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Λάθηηζκα θφξλεξ (1)

Λάθηηζκα θφξλεξ (2)
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Δπαλφξζσζε (2)

Δπαλφξζσζε (1)

ηακάηεκα ηνπ ρξνλνκέηξνπ

Μέηξεζε ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ
(1)

Μέηξεζε ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ
(2)
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Μέηξεζε ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ
(3)

Καλφλαο ηνπ πιενλεθηήκαηνο

Απνβνιή (θφθθηλε θάξηα)

Παξαηήξεζε (θίηξηλε θάξηα)
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Αξηζκφο παίθηε – 1

Αξηζκφο παίθηε – 2

Αξηζκφο παίθηε – 3

Αξηζκφο παίθηε – 4

Αξηζκφο παίθηε – 5

Αξηζκφο παίθηε – 6
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Αξηζκφο παίθηε – 7

Αξηζκφο παίθηε – 8

Αξηζκφο παίθηε – 9

Αξηζκφο παίθηε – 10

Αξηζκφο παίθηε – 11

Αξηζκφο παίθηε – 12
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Αξηζκφο παίθηε – 13

Αξηζκφο παίθηε – 14

Αξηζκφο παίθηε – 15

Σέξκα

Απηνγθφι (1)

Απηνγθφι (2)
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ήκα θαη από ηνπο δύν δηαηηεηέο γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ παηρληδηνύ

Πξψηε πάζα ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα

ήκαηα από ηνπο βνεζνύο δηαηηεηέο

ηακάηεκα ηνπ ρξνλνκέηξνπ
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Αληηθαλνληθφ ελαξθηήξην ιάθηηζκα
(ρξνλνκέηξεο)

Αληηθαλνληθφ ελαξθηήξην ιάθηηζκα
(ηξίηνο δηαηηεηήο)
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ΔΡΜΖΝΔΗΑ ησλ Καλφλσλ ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην
Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν θαη Οδεγίεο πξνο
Γηαηηεηέο
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ΚΑΝΟΝΑ 1 – Ο αγσληζηηθφο ρψξνο
Ζ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Οη αγψλεο πξέπεη λα παίδνληαη ζηελ άκκν ε νπνία πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη
ρσξίο βφηζαια, θνρχιηα θαη νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν ην νπνίν ζα
κπνξνχζε λα ηξαπκαηίζεη ηνπο παίθηεο.
ήκαλζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Γελ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ή ησλ λνεηψλ γξακκψλ
κε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο.
Δάλ έλαο παίθηεο θάλεη κε επηηξεπφκελεο ζεκάλζεηο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν,
ηφηε πξέπεη λα παξαηεξείηαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δάλ νη δηαηηεηέο
παξαηεξήζνπλ φηη γίλεηαη θάηη ηέηνην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, πξέπεη λα
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, λα
παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνλ παίθηε πνπ ππέπεζε ζην
παξάπησκα θαη λα θαηαινγίζνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ
δηαθφπεθε ην παηρλίδη, εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδνληαη νη αληίπαινη φηαλ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ή απφ ην
λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ
ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο).
Σέξκαηα
Δάλ ην νξηδφληην δνθάξη ή ηα θάζεηα δνθάξηα κεηαηνπηζηνχλ ή ζπάζνπλ, ην
παηρλίδη δηαθφπηεηαη κέρξη λα επηζθεπαζηνχλ ή λα ηνπνζεηεζνχλ μαλά ζηελ
ζέζε ηνπο. Δάλ ε επηζθεπή ηνπο δελ είλαη εθηθηή, ηφηε ν αγψλαο πξέπεη λα
δηαθνπεί νξηζηηθά. Η ρξήζε ζρνηληνχ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηδφληηνπ
δνθαξηνχ δελ επηηξέπεηαη. Δάλ ε επηζθεπή ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ ή ησλ
θάζεησλ δνθαξηψλ δελ είλαη δπλαηή θαη ην παηρλίδη έρεη δηαθνπεί πξνθεηκέλνπ
λα γίλνπλ νη επηζθεπέο, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ ν
έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν
ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.
Αζθάιεηα
Οη θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο ζα νξίδνπλ ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα ηζρχεη
κεηαμχ ησλ γξακκψλ ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ (γξακκέο ηνπ
πιαγίνπ θαη γξακκέο ηνπ ηέξκαηνο) θαη ησλ δηαρσξηζηηθψλ κε ηνπο ζεαηέο,
πάληνηε φκσο κε ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ε αζθάιεηα ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
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Γηαθεκίζεηο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν
Δάλ δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο, νη δηαθεκίζεηο
ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ επηηξέπνληαη κφλν κέρξη λα εηζέιζνπλ
νη παίθηεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.
Γηαθεκίζεηο ζηα δίρηπα ησλ ηεξκάησλ
Δάλ δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο, νη δηαθεκίζεηο ζηα
δίρηπα ησλ ηεξκάησλ επηηξέπνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξνθαινχλ
ζχγρπζε ζηνπο παίθηεο ή ηνπο δηαηηεηέο.
Γηαθεκίζεηο ζηηο ζεκαίεο ησλ θόξλεξ
Δάλ δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο, νη δηαθεκίζεηο ζηηο
ζεκαίεο ησλ θφξλεξ επηηξέπνληαη - φρη φκσο επάλσ ζηα θνληάξηα - ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ρξψκαηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ Καλφλα
1: Ο αγσληζηηθφο ρψξνο.
Γηαθεκίζεηο ζηηο ηερληθέο πεξηνρέο
Δάλ δελ απαγνξεχεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο, νη δηαθεκίζεηο ζην
έδαθνο ησλ ηερληθψλ πεξηνρψλ επηηξέπνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
πξνθαινχλ ζχγρπζε ζε φζνπο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο, ζηνλ ηξίην
δηαηηεηή ή ζηνπο δηαηηεηέο.
Δκπνξηθέο δηαθεκίζεηο γύξσ από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν
Οη φξζηεο πηλαθίδεο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ:
•
λα απέρνπλ 1 κέηξν απφ ηηο γξακκέο ηνπ πιαγίνπ, εθηφο απφ ηηο ηερληθέο
πεξηνρέο θαη ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο φπνπ απαγνξεχνληαη νη θάζεηεο
δηαθεκίζεηο
•
λα έρνπλ απφζηαζε απφ ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ίζε κε ην βάζνο ησλ
δηρηπψλ ηνπ ηέξκαηνο
•
λα απέρνπλ 1 κέηξν απφ ηα δίρηπα ηνπ ηέξκαηνο
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ΚΑΝΟΝΑ 2 – Η κπάια
Πξόζζεηεο κπάιεο
Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξφζζεηεο κπάιεο πεξηκεηξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ
ρψξνπ, γηα ρξήζε θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο αγψλα. Πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλφλα 2 θαη ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν
ησλ δηαηηεηψλ. Ο ηξίηνο δηαηηεηήο πξέπεη επίζεο λα έρεη κία ή δχν πξφζζεηεο
κπάιεο πξφρεηξεο πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεηαη ε ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ.
Δπηπιένλ κπάιεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν
Δάλ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κηα επηπιένλ κπάια ελψ παίδεηαη ε
κπάια, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηνλ αγψλα κφλν εάλ ε επηπιένλ
κπάια παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη. Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο δίδεη ζπλέρεηα ζην
παηρλίδη κε ειεχζεξν δηαηηεηή πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ
ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.
Δάλ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κηα επηπιένλ κπάια ελψ παίδεηαη ε
κπάια, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ηελ απνκαθξχλνπλ κε ηελ πξψηε δπλαηή
επθαηξία.
θάζηκν ειαηησκαηηθήο κπάιαο
Δάλ ε κπάια ζθάζεη ή θαηαζηεί αληηθαλνληθή αθνχ ρηππήζεη ζε έλα απφ ηα
θάζεηα δνθάξηα ή ην νξηδφληην δνθάξη θαη εηζέιζεη ζην ίδην ηέξκα, νη δηαηηεηέο
θαηαθπξψλνπλ ην ηέξκα
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ΚΑΝΟΝΑ 3 - Αξηζκφο ησλ παηθηψλ
Γηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
•
Μηα αληηθαηάζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ή θαηά
ηελ δηάξθεηα κηαο δηαθνπήο ηνπ παηρληδηνχ
•
Ο παίθηεο πνπ αληηθαζίζηαηαη δελ ρξεηάδεηαη ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ γηα
λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
Οη δηαηηεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα δψζνπλ άδεηα ζηνλ αλαπιεξσκαηηθφ γηα λα
εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
Πξηλ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ν αλαπιεξσκαηηθφο πεξηκέλεη λα
απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ν παίθηεο ηνλ νπνίν αληηθαζηζηά
θαη ηνπ δίλεη ην γηιέθν ηνπ θαζψο εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
Ο παίθηεο πνπ αληηθαζίζηαηαη, πξέπεη λα απνρσξεί απφ ηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν απφ ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο, εθηφο αλ βξίζθεηαη ήδε εθηφο ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ κε ηελ άδεηα ηνπ δηαηηεηή ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλφλα 3 ή 4
•
ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κελ δνζεί άδεηα γηα
αληηθαηάζηαζε, π.ρ. εάλ ν εμνπιηζκφο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ είλαη
αληηθαλνληθφο
•
Έλαο αλαπιεξσκαηηθφο ν νπνίνο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο παηψληαο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κέζσ ηεο δψλεο
αληηθαηάζηαζεο, δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη δερφκελνο ηελ
κπάια κε επαλαθνξά απφ ηα πιάγηα, απφ ιάθηηζκα θφξλεξ, θ.ιπ., κέρξη
λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
•
Δάλ έλαο παίθηεο πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζεί αξλεζεί λα
απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, δελ είλαη δπλαηή ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο
•
Δάλ κηα αληηθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο
δηαιείκκαηνο ή πξηλ ηελ παξάηαζε, ν αλαπιεξσκαηηθφο εηζέξρεηαη ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν κέζσ ηεο δψλεο αληηθαηάζηαζεο ελεκεξψλνληαο ηνλ
ηξίην δηαηηεηή ή ηνπο δηαηηεηέο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηξίηνο
δηαηηεηήο
Δπηπιένλ άηνκα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν
Δμσηεξηθνί παξάγνληεο
Οπνηνζδήπνηε δελ πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ παηθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπ αγψλα σο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο ή δελ είλαη αμησκαηνχρνο ηεο
νκάδαο, ζεσξείηαη εμσηεξηθφο παξάγνληαο.
Δάλ έλαο εμσηεξηθφο παξάγνληαο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν:
•
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα (αλ θαη φρη άκεζα εάλ ν
εμσηεξηθφο παξάγνληαο δελ παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη)
•
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη
ηνλ άκεζα πεξηβάιινληα ρψξν
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εάλ νη δηαηηεηέο δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε
ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ
κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ζσζηήο ζέζεο
Αμησκαηνύρνη νκάδαο
Δάλ έλαο αμησκαηνχρνο νκάδαο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν:
•
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα (αλ θαη φρη άκεζα εάλ ν
αμησκαηνχρνο ηεο νκάδαο δελ παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη ή εάλ κπνξνχλ
λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα)
•
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη,
εάλ επηδεηθλχεη αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ηνλ
απνβάινπλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ηνλ άκεζα πεξηβάιινληα ρψξν
Δάλ νη δηαηηεηέο δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο
δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
•

Παίθηεο πνπ έρεη απνβιεζεί
Δάλ έλαο παίθηεο πνπ έρεη απνβιεζεί εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν:
•
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα (αλ θαη φρη άκεζα εάλ ν
παίθηεο πνπ έρεη απνβιεζεί δελ παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη ή εάλ κπνξνχλ
λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα)
•
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη
ηνλ άκεζα πεξηβάιινληα ρψξν
Δάλ νη δηαηηεηέο δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο
δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
Δάλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη έλα παξάπησκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα
απνβιεζεί κε δεχηεξε παξαηήξεζε ή απεπζείαο αθνχ εθαξκνζηεί ην
πιενλέθηεκα θαη ε νκάδα ηνπ δερηεί ηέξκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
πιενλεθηήκαηνο πξηλ απνβιεζεί, ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ ηεο νκάδαο ηνπ δελ
κεηψλεηαη θαζψο ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε πξηλ ηελ επίηεπμε ηνπ ηέξκαηνο.
Δάλ έλαο παίθηεο δηαπξάμεη έλα παξάπησκα θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο
δηαιείκκαηνο ή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο, ην νπνίν ηηκσξείηαη κε
θφθθηλε θάξηα, είηε ιφγσ δχν παξαηεξήζεσλ ή ιφγσ απεπζείαο θφθθηλεο, ε
νκάδα ηνπ μεθηλάεη ηελ επφκελε πεξίνδν παηρληδηνχ ή ηεο παξάηαζεο κε έλαλ
παίθηε ιηγφηεξν
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Παίθηεο εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ
Δάλ, αθνχ έλαο παίθηεο απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα λα
δηνξζψζεη κε επηηξεπφκελν εμνπιηζκφ ή κέξνο ηεο εκθάληζεο, λα δερζεί
πεξίζαιςε γηα ηξαπκαηηζκφ ή αηκνξξαγία, επεηδή έρεη αίκα ζηελ εκθάληζή ηνπ
ή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κε ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ, έλαο παίθηεο επαλέιζεη
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα:
•
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη (σζηφζν φρη άκεζα εάλ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ
ην πιενλέθηεκα)
•
παξαηεξήζνπλ ηνλ παίθηε επεηδή εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο
άδεηα
•
δηαηάμνπλ ηνλ παίθηε λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν εάλ
απαηηείηαη (π.ρ. παξαβίαζε ηνπ Καλφλα 4)
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δελ εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
θαη ην επαλεθθηλνχλ:
•
κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ
ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ
ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δάλ ε κπάια δελ παίδνληαλ, ην παηρλίδη
ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν
ζηελ Άκκν θαη ηνλ Καλφλα 12, εάλ ν παίθηεο ή ε νκάδα ηνπ δηέπξαμαλ
άιιε παξαβίαζε απηνχ ηνπ Καλφλα
Δάλ έλαο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ κε ηελ άδεηα ησλ
δηαηηεηψλ θαη ν νπνίνο δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί, επαλέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή θαη δηαπξάμεη έλα
πεξαηηέξσ παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε, νη δηαηηεηέο ηνλ
απνβάιινπλ κεηά απφ δεχηεξε παξαηήξεζε, π.ρ. ν παίθηεο εηζέξρεηαη ρσξίο
ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή θαη βάδεη ηξηθινπνδηά ζε
αληίπαιν κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν. Δάλ ην παξάπησκα απηφ δηαπξάρζεθε κε ηελ
ρξήζε ππεξβνιηθήο βίαο, ν παίθηεο απνβάιιεηαη απεπζείαο.
Δάλ νη δηαηηεηέο δηαθφςνπλ ην παηρλίδη, απηφ ζπλερίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε
ηνλ Καλφλα 12.
Δάλ έλαο παίθηεο βγεη θαηά ιάζνο έμσ απφ κηα απφ ηηο γξακκέο
ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, δελ ζεσξείηαη φηη έρεη δηαπξάμεη
παξαβίαζε. Δάλ έλαο παίθηεο βγεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ζηα πιαίζηα κηαο
αγσληζηηθήο θίλεζεο, δελ ζεσξείηαη φηη έρεη δηαπξάμεη παξαβίαζε.
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Αλαπιεξσκαηηθνί
Δάλ έλαο παίθηεο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν παξαβηάδνληαο ηελ
δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ή
εμαηηίαο ηνπ ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη κε παίθηε παξαπάλσ, νη δηαηηεηέο, κε ηελ
ζπλδξνκή ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ, νθείινπλ λα:
•
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη, σζηφζν φρη άκεζα εάλ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ
ην πιενλέθηεκα. Ο αλαπιεξσκαηηθφο πξέπεη λα απνρσξεί απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν ζηελ πξψηε δηαθνπή ηνπ αγψλα εάλ δελ έρεη
απνρσξήζεη πην πξηλ, είηε γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο, εάλ ε παξαβίαζε ήηαλ γηα ηνλ ιφγν απηφ, ή γηα λα πάεη
ζηελ ηερληθή πεξηνρή, εάλ ε νκάδα ηνπ αγσληδφηαλ κε παίθηε παξαπάλσ
•
ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά εάλ ε νκάδα ηνπ
αγσλίδεηαη κε παίθηε παξαπάλσ ή γηα παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο
αληηθαηάζηαζεο εάλ ε αληηθαηάζηαζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζσζηά
•
ηνλ απνβάιινπλ εάλ εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ηεο αληίπαιεο
νκάδαο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο. Ο
αξηζκφο ησλ παηθηψλ ζηελ νκάδα ηνπ κεηψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
ην παξάπησκα ζπληζηά παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο ή
επεηδή ε νκάδα ηνπ αγσλίδεηαη κε παίθηε παξαπάλσ, ζηελ νπνία
πεξίπησζε, εθηφο ηνπ φηη απνβάιιεηαη ν αλαπιεξσκαηηθφο, θάπνηνο
άιινο παίθηεο πξέπεη λα βγεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ψζηε ε νκάδα
ηνπ ελ ζπλερεία λα παίδεη κε έλαλ παίθηε ιηγφηεξν, κε ηελ είζνδν ελφο
λένπ παίθηε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ Καλφλα 3 κε
ηίηιν "Απνβνιή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ παηθηψλ"
•
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη - εάλ εθάξκνζαλ ην πιενλέθηεκα - ακέζσο κφιηο ε
νκάδα ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ απνθηήζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαη λα
θαηαινγίζνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ην
νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ
δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ
ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δάλ νη δηαηηεηέο:
•
εθαξκφδνπλ ην πιενλέθηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
επεηδή ε αληίπαιε νκάδα δηέπξαμε έλα παξάπησκα ή επεηδή ε κπάια
βγήθε εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ηφηε θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην
παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ
ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ παίθηε (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δθφζνλ απαηηείηαη, επηβάιινπλ επίζεο
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ηελ πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαβίαζε πνπ δηαπξάρζεθε απφ ηνπο
αληηπάινπο ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ
•
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θη έλαο άιινο παίθηεο ηεο νκάδαο ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνχ δηαπξάμεη κηα παξαβίαζε πνπ ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή κε ιάθηηζκα πέλαιηη, επηβάιινπλ ζηελ νκάδα ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνχ ηελ πνηλή ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ή ελφο
ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δθφζνλ απαηηείηαη,
επηβάιινπλ επίζεο ηελ πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαβίαζε πνπ
δηαπξάρζεθε
•
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο δελ ζπκκνξθψλεηαη
κε ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη δηαπξάμεη κηα παξαβίαζε πνπ
ηηκσξείηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη, επηβάιινπλ
ζηελ νκάδα ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ ηελ πνηλή ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο
ή ελφο ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο
(βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δθφζνλ απαηηείηαη,
επηβάιινπλ επίζεο ηελ πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαβίαζε πνπ
δηαπξάρζεθε
•
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη ε νκάδα ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ
αγσλίδεηαη κε έλαλ παίθηε παξαπάλσ, θαη ν παίθηεο απηφο δηαπξάμεη κηα
παξαβίαζε πνπ ηηκσξείηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή κε έλα ιάθηηζκα
πέλαιηη, επηβάιινπλ ζε απηφλ ηνλ παίθηε ηεο νκάδαο ηελ πνηλή ελφο
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο
εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνχ παίθηε (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο). Δθφζνλ απαηηείηαη, επηβάιινπλ επίζεο ηελ πνηλή πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ παξαβίαζε πνπ δηαπξάρζεθε
Δάλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο πνπ έρεη δεισζεί, αληηθαηαζηήζεη έλαλ παίθηε
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα ρσξίο νη αμησκαηνχρνη ηεο νκάδαο λα
ελεκεξψζνπλ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ αγψλα, νη δηαηηεηέο, κε ηελ ζπλδξνκή
ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ, νθείινπλ λα:
•
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη, σζηφζν φρη άκεζα εάλ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ
ην πιενλέθηεκα.
•
Γελ παξαηεξνχλ ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ, σζηφζν απηφο πξέπεη λα
απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαηά ηελ πξψηε δηαθνπή ηνπ
αγψλα ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο, ήηνη λα
εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κέζσ ηεο δψλεο αληηθαηάζηαζεο
Δάλ νη δηαηηεηέο:
•
δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη
θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην
παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην
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κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
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εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη ακέζσο κφιηο ε
νκάδα ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ απνθηήζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαη
θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ην
νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ
δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ
ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
εθαξκφδνπλ ην πιενλέθηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη
επεηδή ε αληίπαιε νκάδα δηέπξαμε έλα παξάπησκα ή επεηδή ε κπάια
βγήθε εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ηφηε θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην
παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ
ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ παίθηε (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δθφζνλ απαηηείηαη, επηβάιινπλ επίζεο
ηελ πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαβίαζε πνπ δηαπξάρζεθε απφ ηνπο
αληηπάινπο ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ
•
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο ή έλαο ζπκπαίθηεο
ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ δηαπξάμνπλ κηα παξαβίαζε πνπ ηηκσξείηαη κε έλα
ειεχζεξν ιάθηηζκα ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη, ηηκσξνχλ ηελ νκάδα ηνπ κε
ηελ πνηλή ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ή ελφο ιαθηίζκαηνο πέλαιηη. Δάλ ε
παξαβίαζε ηηκσξείηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα, απηφ εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δάλ ε παξαβίαζε ηηκσξείηαη κε έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα επεηδή δηαπξάηηεηαη κηα παξαβίαζε εθηφο ησλ δέθα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλφλα 12, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε ή απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε
κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια
βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ή απφ ην λνεηφ
ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ παίθηε (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο), ελψ ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη πάληνηε
απφ ηελ νκάδα εηο βάξνο ηεο νπνίαο δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε. Δθφζνλ
απαηηείηαη, επηβάιινπλ επίζεο ηελ πνηλή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαβίαζε
πνπ δηαπξάρζεθε
Δάλ, πξηλ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, έλαο αλαπιεξσκαηηθφο δηαπξάμεη
έλα παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε απνβνιή, ηφηε ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ ηεο
νκάδαο ηνπ δελ κεηψλεηαη θαη έλαο άιινο αλαπιεξσκαηηθφο ή ν παίθηεο ηνλ
νπνίν ζα αληηθαζηζηνχζε κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
•
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Δπηηξεπόκελε απνρώξεζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν
Δπηπξφζζεηα ζε κηα ζπλήζε αληηθαηάζηαζε, έλαο παίθηεο κπνξεί λα
απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
•
ηα πιαίζηα κηαο αγσληζηηθήο θίλεζεο θαηά ηελ νπνία επηζηξέθεη ακέζσο
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ήηνη γηα λα παίμεη ηελ κπάια ή γηα λα ηνπνζεηεζεί
ζε πιενλεθηηθή ζέζε πεξλψληαο κε ληξίκπια έλαλ αληίπαιν. Μνιαηαχηα,
δελ επηηξέπεηαη λα βγεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη λα πεξάζεη πίζσ
απφ ηα δνθάξηα πξηλ εηζέιζεη μαλά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε ζηφρν λα
παξαπιαλήζεη ηνπο αληηπάινπο. Δάλ νη δηαηηεηέο δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη θαηαινγίδνπλ
έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
νκάδαο πνπ δηέπξαμε ηελ παξαβίαζε (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο), ζηελ νπνία πεξίπησζε παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε επεηδή
βγήθε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ
•
Λφγσ ηξαπκαηηζκνχ. Ο παίθηεο πξέπεη λα πάξεη ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ
ή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή γηα λα εηζέιζεη μαλά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν εάλ δελ
έρεη αληηθαηαζηαζεί. Δάλ έρεη πιεγή πνπ αηκνξξαγεί, ε αηκνξξαγία πξέπεη
λα έρεη ζηακαηήζεη πξηλ εηζέιζεη μαλά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη πξέπεη
λα έρεη ειεγρζεί απφ ηνπο δηαηηεηέο ή ηνλ ηξίην δηαηηεηή
•
Πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζεη ή θνξέζεη μαλά ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. Ο παίθηεο
ρξεηάδεηαη ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ γηα λα εηζέιζεη μαλά ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν αλ δελ αληηθαηαζηάζεθε, νη δε δηαηηεηέο ή ν ηξίηνο δηαηηεηήο πξέπεη
λα ειέγμνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ πξηλ επηζηξέςεη ζηνλ αγψλα
Με επηηξεπόκελε απνρώξεζε από ηνλ αγσληζηηθό ρώξν
Δάλ έλαο παίθηεο απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ
δηαηηεηψλ θαη γηα ιφγνπο πνπ δελ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν, ν ρξνλνκέηξεο ή ν ηξίηνο δηαηηεηήο
δίλνπλ ην αθνπζηηθφ ζήκα γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο δηαηηεηέο, εθφζνλ δελ
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα. Δάλ ην παηρλίδη πξέπεη λα δηαθνπεί, νη
δηαηηεηέο ηηκσξνχλ ηελ νκάδα ηνπ παίθηε πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα
θαηαινγίδνληαο έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα, ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο,
ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια
βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Δάλ εθαξκφζηεθε ην
πιενλέθηεκα, πξέπεη λα δψζνπλ ην αθνπζηηθφ ζήκα θαηά ηελ επφκελε
δηαθνπή ζην παηρλίδη. Ο παίθηεο παξαηεξείηαη γηα εθ πξνζέζεσο απνρψξεζε
απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ.
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Διάρηζηνο αξηζκόο παηθηώλ
Παξφιν πνπ έλαο αγψλαο δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη αλ θάζε νκάδα απνηειείηαη
απφ ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο παίθηεο, ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο
παηθηψλ γηα έλαλ αγψλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηθηψλ πνπ μεθηλάλε
ηνλ αγψλα θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, επαθίεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ
νκνζπνλδηψλ κειψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
Καλφλα 3.
Έλαο αγψλαο δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο νκάδεο έρεη
ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο παίθηεο.
Δάλ κηα νκάδα έρεη ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο παίθηεο επεηδή έλαο ή πεξηζζφηεξνη
παίθηεο έρνπλ απνρσξήζεη κε πξφζεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, νη δηαηηεηέο
δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαθφςνπλ άκεζα ηνλ αγψλα θαη κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, αθνχ έρεη δηαθνπεί ην
παηρλίδη, νη δηαηηεηέο δελ ζα επαλεθθηλήζνπλ ην παηρλίδη εάλ κηα νκάδα δελ
έρεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ ησλ ηξηψλ παηθηψλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Σξαπκαηηζκέλνη παίθηεο
Δάλ ππάξρνπλ ηξαπκαηηζκέλνη παίθηεο, νη δηαηηεηέο νθείινπλ λα:
•
επηηξέπνπλ ηελ ζπλέρεηα ηνπ αγψλα κέρξηο φηνπ ε κπάια ζηακαηήζεη λα
παίδεηαη, εάλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ δηαηηεηψλ, έλαο παίθηεο έρεη
ηξαπκαηηζηεί ειαθξά
•
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη εάλ, θαηά ηελ άπνςε ησλ δηαηηεηψλ, έλαο παίθηεο
έρεη ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά
•
επηηξέπνπλ, αθνχ ξσηήζνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε, ζε έλαλ, ή ην
πνιχ, δχν ηαηξνχο λα εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα
αμηνινγήζνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αζθαιή θαη
γξήγνξε απνκάθξπλζε ηνπ παίθηε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, εθηφο αλ
έρεη γίλεη θάνπι ζηνλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε θαη πξέπεη λα εθηειέζεη ην
ζρεηηθφ ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ξσηήζνπλ ηνλ παίθηε θαηά πφζν
κπνξεί λα εθηειέζεη ν ίδηνο ην ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη, ή
θαηά πφζν ζα εθηειέζεη ην ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη ν
αλαπιεξσκαηηθφο πνπ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη
•
επηηξέπνπλ, κεηά ην ζρεηηθφ ζήκα, ζηνπο ηξαπκαηηνθνξείο θαη ηνπο
ηαηξνχο λα εηζέιζνπλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί
ε απνκάθξπλζε ηνπ παίθηε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, εθφζνλ απαηηείηαη
•
δηαζθαιίδνπλ φηη έλαο ηξαπκαηηζκέλνο παίθηεο απνκαθξχλεηαη κε
αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
δηαζθαιίδνπλ φηη έλαο ηξαπκαηηζκέλνο παίθηεο δελ δέρεηαη ζεξαπεία ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, εθηφο εάλ ν ηξαπκαηηζκφο είλαη ηφζν ζνβαξφο πνπ
πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ή εάλ έρεη γίλεη θάνπι
ζηνλ ελ ιφγσ παίθηε θαη πξέπεη λα εθηειέζεη ν ίδηνο ην ιάθηηζκα. ηελ
πεξίπησζε απηή, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ξσηήζνπλ ηνλ παίθηε θαηά πφζν
κπνξεί λα εθηειέζεη ν ίδηνο ην ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη, ή
θαηά πφζν ζα εθηειέζεη ην ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη ν
αλαπιεξσκαηηθφο πνπ ζα ηνλ αληηθαηαζηήζεη
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δηαηάδνπλ θάζε παίθηε πνπ αηκνξξαγεί απφ πιεγή λα απνρσξήζεη απφ
ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα επηζηξέςεη εάλ δελ είλαη
ηθαλνπνηεκέλνη φηη ε αηκνξξαγία έρεη ζηακαηήζεη (απηφ κπνξεί λα ην
ειέγμεη ν ηξίηνο δηαηηεηήο, σζηφζν νη δηαηηεηέο πξέπεη λα επηηξέςνπλ ηελ
είζνδφ ηνπ, εάλ δελ αληηθαηαζηάζεθε). Έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα
θνξάεη ξνχρα ηα νπνία έρνπλ επάλσ αίκα. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα
δηαηάδνπλ έλαλ παίθηε πνπ αηκνξξαγεί απφ πιεγή ή πνπ έρεη αίκα ζηελ
θαλέια ηνπ, λα απνρσξεί απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν αλεμάξηεηα απφ ην
εάλ ηνπ έρεη γίλεη θάνπι ή φρη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλαπιεξσκαηηθφο
πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζα εθηειέζεη ην ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα
πέλαιηη θαη ν ηξαπκαηηζκέλνο παίθηεο ζα κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν κφιηο ε κπάια βγεη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Ακέζσο
κφιηο νη δηαηηεηέο επηηξέςνπλ ζηνπο ηαηξνχο λα εηζέιζνπλ ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, ν παίθηεο πξέπεη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν είηε επάλσ ζε θνξείν είηε πεξπαηψληαο. Δάλ ν παίθηεο δελ
ζπκκνξθψλεηαη, πξέπεη λα παξαηεξεζεί επεηδή θαζπζηεξεί ηελ
επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ ή γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη
δελ επαλεθθηλείηαη κέρξη ν ελ ιφγσ παίθηεο λα έρεη απνρσξήζεη απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν. Δάλ έρεη γίλεη θάνπι ζε απηφ ηνλ παίθηε, ν
αλαπιεξσκαηηθφο πνπ ηνλ αληηθαζηζηά ζα εθηειέζεη ην ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη
επηηξέπνπλ ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα απνρσξήζεη απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν απφ έλα ζεκείν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ δψλε
αληηθαηάζηαζεο. Μπνξεί λα απνρσξήζεη απφ νπνηαδήπνηε γξακκή ε
νπνία ζεκαηνδνηεί ηα φξηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ
επηηξέπνπλ ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα αληηθαζίζηαηαη, εθηφο αλ
ηνπ έρεη γίλεη θάνπι θαη πξέπεη λα εθηειέζεη ην ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ην
ιάθηηζκα πέλαιηη θαη κπνξεί λα ην θάλεη. Δάλ απνρσξήζεη απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, ν αλαπιεξσκαηηθφο πξέπεη λα εηζέιζεη κέζσ ηεο
δψλεο αληηθαηάζηαζεο αθνχ ζα έρεη απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ν ηξαπκαηηζκέλνο παίθηεο
επηηξέπνπλ ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα απνρσξήζεη απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν θαη, εάλ δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί, λα δηαζθαιίδνπλ φηη
εηζέξρεηαη μαλά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κφλν αθφηνπ έρεη μεθηλήζεη μαλά
ην παηρλίδη
επηηξέπνπλ ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα εηζέιζεη μαλά ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, εάλ δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί, ελψ παίδεηαη ε κπάια,
αιιά κφλν απφ ηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ. Όηαλ ε κπάια βξίζθεηαη εθηφο
αγσληζηηθνχ ρψξνπ, κπνξεί λα εηζέιζεη απφ νπνηαδήπνηε γξακκή
ζεκαηνδφηεζεο (γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη γξακκή ηνπ πιαγίνπ). Μφλν νη
δηαηηεηέο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε, ν
νπνίνο δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί, λα επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, είηε
παίδεηαη ε κπάια είηε φρη. Γελ ηνπ επηηξέπνπλ λα εηζέιζεη εάλ ε κπάια
παίδεηαη θαη εάλ ην παηρλίδη αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ν παίθηεο
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επηηξέπνπλ ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε λα επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν εθφζνλ ν ηξίηνο δηαηηεηήο επαιεζεχζεη φηη ν παίθηεο είλαη έηνηκνο.
Δάλ ην παηρλίδη δελ έρεη δηαθνπεί γηα άιινλ ιφγν, ή εάλ ν ηξαπκαηηζκφο
πνπ ππέζηε έλαο παίθηεο δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο παξαβίαζεο ησλ
Καλφλσλ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν, ην παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζηελ άκκν ζην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
δείρλνπλ κηα θάξηα, εθφζνλ έρνπλ απνθαζίζεη λα ην θάλνπλ, ζε έλαλ
ηξαπκαηηζκέλν παίθηε πξηλ απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα λα
δερηεί ηαηξηθή θξνληίδα
κελ δείρλνπλ θάξηα ζε έλαλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε ελψ δέρεηαη ηαηξηθή
θξνληίδα
δηαζθαιίδνπλ, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή, φηη νη
αλαπιεξσκαηηθνί πνπ αληηθαζηζηνχλ ηξαπκαηηζκέλνπο παίθηεο, ή παίθηεο
πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ, εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κφλν αθνχ
έρνπλ ιάβεη ηελ ζρεηηθή άδεηα
επηηξέπνπλ ζε έλαλ παίθηε πνπ ηνπ έρεη κπεη άκκνο ζηα κάηηα, λα δέρεηαη
θξνληίδα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη λα κελ απαηηνχλ λα βγεη απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν
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Δάλ έλαο παίθηεο έρεη ηξαπκαηηζηεί, ν ρξνλνκέηξεο ζα ζηακαηάεη ακέζσο ην
ρξνλφκεηξν ρσξίο λα πεξηκέλεη ην ζήκα ησλ δηαηηεηψλ θαη ζα επαλεθθηλεί
ην ρξνλφκεηξν κφιηο αξρίζεη λα παίδεηαη πάιη ε κπάια.
Δμαηξέζεηο γίλνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο:
•
ηξαπκαηίδεηαη έλαο ηεξκαηνθχιαθαο
•
έλαο ηεξκαηνθχιαθαο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο παίθηεο ζπγθξνχζηεθαλ
θαη ρξεηάδνληαη άκεζε θξνληίδα
•
παίθηεο απφ ηελ ίδηα νκάδα ζπγθξνχζηεθαλ θαη ρξεηάδνληαη άκεζε
θξνληίδα
•
ζπλέβε έλαο ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο, π.ρ. θαηάπνζε γιψζζαο, δηάζεηζε,
ζπαζκέλν πφδη, ζπαζκέλνο βξαρίνλαο, θ.ιπ.
Αλαςπθηηθά
Οη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ ζηνπο παίθηεο λα δξνζηζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
δηαθνπήο ζηνλ αγψλα, αιιά κφλν εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ. Γελ
επηηξέπεηαη ε ξίςε ζάθσλ πνπ πεξηέρνπλ πγξά ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
δνρείνπ πνπ πεξηέρεη πγξφ, ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
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ΚΑΝΟΝΑ 4 – Ο εμνπιηζκφο ησλ παηθηψλ
Βαζηθόο εμνπιηζκόο
Υξψκαηα:
•
Δάλ νη θαλέιεο ησλ δχν ηεξκαηνθπιάθσλ έρνπλ ην ίδην ρξψκα θαη
θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ έρεη άιιε θαλέια γηα λα αιιάμεη, ν δηαηηεηήο
επηηξέπεη ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ
Άιια είδε εμνπιηζκνύ
Έλαο παίθηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ απφ ηνλ
βαζηθφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ε
ζσκαηηθή πξνζηαζία ηνπ παίθηε θαη φηη δελ απνηειεί θίλδπλν γηα ηνλ ίδην ή
νπνηνλδήπνηε άιιν παίθηε.
Όια ηα είδε έλδπζεο ή εμνπιηζκνχ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα
επηζεσξνχληαη απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη λα απνθαζίδνληαη σο κε επηθίλδπλα.
Οη παίθηεο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί κπνξνχλ λα κελ θνξάλε παπνχηζηα, αιιά
κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα πφδηα ηνπο κε επηδέζκνπο πνπ δελ θαιχπηνπλ
ηηο πηέξλεο ή ηα δάθηπια ησλ πνδηψλ.
Ο ζχγρξνλνο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο, φπσο είδε θάιπςεο ηεο θεθαιήο,
κάζθεο πξνζψπνπ, επηγνλαηίδεο θαη επαγθσλίδεο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα
απφ καιαθφ, ειαθξχ θαη επηθαιπκκέλν πιηθφ, δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλνο θαη
σο εθ ηνχηνπ επηηξέπεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαιχκκαηα γηα ην θεθάιη, απηά
πξέπεη:
•
λα είλαη καχξα ή λα έρνπλ ην ίδην βαζηθφ ρξψκα κε ηελ θαλέια (ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη παίθηεο ηεο ίδηαο νκάδαο θνξάλε ην ίδην ρξψκα)
•
λα ζπλάδνπλ κε ηελ επαγγεικαηηθή εκθάληζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ παίθηε
•
λα κελ πηάλνπλ επάλσ ζηελ θαλέια
•
λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνλ παίθηε πνπ ηα θνξάεη ή νπνηνλδήπνηε
άιιν παίθηε (π.ρ. κεραληζκφο γηα άλνηγκα / θιείζηκν γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ)
•
λα κελ έρνπλ νπνηνδήπνηε ηκήκα ή ηκήκαηα πνπ λα εμέρνπλ απφ ηελ
επηθάλεηα (πξνεμέρνληα ζηνηρεία)
Σα αζιεηηθά γπαιηά επηηξέπνληαη εθφζνλ δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηνπο
παίθηεο.
Δάλ έλα είδνο έλδπζεο ή εμνπιηζκνχ, πνπ επηζεσξήζεθε ζηελ αξρή ηνπ
αγψλα θαη απνθαζίζηεθε φηη δελ είλαη επηθίλδπλν, θαηαζηεί επηθίλδπλν ή
ρξεζηκνπνηεζεί κε επηθίλδπλν ηξφπν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, ηφηε
πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ.
Η ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
κεηαμχ παηθηψλ, κεηαμχ παηθηψλ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ή κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, δελ επηηξέπεηαη.
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Κνζκήκαηα
Όια ηα είδε θνζκεκάησλ (θνιηέ, δαρηπιίδηα, βξαρηφιηα, ζθνπιαξίθηα,
δεξκάηηλα βξαρηφιηα, βξαρηφιηα απφ θανπηζνχθ, θ.ιπ.) απαγνξεχνληαη
απζηεξά θαη πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηνπο παίθηεο θαη ηνπο
αλαπιεξσκαηηθνχο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Η ρξήζε ηαηλίαο γηα ηελ
θάιπςε ησλ θνζκεκάησλ δελ επηηξέπεηαη.
Απαγνξεχεηαη επίζεο ζηνπο δηαηηεηέο θαη βνεζνχο δηαηηεηέο λα θέξνπλ
θνζκήκαηα θάζε είδνπο (εθηφο απφ ηνλ δηαηηεηή ζηνλ νπνίν επηηξέπεηαη λα
θνξάεη έλα ξνιφη ή άιιε παξφκνηα ζπζθεπή γηα ηελ ρξνλνκέηξεζε ηνπ αγψλα
εάλ απνπζηάδεη ν ρξνλνκέηξεο).
Αξηζκνί ησλ παηθηώλ
Οη παίθηεο πξέπεη λα έρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηεο θαλέιαο ηνπο κνλαδηθνχο
αξηζκνχο νη νπνίνη δηαθέξνπλ επθξηλψο απφ ην βαζηθφ ρξψκα ηεο θαλέιαο.
Οη αξηζκνί απηνί πξέπεη λα είλαη κεηαμχ ηνπ 1 θαη ηνπ 15, φπνπ ν αξηζκφο 1
θπιάζζεηαη γηα ηνλ ηεξκαηνθχιαθα πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ζήκαλζε
ησλ αξηζκψλ απφ ηνπο δηαηηεηέο.
Ο Καλνληζκφο Γηνξγάλσζεο θαη Δμνπιηζκνχ πξέπεη λα νξίδεη ην κέγεζνο θαη
ην αθξηβέο ρξψκα θαη ην ζεκείν απηψλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ αξηζκψλ
αλαγξάθνληαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ παηθηψλ (π.ρ. ζην κπξνζηηλφ κέξνο ζην
παληεινλάθη ή ηελ θαλέια).
Σεξκαηνθύιαθεο
Οη νκάδεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε έλαλ παίθηε είηε έλαλ
αλαπιεξσκαηηθφ γηα ηεξκαηνθχιαθα. Ο αλαπιεξσκαηηθφο πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο, ήηνη πξέπεη λα θνξάεη κηα
θαλέια ηεξκαηνθχιαθα πνπ θέξεη ηνλ αξηζκφ ηνπ. Δθφζνλ νξίδεηαη απφ ηνλ
θαλνληζκφ ηεο δηνξγάλσζεο, ε θαλέια ηνπ πξέπεη επίζεο λα θέξεη ην φλνκά
ηνπ.
Δθφζνλ ν ηεξκαηνθχιαθαο αληηθαζίζηαηαη ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή απνβάιιεηαη
θαη εθφζνλ ε νκάδα δελ έρεη άιιν δηαζέζηκν ηεξκαηνθχιαθα, ν παίθηεο πνπ
ηνλ αληηθαζηζηά κπνξεί λα θνξάεη κηα θαλέια ηεξκαηνθχιαθα ε νπνία δελ
θέξεη θαη' αλάγθε έλα φλνκα ή έλαλ αξηζκφ
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Πεηζαξρηθέο πνηλέο
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, νη παίθηεο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί πξέπεη λα
ειέγρνληαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ θέξνπλ θαλέλα κε
επηηξεπφκελν είδνο έλδπζεο ή θνζκήκαηνο. Ο ηξίηνο δηαηηεηήο πξαγκαηνπνηεί
έλαλ δεχηεξν νπηηθφ έιεγρν ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πξηλ εηζέιζνπλ ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν. Δθφζνλ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο,
απηφο ζα πξαγκαηνπνηεί ηνλ πξψην έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηθηψλ ζηα
απνδπηήξηα. Δθφζνλ έλαο παίθηεο εληνπηζηεί λα θέξεη έλα κε επηηξεπφκελν
έλδπζεο ή θνζκήκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, νη δηαηηεηέο πξέπεη
λα:
•
ελεκεξψζνπλ ηνλ παίθηε φηη ην ελ ιφγσ είδνο πξέπεη λα αθαηξεζεί
•
δηαηάμνπλ ηνλ παίθηε λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαηά ηελ
επφκελε δηαθνπή εάλ δελ είλαη ζε ζέζε ή είλαη απξφζπκνο λα
ζπκκνξθσζεί
•
παξαηεξήζνπλ ηνλ παίθηε εάλ εζθεκκέλα αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί ή,
αθνχ ηνπ έρνπλ πεη λα αθαηξέζεη ην είδνο, εληνπηζηεί λα ην θνξάεη μαλά
Δάλ ην παηρλίδη έρεη δηαθνπεί γηα λα παξαηεξεζεί έλαο παίθηεο, θαηαινγίδεηαη
έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο
ηνπ παίθηε πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο).
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ΚΑΝΟΝΑ 5 – Οη δηαηηεηέο
Αξκνδηόηεηεο θαη θαζήθνληα
Σν πνδφζθαηξν ζηελ άκκν είλαη έλα αληαγσληζηηθφ άζιεκα θαη νη αζιεηέο
πξέπεη λα θαηαλννχλ φηη ε ζσκαηηθή επαθή κεηαμχ ησλ παηθηψλ ζεσξείηαη σο
θπζηθφ θαη απνδεθηφ κέξνο ηνπ αγψλα. Μνιαηαχηα, εάλ νη παίθηεο δελ
ζέβνληαη ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν θαη ηηο
αξρέο ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο, ήηνη ην επ αγσλίδεζζαη, νη δηαηηεηέο πξέπεη
λα πξνβαίλνπλ ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη
γίλνληαη ζεβαζηνί.
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ πξνζσξηλά ηνλ αγψλα εάλ, θαηά ηελ γλψκε
ηνπο, ν θσηηζκφο είλαη αλεπαξθήο ιφγσ θάπνηαο κνξθήο βιάβεο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε επηζθεπή ηεο βιάβεο, ν δηαηηεηήο δηαθφπηεη
νξηζηηθά ηνλ αγψλα.
Δάλ θαηά ηε ξίςε ελφο αληηθεηκέλνπ απφ έλαλ ζεαηή, ην αληηθείκελν
πξνζθξνχζεη ζε έλαλ αμησκαηνχρν ηνπ αγψλα, έλαλ παίθηε ή έλαλ
αμησκαηνχρν νκάδαο, ν δηαηηεηήο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ζπλέρηζε ηνπ
παηρληδηνχ ή λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ηνλ αγψλα, αλαιφγσο ηεο
ζνβαξφηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε, νθείιεη λα αλαθέξεη ην
πεξηζηαηηθφ ε ηα πεξηζηαηηθά ζηηο νηθείεο αξρέο.
Οη δηαηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαηεξήζνπλ ή λα απνβάινπλ παίθηεο θαη
αμησκαηνχρνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπαπιαο θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα
θαζψο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο θαη ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην
λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, δηφηη ζε φιε απηή ηελ δηάξθεηα νη πεηζαξρηθέο
απνθάζεηο παξακέλνπλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπο.
Δάλ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξνζσξηλά δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην παηρλίδη κπνξεί λα ζπλερηζηεί ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ
άιινπ δηαηηεηή θαη ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ κέρξη ηελ επφκελε δηαθνπή ηνπ
παηρληδηνχ.
Πιενλέθηεκα
Οη δηαηηεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ην πιενλέθηεκα θάζε θνξά πνπ ππάξρεη
κηα παξαβίαζε ή έλα παξάπησκα θαη νη Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην
Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν δελ απαγνξεχνπλ ξεηά λα εθαξκνζηεί ην
πιενλέθηεκα. Γηα παξάδεηγκα, επηηξέπεηαη ζε έλα ιάθηηζκα θφξλεξ φπνπ νη
αληίπαινη απέρνπλ ιηγφηεξν απφ πέληε κέξα θαη ν εθηειεζηήο ζέιεη λα
εθηειέζεη ην ιάθηηζκα γξήγνξα, αληίζεηα, δελ επηηξέπεηαη φηαλ εθηειείηαη
αληηθαλνληθά ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο απφ ηα πιάγηα.
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Σν πιενλέθηεκα δελ επηηξέπεηαη ζε παξαβηάζεηο ηνπ θαλφλα ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ, εθηφο εάλ ε παξαβίαζε δηαπξάηηεηαη απφ ηελ ακπλφκελε
νκάδα θαηά ηνλ έιεγρν ηεο κπάιαο ελψ απηή ήδε παίδεηαη ζηελ δηθή ηεο
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη θαη ε νκάδα ράζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο. ηηο
ππφινηπεο πεξηπηψζεηο: ειεχζεξα ιαθηίζκαηα, επαλαθνξέο ηεο κπάιαο απφ
ηα πιάγηα, επαλνξζψζεηο θαη ιαθηίζκαηα θφξλεξ, νη δηαηηεηέο δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα.
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα ζπλππνινγίδνπλ ηηο αθφινπζεο πεξηζηάζεηο φηαλ
απνθαζίδνπλ θαηά πφζν ζα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα ή ζα δηαθφςνπλ ην
παηρλίδη:
•
Σελ ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο: εθφζνλ ε παξαβίαζε ηηκσξείηαη κε
απνβνιή, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ακέζσο ην παηρλίδη θαη λα
απνβάινπλ ηνλ παίθηε εθηφο εάλ ππάξρεη πξνθαλήο επθαηξία γηα ηελ
επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο
•
Σελ ζέζε ζηελ νπνία δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα: φζν πην θνληά είλαη
ζην ηέξκα ηνπ αληηπάινπ, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξν κπνξεί λα είλαη
•
Σηο πηζαλφηεηεο κηαο άκεζεο, ππνζρφκελεο επίζεζεο
•
Καζψο φια ηα ειεχζεξα ιαθηίζκαηα ζην πνδφζθαηξν ζηελ άκκν είλαη
άκεζα ρσξίο ηείρνο, ε ηηκσξία ελφο θάνπι κε ειεχζεξν ιάθηηζκα είλαη
ζπλήζσο ην θαιχηεξν πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
•
Σελ αηκφζθαηξα ηνπ αγψλα
Η απφθαζε γηα ηηκσξία ηνπ αξρηθνχ παξαπηψκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη
κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα, σζηφζν δελ επηηξέπεηαη λα γπξίζεη πίζσ ε θάζε
εθφζνλ επηηξάπεθε κηα λέα θάζε (εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε
νκάδα αγσλίδεηαη κε παίθηε παξαπάλσ).
Δάλ ην παξάπησκα ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε, απηή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ
επφκελε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ. Μνιαηαχηα, εθηφο αλ ππάξρεη ζαθέο
πιενλέθηεκα, ζπζηήλεηαη νη δηαηηεηέο λα δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη λα
παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε ακέζσο. Δθφζνλ ε παξαηήξεζε δελ δνζεί ζηελ
επφκελε δηαθνπή, δελ επηηξέπεηαη λα επηδεηρζεί αξγφηεξα. Δάλ απηφ ζπκβεί,
νη δηαηηεηέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ζπκβάλ.
Δθφζνλ ε παξαβίαζε ηηκσξείηαη κε απνβνιή, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
δηαθφςνπλ άκεζα ην παηρλίδη θαη λα απνβάινπλ ηνλ παίθηε εθηφο εάλ ππάξρεη
πξνθαλήο επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο. Δθφζνλ ε απνβνιή δελ
θαηαινγηζηεί ζηελ επφκελε δηαθνπή, δελ επηηξέπεηαη λα θαηαινγηζηεί
αξγφηεξα. Δάλ απηφ ζπκβεί, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην ζπκβάλ.
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Σαπηόρξνλα παξαπηώκαηα
•
Παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο ηεο
ίδηαο νκάδαο:
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα ηηκσξνχλ ην πην ζνβαξφ παξάπησκα
Σν παηρλίδη πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ην πην ζνβαξφ
παξάπησκα πνπ δηαπξάρζεθε
Αλεμαξηήησο ησλ δχν παξαπάλσ ζεκείσλ, νη δηαηηεηέο παξαηεξνχλ
ή απνβάιινπλ παίθηεο ζχκθσλα κε ηα παξαπηψκαηα πνπ
δηαπξάρζεθαλ ή δελ ιακβάλνπλ θαλέλα πεηζαξρηθφ κέηξν
•
Παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ παίθηεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ:
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηνλ αγψλα, θαζψο δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα, θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο
ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο
ζέζεο.
Αλεμαξηήησο ηνπ παξαπάλσ ζεκείνπ, νη δηαηηεηέο παξαηεξνχλ ή
απνβάιινπλ παίθηεο ζχκθσλα κε ηα παξαπηψκαηα πνπ
δηαπξάρζεθαλ ή δελ ιακβάλνπλ θαλέλα πεηζαξρηθφ κέηξν
Δμσηεξηθή παξέκβαζε
Οη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη εάλ έλαο ζεαηήο ζθπξίμεη κηα ζθπξίρηξα ή
ζεκάλεη έλα αθνπζηηθφ ζήκα θαη ζεσξνχλ φηη ε ελέξγεηα απηή παξεκπνδίδεη ην
παηρλίδη, π.ρ. έλαο παίθηεο πηάλεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα ηνπ σο απνηέιεζκα
ηνπ ζθπξίγκαηνο. Δάλ νη δηαηηεηέο δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα, ην παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη
ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ζσζηήο ζέζεο.
Καηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ ελώ παίδεηαη ε κπάια
Κάζε θνξά πνπ κηα νκάδα έρεη θαηνρή ηεο κπάιαο ελψ απηή παίδεηαη θαη ζηελ
δηθή ηεο πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη εκθαλψο λα
μεθηλά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ.
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Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
Οη δηαηηεηέο ζα δηαζθαιίδνπλ ηδηαίηεξα φηη θάζε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ
εθηειείηαη ζχληνκα θαη δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ κε άκεζε επαλέλαξμε ηνπ
παηρληδηνχ γηα ηαθηηθνχο ιφγνπο κεηά απφ κηα δηαθνπή (επαλαθνξά ηεο
κπάιαο απφ ηα πιάγηα, επαλφξζσζε, ιάθηηζκα θφξλεξ ή ειεχζεξν ιάθηηζκα).
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ μεθηλά
θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο ζθπξίρηξαο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε
επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ δελ επηηξέπεη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ (ελαξθηήξην ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη), ν παίθηεο ή νη
παίθηεο πνπ θαζπζηεξνχλ, παξαηεξνχληαη.
Δπηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ άηνκα πεξηκεηξηθά ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, κε
πξφρεηξεο επηπιένλ κπάιεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε επαλέλαξμε θαη
ε αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ. Δάλ ε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαζπζηεξεί
επεηδή δελ επηζηξέθεηαη ε κπάια, νη δηαηηεηέο δηαηάδνπλ ηνλ ρξνλνκέηξε λα
ζηακαηήζεη ην ρξνλφκεηξν θαη λα ην επαλεθθηλήζεη κφλν εθφζνλ αξρίζεη λα
παίδεηαη πάιη ε κπάια.
Σνπνζέηεζε
Σνπνζέηεζε ελώ παίδεηαη ε κπάια
πζηάζεηο
•
Σν παηρλίδη πξέπεη λα εμειίζζεηαη αλάκεζα ζηνλ δηαηηεηή θαη ηνλ δεχηεξν
δηαηηεηή
•
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ηεο δηαγσλίνπ, έρνληαο
πάληνηε ηελ κπάια θαη ηνπο παίθηεο ζην νπηηθφ ηνπο πεδίν
•
Παξακέλνληαο έμσ απφ θαη παξάιιεια κε ηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ, είλαη
επθνιφηεξν γηα ηνλ δηαηηεηή λα έρεη ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν ην παηρλίδη θαη
ηνλ άιιν δηαηηεηή
•
Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη λα είλαη αξθεηά θνληά ψζηε λα βιέπεη ην
παηρλίδη ρσξίο λα ην παξεκπνδίδεη
•
Οη δηαηηεηέο εηζέξρνληαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κφλν γηα λα
επαλεθθηλήζνπλ ην παηρλίδη, αθνχ έρεη δηαπξαρζεί έλα θάνπι, γηα λα
εθηειέζνπλ έλα ειεχζεξν δηαηηεηή, γηα λα δείμνπλ κηα θάξηα, γηα λα
αμηνινγήζνπλ έλαλ ηξαπκαηηζκφ ελφο παίθηε ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε
εηδηθή πεξίζηαζε
•
"Απηφ πνπ πξέπεη λα δεηο" δελ είλαη πάληα θνληά ζηελ κπάια. Οη δηαηηεηέο
ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζέρνπλ:
πηζαλά παξαπηψκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πξνο ηελ νπνία
θαηεπζχλεηαη ην παηρλίδη
επηζεηηθέο κεκνλσκέλεο αληηπαξαζέζεηο καθξηά απφ ηελ κπάια ζηηο
νπνίεο εκπιέθνληαη παίθηεο, κε ηελ ζπλδξνκή ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ
παξαπηψκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη αθνχ ε κπάια έρεη απνκαθξπλζεί,
κε ηελ ζπλδξνκή ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ
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Γεληθή ηνπνζέηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα
Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη λα είλαη ζηελ επζεία κε ηνλ πξνηειεπηαίν
παίθηε ηεο ακπλφκελεο νκάδαο ή κε ηελ κπάια εάλ απηή βξίζθεηαη πην θνληά
ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο απφ ηνλ πξνηειεπηαίν παίθηε ηεο ακπλφκελεο
νκάδαο ή, εάλ απαηηείηαη, ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο. Οη
δηαηηεηέο πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Σεξκαηνθύιαθαο πνπ απειεπζεξώλεη ηελ κπάια
Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη λα έρεη ζέζε ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ άθξε ηεο
πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη θαη λα ειέγρεη φηη ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ αγγίδεη ηελ
κπάια κε ηα ρέξηα ηνπ έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, θαζψο θαη λα
κεηξάεη επίζεο ηα δεπηεξφιεπηα θαηά ηα νπνία έρεη θαηνρή ηεο κπάιαο.
Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο κπάιαο απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, ν δηαηηεηήο
πξέπεη λα παίξλεη θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα επνπηεχεη ηνλ αγψλα.
Πεξηπηώζεηο επίηεπμεο ηέξκαηνο ή κε
Όηαλ έρεη ζεκεησζεί ηέξκα θαη δελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία γηα ηελ απφθαζε,
ν δηαηηεηήο θαη ν δεχηεξνο δηαηηεηήο πξέπεη λα έρνπλ νπηηθή επαθή θαη ν
δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε, πξέπεη λα
πιεζηάζεη ηνλ ρξνλνκέηξε θαη ηνλ ηξίην δηαηηεηή ψζηε λα ππνδείμεη κε ην
θαηάιιειν ζήκα ηνλ αξηζκφ ηνπ παίθηε πνπ ζεκείσζε ην ηέξκα.
Δάλ έρεη ζεκεησζεί έλα ηέξκα σζηφζν θαίλεηαη φηη ε κπάια ζπλερίδεη λα
παίδεηαη, ν πην θνληηλφο δηαηηεηήο ζθπξίδεη κε ηελ ζθπξίρηξα ηνπ ψζηε λα
ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ άιινπ δηαηηεηή θαη, ζηελ ζπλέρεηα, ν δηαηηεηήο πνπ
βξίζθεηαη πην θνληά ζην ηξαπέδη ζην ρξνλνκέηξε, πιεζηάδεη ηνλ ρξνλνκέηξε
θαη ηνλ ηξίην δηαηηεηή ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην θαηάιιειν ζήκα ηνλ αξηζκφ
ηνπ παίθηε πνπ ζεκείσζε ην ηέξκα.
Σνπνζέηεζε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε κπάια δελ παίδεηαη
Η θαιχηεξε ζέζε είλαη απηή απφ ηελ νπνία ν δηαηηεηήο κπνξεί λα ιάβεη ηελ
ζσζηή απφθαζε.
Όιεο νη ζπζηάζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε βαζίδνληαη ζε πηζαλφηεηεο θαη πξέπεη
λα πξνζαξκφδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
νκάδεο, ηνπο παίθηεο θαη ηα πεξηζηαηηθά ηνπ αγψλα κέρξη απηφ ην ρξνληθφ
ζεκείν.
Οη ηνπνζεηήζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη
βαζηθέο. Οξηζκέλεο απφ απηέο πξνηείλνληαη ζηνπο δηαηηεηέο θαη άιιεο είλαη
ππνρξεσηηθέο. Η παξαπνκπή ζε κηα "δψλε" απνζθνπεί ζην λα δψζεη έκθαζε
φηη θάζε ηνπνζέηεζε πνπ ζπζηήλεηαη, νπζηαζηηθά είλαη έλαο ρψξνο κέζα ζηνλ
νπνίν είλαη εμαηξεηηθά πηζαλφ ν δηαηηεηήο λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Η δψλε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε, κηθξφηεξε ή
δηαθνξεηηθνχ ζρήκαηνο αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ελ ιφγσ ζηηγκήο.
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1. Σνπνζέηεζε - ελαξθηήξην ιάθηηζκα (ππνρξεσηηθή)
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ν δηαηηεηήο παίξλεη ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ
ηέξκαηνο ζηελ ίδηα πιεπξά κε ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο, πεξίπνπ 4 κέηξα απφ
ην ηέξκα, απφ φπνπ παξαθνινπζεί λα δεη εάλ ζεκεηψζεθε ηέξκα.
Ο δεχηεξνο δηαηηεηήο παίξλεη ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ απέλαληη απφ
ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο, δηαζθαιίδνληαο φηη νη ακπληηθνί βξίζθνληαη ζηελ
ζσζηή ζέζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζήκαηα ησλ 5 κέηξσλ ζηελ γξακκή ηνπ
πιαγίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη ακπληηθνί δελ πξνρσξάλε πνιχ
κπξνζηά. Γίδεη επίζεο πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε πηζαλή ππφδεημε ηνπ ηξίηνπ
δηαηηεηή φηη έλαο παίθηεο δηέπξαμε έλα παξάπησκα θαηά ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα. Υξεζηκνπνηεί ηελ ζθπξίρηξα ηνπ γηα λα δψζεη ζήκα γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο.
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο παίξλεη ζέζε ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ λνεηή κεζαία γξακκή
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκεη ηνπο δηαηηεηέο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
ηεο κπάιαο θαζψο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη παίθηεο πνπ εθηεινχλ ην
ελαξθηήξην ιάθηηζκα θαη νη παίθηεο πνπ δελ εθηεινχλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα
βξίζθνληαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδνληαη. Ο ηξίηνο δηαηηεηήο
πςψλεη ην ρέξη ηνπ εάλ δηαπξαρζεί κηα παξαβίαζε απφ ηελ νκάδα πνπ εθηειεί
ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. Ο ρξνλνκέηξεο, ν νπνίνο δελ εθθηλεί ην ρξνλφκεηξν,
εηδνπνηεί ακέζσο ηνπο δηαηηεηέο κε έλα αθνπζηηθφ ζήκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο
ελεκεξψζεη φηη πξέπεη λα επαλεθηειεζηεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα.

Μεηά ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, θαη θαηά ηα ελαξθηήξηα ιαθηίζκαηα, νη
δηαηηεηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ηνπνζέηεζε ζηηο γξακκέο ηνπ πιαγίνπ
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εάλ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ αγψλα. Καηά
ζπλέπεηα, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ δηαηηεηή λα ζηέθεηαη ζηελ γξακκή ηνπ
ηέξκαηνο θαη γηα ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή λα ζηέθεηαη ζηελ γξακκή ηνπ πιαγίνπ
απέλαληη απφ ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο.
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2. Σνπνζέηεζε - επαλόξζσζε
1.
Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο πξέπεη πξψηα λα ειέγρεη εάλ ε κπάια βξίζθεηαη
κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη.
•
Δάλ ε κπάια δελ παίδεηαη ζσζηά, ν δηαηηεηήο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ
θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ εάλ ζεσξεί φηη ν
ηεξκαηνθχιαθαο ήηαλ έηνηκνο λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε ή θαζπζηεξεί
λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα ηνπ γηα ιφγνπο ηαθηηθήο, θαη ππνδεηθλχεη
κε ηελ ζθπξίρηξα ηνπ φηη μεθίλεζε ε θαηακέηξεζε
•
Δάλ κηα νκάδα πνπ εθηειεί κηα επαλφξζσζε, απνθαζίζεη λα
αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηεξκαηνθχιαθά ηεο, έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο, αθνχ
ζθπξίμεη ηελ ζθπξίρηξα ηνπ, μεθηλάεη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε κπάια βξίζθεηαη κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ή φρη. Δάλ δελ ππάξρεη κπάια κέζα ζηελ πεξηνρή
ηνπ πέλαιηη, ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο ή ηα παηδηά γηα ηηο κπάιεο ξίρλνπλ
ακέζσο κηα κπάια κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
2.
Όηαλ ε κπάια βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, έλαο απφ ηνπο
δηαηηεηέο πξέπεη λα παίξλεη ζέζε ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ άθξε ηεο πεξηνρήο
ηνπ πέλαιηη πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη εάλ ε κπάια βγαίλεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη (ε κπάια παίδεηαη) θαη φηη νη παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο βξίζθνληαη
εθηφο. ηελ ζπλέρεηα εθηειεί ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηελ έρεη μεθηλήζεη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν.
3.
Σέινο, ν δηαηηεηήο πνπ επέβιεπε ηελ επαλφξζσζε, πξέπεη λα πάξεη κηα
θαηάιιειε ζέζε γηα ηελ επίβιεςε ηνπ αγψλα, θάηη ην νπνίν απνηειεί νχησο ή
άιισο πξνηεξαηφηεηα.
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3. Σνπνζέηεζε - ιάθηηζκα θόξλεξ (ππνρξεσηηθή)
ηελ δηάξθεηα ελφο ιαθηίζκαηνο θφξλεξ, ν δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά
ζην ζεκείν απφ ην νπνίν πξέπεη λα εθηειεζηεί, παίξλεη ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ
πιαγίνπ ζε απφζηαζε πεξίπνπ 5 κέηξσλ απφ ην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ. Απφ
ηελ ζέζε απηή, πξέπεη λα ειέγμεη φηη ε κπάια έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά κέζα
ζην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ θαη φηη νη ακπληηθνί έρνπλ ππνρσξήζεη θαηά 5
κέηξα. Ο δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην καθξηά απφ ην ζεκείν φπνπ πξέπεη λα
εθηειεζηεί ην ιάθηηζκα, ζηέθεηαη ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο, πεξίπνπ 4 κέηξα
απφ ην θνληηλφηεξν δνθάξη. Απφ ηελ ζέζε απηή, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ
κπάια θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ.
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4. Σνπνζέηεζε - ειεύζεξν ιάθηηζκα (1)
Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο, ν δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά παίξλεη ζέζε ζηελ ίδηα
επζεία κε ην ζεκείν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ην ιάθηηζκα θαη ειέγρεη θαηά
πφζνλ ε κπάια έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά θαη ηαπηφρξνλα παξαθνινπζεί ηνπο
παίθηεο γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ηεο απφζηαζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
ιαθηίζκαηνο. Ο δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην καθξηά απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
πξέπεη λα εθηειεζηεί ην ιάθηηζκα, πξέπεη λα πάξεη ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ
ηέξκαηνο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 4 κέηξσλ απφ ην ηέξκα, θάηη ην νπνίν
απνηειεί νχησο ή άιισο πξνηεξαηφηεηα. Καη νη δχν δηαηηεηέο πξέπεη λα έηνηκνη
λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο κπάιαο.

5. Σνπνζέηεζε - ειεύζεξν ιάθηηζκα (2)
Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ ην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη κηα νκάδα ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο, ν δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζην ζεκείν ηνπ ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο, ζηέθεηαη κπξνζηά απφ ηελ κπάια γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη
ακπληηθνί απέρνπλ 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξα απφ ηελ κπάια θαη φηη δελ βξίζθνληαη
κέζα ζηελ λνεηή πεξηνρή αλάκεζα ζηελ κπάια θαη ηηο ζεκαίεο ηνπ θφξλεξ.
Πξέπεη πεξαηηέξσ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζπκπαίθηεο ηνπ παίθηε δελ
βξίζθνληαη ζηελ λνεηή πεξηνρή αλάκεζα ζηελ κπάια θαη ηηο ζεκαίεο ηνπ
θφξλεξ, θαη φηη ε κπάια έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεη
απηνχο ηνπο ειέγρνπο, θηλείηαη πίζσ απφ ηελ κπάια ρσξίο λα ελνριεί ηνλ
παίθηε πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ζθπξίρηξα ηνπ γηα λα
δψζεη ην ζήκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο. Μεηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο, ρξεζηκνπνηεί ηελ ζθπξίρηξα ηνπ γηα λα
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ππνδείμεη ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ παηθηψλ πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ εληνιή
εθηέιεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο. Ο δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην καθξηά
απφ ην ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα εθηειεζηεί ην ιάθηηζκα, πξέπεη λα πάξεη
ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ζε απφζηαζε πεξίπνπ 4 κέηξσλ απφ ην
ηέξκα, θάηη ην νπνίν απνηειεί νχησο ή άιισο πξνηεξαηφηεηα. Καη νη δχν
δηαηηεηέο πξέπεη λα έηνηκνη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηεο κπάιαο.
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6. Σνπνζέηεζε - ιάθηηζκα πέλαιηη (ππνρξεσηηθή)
Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ην λνεηφ ζεκείν ηνπ
πέλαιηη ζε απφζηαζε 5 πεξίπνπ κέηξσλ θαη ειέγρεη εάλ ε κπάια είλαη ζσζηά
ηνπνζεηεκέλε, δηαπηζηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εθηειεζηή θαη παξαθνινπζεί
ηνπο παίθηεο γηα ηπρφλ παξαβηάζεηο ηεο απφζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ ιαθηίζκαηνο. Γελ δηαηάδεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο αλ δελ
έρεη πξψηα επηβεβαηψζεη φηη ε ζέζε φισλ ησλ παηθηψλ είλαη ζσζηή, θαη, αλ
απαηηείηαη, ηνλ ζπλδξάκεη ν άιινο δηαηηεηήο. Ο άιινο δηαηηεηήο πξέπεη λα
παίξλεη ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ζε απφζηαζε 4 πεξίπνπ κέηξσλ απφ
ην ηέξκα, θάηη ην νπνίν απνηειεί νχησο ή άιισο πξνηεξαηφηεηα. Δάλ ν
ηεξκαηνθχιαθαο πξνρσξήζεη απφ ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο πξηλ εθηειεζηεί
ην ιάθηηζκα θαη δελ ζεκεησζεί ηέξκα, ν δηαηηεηήο ζθπξίδεη ηελ ζθπξίρηξα ηνπ
γηα λα δηαηάμεη ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη.
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7.

Σνπνζέηεζε - επαλαθνξά ηεο κπάιαο [1]
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8. Σνπνζέηεζε - επαλαθνξά ηεο κπάιαο (ππνρξεσηηθή) [5]
Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο επαλαθνξάο ηεο κπάιαο θνληά ζην λνεηφ ηφμν ηνπ
θφξλεξ ππέξ ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο, ν δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά
ζην ζεκείν απφ ην νπνίν πξέπεη λα εθηειεζηεί, παξακέλεη ζε απφζηαζε 5
πεξίπνπ κέηξσλ. Απφ ηελ ζέζε απηή, ειέγρεη εάλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο
εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία θαη εάλ νη ακπληηθνί έρνπλ απνρσξήζεη
ζε απφζηαζε 5 κέηξσλ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν εθηειείηαη ε επαλαθνξά ηεο
κπάιαο. Ο άιινο δηαηηεηήο πξέπεη λα παίξλεη ζέζε ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο
ζε απφζηαζε 4 πεξίπνπ κέηξσλ απφ ην ηέξκα, θάηη ην νπνίν απνηειεί νχησο
ή άιισο πξνηεξαηφηεηα. Απφ ηελ ζέζε απηή, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ
κπάια θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ.
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Σνπνζέηεζε - ιαθηίζκαηα από ην λνεηό ζεκείν πέλαιηη γηα ηνλ
θαζνξηζκό ηνπ ληθεηή ελόο αγώλα ή αγώλσλ εληόο θαη εθηόο έδξαο
(ππνρξεσηηθή)
Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο ζε απφζηαζε 2
πεξίπνπ κέηξσλ απφ ην ηέξκα. Σν βαζηθφ ηνπ θαζήθνλ είλαη λα ειέγρεη εάλ ε
κπάια πεξλάεη ηελ γξακκή θαη εάλ ν ηεξκαηνθχιαθαο απνκαθξχλεηαη απφ ηελ
γξακκή:
•
Όηαλ είλαη ζαθέο φηη ε κπάια έρεη πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο, ν
δηαηηεηήο πξέπεη λα έρεη νπηηθή επαθή κε ηνλ δεχηεξν δηαηηεηή γηα λα
βεβαηψζεη φηη δελ δηαπξάρζεθε θακία παξαβίαζε
Ο δεχηεξνο δηαηηεηήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ ίδηα επζεία κε ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη ζε απφζηαζε 3 πεξίπνπ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη
εάλ ε κπάια θαη ν ηεξκαηνθχιαθαο ηεο νκάδαο ηνπ εθηειεζηή είλαη ζσζηά
ηνπνζεηεκέλνη.
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο ζηέθεηαη ζηνλ λνεηφ θεληξηθφ θχθιν ηεο λνεηήο κεζζίαο
γξακκήο γηα λα ειέγρεη ηνπο ππφινηπνπο παίθηεο ησλ δχν νκάδσλ νη νπνίνη
ζηέθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά απφ απηφλ.
Ο ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε
θαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο, ειέγρεη εάλ νη
παίθηεο πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην
λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη θαη νη αμησκαηνχρνη ησλ δχν νκάδσλ
ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά.
Δθφζνλ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο, ν ρξνλνκέηξεο ζηέθεηαη
κπξνζηά απφ ην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε απφ φπνπ δηαζθαιίδεη φηη νη παίθηεο
πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη θαη νη αμησκαηνχρνη ηεο νκάδαο ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά,
ελψ ν αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηνπ
ρξνλνκέηξε απφ ην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε.
Όινη νη δηαηηεηέο ζεκεηψλνπλ ηα ιαθηίζκαηα πέλαιηη πνπ εθηεινχληαη θαη ηνπο
αξηζκνχο ησλ παηθηψλ πνπ ηα εθηέιεζαλ.
9.
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Χξήζε ηεο ζθπξίρηξαο
Η ρξήζε ηεο ζθπξίρηξαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα:
•
ηα ελαξθηήξηα ιαθηίζκαηα:
ε
ε
ε
ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ (1 , 2 θαη 3 πεξίνδνο ηνπ αγψλα θαη
παξάηαζε, αλ απαηηείηαη)
γηα ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ κεηά ηελ ζεκείσζε ελφο ηέξκαηνο
•
ηελ δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ:
γηα λα θαηαινγηζηεί έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη.
γηα λα δηαθνπεί έλαο αγψλαο πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ή γηα λα
επηβεβαησζεί ην αθνπζηηθφ ζήκα ηνπ ρξνλνκέηξε φηαλ ιήγεη ηελ
πεξίνδν ηνπ παηρληδηνχ, ή θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πνξείαο ηεο
κπάιαο εάλ θαηεπζχλεηαη πξνο έλα απφ ηα ηέξκαηα αθνχ έρεη ιήμεη ε
πεξίνδνο
•
ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ παηρληδηνχ γηα:
ειεχζεξα ιαθηίζκαηα, αθνχ δηαζθαιηζηεί φηη νη παίθηεο έρνπλ ιάβεη
ηηο ζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην
Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν
ιαθηίζκαηα πέλαιηη
•
ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ φηαλ έρεη δηαθνπεί ιφγσ:
κηαο παξαηήξεζεο ή απνβνιήο γηα απξεπή ζπκπεξηθνξά
ελφο ηξαπκαηηζκνχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ παηθηψλ
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Η ρξήζε ηεο ζθπξίρηξαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα:
•
ηελ δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ γηα:
κηα επαλφξζσζε, έλα ιάθηηζκα θφξλεξ ή κηα επαλαθνξά ηεο κπάιαο
(είλαη ππνρξεσηηθή εάλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη μεθάζαξε)
έλα ηέξκα (εθφζνλ ε κπάια δελ έρεη εηζέιζεη μεθάζαξα ζην ηέξκα,
είλαη ππνρξεσηηθή)
•
ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ παηρληδηνχ απφ:
κηα επαλφξζσζε, έλα ιάθηηζκα θφξλεξ ή κηα επαλαθνξά ηεο
κπάιαο, εθηφο αλ έρεη μεθηλήζεη ε θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ επεηδή ν παίθηεο θαζπζηεξεί ηελ επαλέλαξμε ηνπ
παηρληδηνχ γηα ιφγνπο ηαθηηθήο
Η ζθπξίρηξα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα:
•
ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ κε ειεχζεξν δηαηηεηή
Όηαλ ε ζθπξίρηξα ρξεζηκνπνηείηαη ππεξβνιηθά ζπρλά, ηφηε ζα έρεη κηθξφηεξν
αληίθηππν φηαλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηεο. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ ζθπξίρηξα ηνπ γηα λα δίλεη ζήκα φηη κπνξεί λα εθηειεζηεί έλα
ειεχζεξν ιάθηηζκα ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη. Δθφζνλ, θαη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο, ν παίθηεο επαλεθθηλεί ην παηρλίδη πξηλ ην ζθχξηγκα ηνπ δηαηηεηή,
ν παίθηεο παξαηεξείηαη γηα θαζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ.
Δθφζνλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο ζθπξίμεη
ηελ ζθπξίρηξα ηνπ θαηά ιάζνο, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηνλ αγψλα
εάλ ζεσξήζνπλ φηη ε ελέξγεηα απηή παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη. Δάλ απηφ ηζρχεη,
ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή. Έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο εθηειεί
ην ειεχζεξν δηαηηεηή ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο ζσζηήο ζέζεο. Δάλ ν ήρνο ηεο ζθπξίρηξαο δελ παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη,
νη δηαηηεηέο δίδνπλ μεθάζαξα ζήκαηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ.
Γιώζζα ηνπ ζώκαηνο
Η γιψζζα ηνπ ζψκαηνο είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δηαηηεηήο γηα
λα:
•
ηνλ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηνπ αγψλα
•
επηδεηθλχεη θχξνο θαη απηνέιεγρν
Η γιψζζα ηνπ ζψκαηνο δελ είλαη:
•
κηα επεμήγεζε κηαο απφθαζεο
Η ππεξβνιηθή ρξήζε ρεηξνλνκηψλ δείρλεη φηη ν δηαηηεηήο δελ έρεη επαξθή
έιεγρν ηνπ παηρληδηνχ θαη ησλ παηθηψλ.
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ΚΑΝΟΝΑ 6 – Οη βνεζνί δηαηηεηέο
Καζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο θαη ν ρξνλνκέηξεο βνεζάλε ηνπο δηαηηεηέο ζηνλ έιεγρν ηνπ
αγψλα ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ
Άκκν. πλδξάκνπλ επίζεο ηνπο δηαηηεηέο ζε θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ζηελ
δηεμαγσγή ηνπ αγψλα εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη ππφ ηελ
θαζνδήγεζή ηνπο. Απηφ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη δεηήκαηα φπσο:
•
ηελ επηζεψξεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ησλ κπαιψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παηθηψλ
•
λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ηπρφλ πξνβιήκαηα κε ηνλ εμνπιηζκφ ή κε
αηκνξξαγίεο έρνπλ επηιπζεί
•
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο
•
ηελ ηήξεζε αξρείσλ ηνπ ρξφλνπ, ησλ ηεξκάησλ θαη ηπρφλ απξεπνχο
ζπκπεξηθνξάο
Σνπνζέηεζε ησλ βνεζώλ δηαηηεηώλ θαη ζπλεξγαζία
1. Δλαξθηήξην ιάθηηζκα
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο παίξλεη ζέζε ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ λνεηή κεζαία γξακκή
ζηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο, ζπλδξάκεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο ηεο
κπάιαο θαη ησλ παηθηψλ πνπ εθηεινχλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα θαη
παξαθνινπζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη εθηειείηαη ζσζηά ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα. Δάλ δηαπξαρζεί παξαβίαζε, πςψλεη ην ρέξη ηνπ νχησο ψζηε ν
ρξνλνκέηξεο λα δψζεη ην αθνπζηηθφ ζήκα θαη λα κελ εθθηλήζεη ην ρξνλφκεηξν.
Ο ρξνλνκέηξεο ηνπνζεηείηαη ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε θαη παξαθνινπζεί
ηνλ ηξίην δηαηηεηή. Γελ εθθηλεί ην ρξνλφκεηξν εάλ ν ηξίηνο δηαηηεηήο πςψζεη ην
ρέξη ηνπ γηα λα ππνδείμεη κηα παξαβίαζε πνπ δηαπξάρζεθε.
2. Γεληθή ηνπνζέηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο ειέγρεη θαηά πφζν βξίζθνληαη ζηελ ζσζηή ζέζε νη
αλαπιεξσκαηηθνί, νη αμησκαηνχρνη θαη άιια άηνκα. Γηα λα ην θάλεη απηφ,
κπνξεί λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ πιαγίνπ, εάλ απαηηείηαη, ρσξίο
λα εηζέξρεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.
Ο ρξνλνκέηξεο ηνπνζεηείηαη ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε θαη δηαζθαιίδεη φηη
ην ρξνλφκεηξν ζηακαηάεη θαη εθθηλείηαη ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηνπ
παηρληδηνχ.
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3. Αληηθαηαζηάζεηο
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο ειέγρεη θαηά πφζν ν εμνπιηζκφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ
είλαη ζσζηφο θαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζσζηά νη αληηθαηαζηάζεηο. Γηα λα ην
θάλεη απηφ, θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηνπ πιαγίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα
ζήκαηα ηεο γξακκήο ηνπ πιαγίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη παίθηεο
θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί δελ εηζέξρνληαη ή δελ απνρσξνχλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν εθηφο απηψλ ησλ ζεκάλζεσλ.
4. Λαθηίζκαηα από ην λνεηό ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Ο ηξίηνο δηαηηεηήο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ζην
νπνίν δελ εθηεινχληαη ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, καδί κε
ηνπο παίθηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ιαθηίζκαηνο. Απφ ηελ ζέζε απηή, παξαηεξεί
ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ θαη ειέγρεη φηη θαλέλαο παίθηεο δελ εθηειεί
άιιν ιάθηηζκα πέλαιηη πξηλ λα έρνπλ εθηειέζεη έλα ιάθηηζκα φινη νη
ππφινηπνη παίθηεο κε δηθαίσκα ιαθηίζκαηνο ζηελ νκάδα ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί φηη δελ ππάξρνπλ αληηπαξαζέζεηο, νη παίθηεο θάζε νκάδαο κε
δηθαίσκα ιαθηίζκαηνο ζηέθνληαη μερσξηζηά ζηελ αξηζηεξή θαη δεμηά πιεπξά
ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή.
Ο ρξνλνκέηξεο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε, ειέγρεη θαηά
πφζν ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά νη αμησκαηνχρνη ηεο νκάδαο θαη νη παίθηεο
ρσξίο δηθαίσκα ιαθηίζκαηνο θαη θαηαγξάθεη φια ηα ηέξκαηα πνπ
ζεκεηψλνληαη.
Δθφζνλ ππάξρεη αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο, ν ρξνλνκέηξεο ζηέθεηαη
εκπξφο απφ ην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε απ' φπνπ δηαζθαιίδεη φηη νη
αμησκαηνχρνη ηεο νκάδαο θαη νη παίθηεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα ιαθηίζκαηα
απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά. Ο
αλαπιεξσκαηηθφο βνεζφο δηαηηεηήο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ηξαπέδη ηνπ
ρξνλνκέηξε θαη θαηαγξάθεη φια ηα ηέξκαηα πνπ ζεκεηψλνληαη.
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ΚΑΝΟΝΑ 7 – Γηάξθεηα ηνπ αγψλα
Αθνπζηηθό ζήκα
Σν αθνπζηηθφ ζήκα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζήκα ηνπ αγψλα πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φπνηε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή
ηνπ δηαηηεηή ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλφλεο ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Καηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθφ ην αθνπζηηθφ ζήκα:
•
Λήμε ησλ πεξηφδσλ ηνπ παηρληδηνχ
•
Παξαβίαζε πνπ δηαπξάηηεηαη θαηά ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα
•
Παξαηεξείηαη απξεπήο ζπκπεξηθνξά ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ή ησλ
αμησκαηνχρσλ ηεο νκάδαο, σζηφζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην
πιενλέθηεκα
•
Παξαηεξείηαη παξαβίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο, σζηφζν
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα
•
Παξαηεξείηαη πεηζαξρηθφ ζθάικα ην νπνίν δηαπξάηηεηαη απφ ηνπο
δηαηηεηέο
•
Παξαηεξείηαη εμσηεξηθή παξέκβαζε
Δθφζνλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, έλαο ν ρξνλνκέηξεο ζεκάλεη ην
αθνπζηηθφ ζήκα θαηά ιάζνο, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα εάλ
ζεσξήζνπλ φηη ε ελέξγεηα απηή παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη. Δάλ νη δηαηηεηέο
δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο
απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη
ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο Δάλ ν ήρνο ηνπ αθνπζηηθνχ ζήκαηνο
δελ παξεκπνδίδεη ην παηρλίδη, νη δηαηηεηέο δίλνπλ μεθάζαξα ζήκαηα γηα ηελ
ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ.
Χξνλόκεηξν
Δθφζνλ ην ρξνλφκεηξν δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, νη βνεζνί δηαηηεηέο
ελεκεξψλνπλ ηνπο δηαηηεηέο γηα ην γεγνλφο απηφ. Ο ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα
ζπλερίζεη ηελ ρξνλνκέηξεζε ηνπ αγψλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα ρξνλφκεηξν
ρεηξφο. Ο ηξίηνο δηαηηεηήο ελεκεξψλεη ηηο νκάδεο γηα ηνλ ρξφλν θάζε 30
δεχηεξα, εθηφο απφ ην ηειεπηαίν ιεπηφ θάζε πεξηφδνπ φπνπ ελεκεξψλεη θάζε
δέθα δεχηεξα.
Δθφζνλ, κεηά απφ κηα δηαθνπή ζην παηρλίδη, ν ρξνλνκέηξεο ακειήζεη λα
μεθηλήζεη ην ρξνλφκεηξν, νη δηαηηεηέο δηαηάζζνπλ λα πξνζκεηξεζεί ν ρξφλνο
πνπ δελ είρε ππνινγηζηεί.

128

Γηα θάζε επαλέλαξμε κεηά απφ κηα δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ ζχκθσλα κε ηνπο
Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν, ε ρξνλνκέηξεζε
επαλεθθηλείηαη σο εμήο:
•
Δλαξθηήξην ιάθηηζκα: κεηά ην ιάθηηζκα ηεο κπάιαο, νινθιεξψλνληαο ηε
δηαδηθαζία
•
Δπαλφξζσζε: αθνχ ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη απειεπζεξψζεη ηελ κπάια
απφ ηα ρέξηα ηνπ θαη ε κπάια έρεη βγεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη,
νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία
•
Λάθηηζκα θφξλεξ: κεηά ην ιάθηηζκα ηεο κπάιαο θαη ηελ θίλεζή ηεο,
νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία
•
Δπαλαθνξά ηεο κπάιαο: κεηά ηελ είζνδν ηεο κπάιαο ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν, κεηά ην ιάθηηζκα ή ηελ ξίςε ηεο, νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία
•
Διεχζεξν ιάθηηζκα έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη: κεηά ην ιάθηηζκα
ηεο κπάιαο, νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία
•
Διεχζεξν ιάθηηζκα κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ππέξ ηεο ακπλφκελεο
νκάδαο: κεηά ην ιάθηηζκα ηεο κπάιαο θαη ηεο εμφδνπ ηεο απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία
•
Λάθηηζκα πέλαιηη: κεηά ην ιάθηηζκα ηεο κπάιαο πξνο ηα κπξνζηά,
νινθιεξψλνληαο ηε δηαδηθαζία
•
Διεχζεξν δηαηηεηή: κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο κπάιαο απφ ηα ρέξηα
ελφο απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη αθνχ αγγίμεη ηελ άκκν, νινθιεξψλνληαο ηελ
δηαδηθαζία
Γηάιιεηκα κεηαμύ ησλ πεξηόδσλ ηνπ παηρληδηνύ
Οη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ έλα δηάιεηκκα κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ εάλ έλαο παίθηεο
απφ κηα απφ ηηο νκάδεο ην δεηήζεη, αθφκα θαη εάλ νη αξρεγνί θαη ησλ δχν
νκάδσλ έρνπλ δεηήζεη λα κελ γίλεη δηάιεηκκα.
Παξάηαζε
Δάλ απαηηείηαη παξάηαζε, ην δηάιεηκκα αλάκεζα ζηε ιήμε ηεο ηξίηεο πεξηφδνπ
θαη ηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία ιεπηά.
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ΚΑΝΟΝΑ 8 – Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ
Δλαξθηήξην ιάθηηζκα
Οη δηαηηεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζνπλ ηελ επηβεβαίσζε ησλ
ηεξκαηνθπιάθσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παίθηε πξνθεηκέλνπ λα δηαηάμνπλ
ηελ εθηέιεζε ηνπ ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο. Πξέπεη κφλν λα δηαζθαιίζνπλ φηη
νη παίθηεο θαη ε κπάια βξίζθνληαη ζηελ ζσζηή ζέζε θαη λα δεηήζνπλ ηελ
επηβεβαίσζε ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή.
Παξαβηάζεηο θαηά ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα
Δάλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο, δηαπξαρζεί κία απφ ηηο
παξαθάησ παξαβηάζεηο κεηά
ην ζήκα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη πξηλ ε κπάια λα παίδεηαη:
•
Έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο πιεζηάδνπλ ηελ
κπάια ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ. Οη δηαηηεηέο πεξηκέλνπλ
ηελ έθβαζε ηνπ παηρληδηνχ. Δάλ ε νκάδα πνπ εθηειεί ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα ζεκεηψζεη ηέξκα, ηφηε δελ επηβάιινπλ θακία πνηλή ζηελ
ακπλφκελε νκάδα
•
Έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο πιεζηάδνπλ ηελ
κπάια ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ. Οη δηαηηεηέο πεξηκέλνπλ
ηελ έθβαζε ηνπ παηρληδηνχ. Δάλ ε νκάδα πνπ εθηειεί ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα δελ ζεκεηψζεη ηέξκα, ηφηε δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ
ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο θαη επηβάιινπλ πνηλέο ζηελ ακπλφκελε νκάδα,
παξαηεξψληαο ηνλ παίθηε ή ηνπο παίθηεο επεηδή δελ ηήξεζαλ ηελ
ειάρηζηε απφζηαζε θαηά ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα
•
Έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ην ελαξθηήξην
ιάθηηζκα βξίζθνληαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο.
Ακέζσο κφιηο παίδεηαη ε κπάια θαη αθνχ ν ηξίηνο δηαηηεηήο έρεη θάλεη ην
ζήκα ηνπ θαη ν ρξνλνκέηξεο έρεη ζεκάλεη ην αθνπζηηθφ ζήκα, νη δηαηηεηέο
δηαθφπηνπλ άκεζα ην παηρλίδη θαη δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ
ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο. Πξνεηδνπνηνχλ επίζεο ηνλ παίθηε ή ηνπο
παίθηεο πνπ ππέπεζαλ ζην παξάπησκα φηη ζα ηνπο παξαηεξήζνπλ γηα εθ
πξνζέζεσο θαζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ εάλ
δηαπξαρζεί ε ίδηα παξαβίαζε θαηά ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ελαξθηήξηνπ
ιαθηίζκαηνο
•
Έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο πιεζηάδνπλ ηελ
κπάια ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη
παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ εθηεινχλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα βξίζθνληαη ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο. Ακέζσο κφιηο παίδεηαη ε
κπάια, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ άκεζα ην παηρλίδη, δηαηάζζνπλ ηελ
επαλεθηέιεζε ηνπ ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο θαη δελ επηβάιινπλ θακία
άιιε πνηλή
•
Η κπάια ιαθηίδεηαη πξνο ηα πίζσ θαη αγγίδεη ηελ άκκν πξηλ έλαο
ζπκπαίθηεο ιαθηίζεη ηελ κπάια πξνο ηα εκπξφο ζηνλ αέξα.
Πξνεηδνπνηνχλ ηνλ παίθηε πνπ ππέπεζε ζην παξάπησκα φηη ζα ηνλ
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παξαηεξήζνπλ γηα εθ πξνζέζεσο θαζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ
παηρληδηνχ εάλ δηαπξαρζεί ε ίδηα παξαβίαζε θαηά ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ
ελαξθηήξηνπ ιαθηίζκαηνο
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Διεύζεξν δηαηηεηή
•
Κάζε παίθηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα) επηηξέπεηαη λα
δηεθδηθήζεη ηελ κπάια
•
Γελ ππάξρεη ειάρηζηνο ή κέγηζηνο αξηζκφο παηθηψλ πνπ κπνξνχλ λα
δηεθδηθήζνπλ έλα ειεχζεξν δηαηηεηή
•
Οη δηαηηεηέο δελ επηηξέπεηαη λα απνθαζίδνπλ πνηνη παίθηεο επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ειεχζεξν δηαηηεηή νχηε λα εκπνδίδνπλ κηα
επαλέλαξμε εάλ έλαο παίθηεο απφ κηα απφ ηηο νκάδεο ιείπεη
•
Γελ ππάξρεη απαηηνχκελε απφζηαζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη απφ ηνπο
παίθηεο, εθηφο αλ ν αληίπαινο παξεκπνδίδεηαη θαη δελ είλαη δπλαηή ε
εθηέιεζε ηνπ ειεχζεξνπ δηαηηεηή
•
Γελ είλαη απαξαίηεην γηα κηα νκάδα λα δηεθδηθήζεη έλα ειεχζεξν δηαηηεηή
•
Δάλ έλαο παίθηεο δηαπξάηηεη κηα παξαβίαζε πξηλ λα παίδεηαη ε κπάια,
αιιά αθνχ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο ηελ έρεη απειεπζεξψζεη απφ ηα ρέξηα
ηνπ, ν δηαηηεηήο επαλαιακβάλεη ην ειεχζεξν δηαηηεηή αθνχ επηβάιιεη ηελ
αληίζηνηρε πνηλή
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ΚΑΝΟΝΑ 9 – Η κπάια εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ αγγίδεη έλαλ
απφ ηνπο δηαηηεηέο
Ζ κπάια εληόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ αγγίδεη έλαλ από ηνπο δηαηηεηέο
Δθφζνλ, ελψ παίδεηαη ε κπάια, αγγίμεη έλαλ απφ ηνπο δηαηηεηέο ν νπνίνο
βξίζθεηαη πξνζσξηλά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη θαζψο νη
δηαηηεηέο απνηεινχλ κέξνο ηνπ αγψλα.
Δθφζνλ, ελψ παίδεηαη ε κπάια, απηή αγγίμεη έλαλ απφ ηνπο βνεζνχο δηαηηεηέο
ν νπνίνο βξίζθεηαη πξνζσξηλά ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ
ην παηρλίδη θαη ην ζπλερίδνπλ κε έλα ειεχζεξν δηαηηεηή ζηελ νπνία πεξίπησζε
έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ
ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.

133

ΚΑΝΟΝΑ 10 – Μέζνδνο επίηεπμεο ηέξκαηνο
Σέξκα πνπ επηηπγράλεηαη ελώ βξίζθεηαη επηπιένλ άηνκν ζηνλ
αγσληζηηθό ρώξν
Δθφζνλ, αθνχ έρεη επηηεπρζεί έλα ηέξκα θαη πξηλ ζπλερηζηεί ην παηρλίδη, νη
δηαηηεηέο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη βξηζθφηαλ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν έλα
επηπιένλ άηνκν θαηά ηνλ ρξφλν επίηεπμεο ηνπ ηέξκαηνο:
•
πξέπεη λα αθπξψζνπλ ην ηέξκα εθφζνλ:
ην επηπιένλ άηνκν ήηαλ εμσηεξηθφο παξάγνληαο, παίθηεο πνπ είρε
απνβιεζεί ή αμησκαηνχρνο κηαο απφ ηηο νκάδεο θαη παξεκπφδηζε ην
παηρλίδη
ην επηπιένλ άηνκν ήηαλ παίθηεο, αλαπιεξσκαηηθφο, παίθηεο πνπ είρε
απνβιεζεί ή αμησκαηνχρνο ηεο νκάδαο πνπ ζεκείσζε ην ηέξκα
•
πξέπεη λα επηηξέςνπλ ην ηέξκα εθφζνλ:
ην επηπιένλ άηνκν ήηαλ εμσηεξηθφο παξάγνληαο θαη δελ παξεκπφδηζε ην
παηρλίδη
ην επηπιένλ άηνκν ήηαλ παίθηεο, αλαπιεξσκαηηθφο, παίθηεο πνπ είρε
απνβιεζεί ή αμησκαηνχρνο ηεο νκάδαο πνπ δέρζεθε ην ηέξκα θαη δελ
παξεκπφδηζε ην παηρλίδη
Με επίηεπμε ηέξκαηνο
Δθφζνλ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο δψζεη ζήκα φηη ζεκεηψζεθε έλα ηέξκα πξηλ ε
κπάια λα έρεη πεξάζεη νιφθιεξε ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη
ζπλεηδεηνπνηήζεη ακέζσο ην ζθάικα ηνπ, ην παηρλίδη ζα ζπλερηζηεί κε
ειεχζεξν δηαηηεηή ζηελ νπνία πεξίπησζε έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.
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ΚΑΝΟΝΑ 11 – Οθζάηλη
ην πνδφζθαηξν ζηελ άκκν δελ ππάξρεη νθζάηλη.
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ΚΑΝΟΝΑ 12 – Φάνπι θαη απξεπήο ζπκπεξηθνξά
Βαζηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ επηβνιή πνηλώλ
Πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ έλα
παξάπησκα λα ζεσξείηαη θάνπι. Σν παξάπησκα πξέπεη:
•
λα δηαπξάηηεηαη απφ έλαλ παίθηε ή έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο δελ
αθνινχζεζε ζσζηά ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
•
λα ζπκβαίλεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
•
λα ζπκβαίλεη ελψ παίδεηαη ε κπάια
Δάλ νη δηαηηεηέο δηαθφςνπλ ην παηρλίδη ιφγσ έλαο παξαπηψκαηνο πνπ
δηαπξάρζεθε εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ (ελψ παίδεηαη ε κπάια) θαη δελ
δηαπξάρζεθε απφ έλαλ παίθηε πνπ βγήθε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ
άδεηα ησλ δηαηηεηψλ, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή, κε έλαλ απφ
ηνπο δηαηηεηέο λα απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη
ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο.
Γελ πξφθεηηαη γηα θάνπι φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο δηεθδηθνχλ ηελ
κπάια ηαπηφρξνλα κε έλαλ αληίπαιν, εάλ ε δηεθδίθεζε είλαη θαλνληθή.
Απξόζεθην, ξηςνθίλδπλν, ρξήζε ππεξβνιηθήο βίαο
Ο φξνο "απξφζεθην" ζεκαίλεη φηη ν παίθηεο επηδεηθλχεη έιιεηςε πξνζνρήο ή
ζθέςεο ζε κηα δηεθδίθεζε ή φηη ελήξγεζε ρσξίο πξνλνεηηθφηεηα.
•
Γελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ πεηζαξρηθή πνηλή εάλ έλα θάνπι θξίλεηαη σο
απξφζεθην, εθηφο εάλ ε ελέξγεηα ηνπ παίθηε πνπ ππέπεζε ζην
παξάπησκα εκπνδίδεη κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο,
ζηελ νπνία πεξίπησζε ν παίθηεο πξέπεη λα απνβιεζεί, εθηφο εάλ ε
ελέξγεηα δηαθφπηεη κηα ππνζρφκελε επίζεζε, ζηελ νπνία πεξίπησζε
πξέπεη λα παξαηεξεζεί.
Ο φξνο "ξηςνθίλδπλν" ζεκαίλεη φηη ν παίθηεο ελήξγεζε κε απφιπηε αδηαθνξία
γηα ηνλ θίλδπλν, ή ηηο ζπλέπεηεο, γηα ηνλ αληίπαιφ ηνπ.
•
Έλαο παίθηεο πνπ αγσλίδεηαη κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν πξέπεη λα
παξαηεξείηαη. Δάλ κηα ελέξγεηά ηνπ εκπνδίδεη κηα πξνθαλή επθαηξία γηα
επίηεπμε ηέξκαηνο, ν παίθηεο πξέπεη λα απνβάιιεηαη
Ο φξνο "ρξήζε ππεξβνιηθήο βίαο" ζεκαίλεη φηη ν παίθηεο ρξεζηκνπνίεζε πνιχ
πεξηζζφηεξε δχλακε απφ φζε ρξεηάδεηαη θαη δηαθηλδπλεχεη ηνλ ηξαπκαηηζκφ
ηνπ αληηπάινπ ηνπ.
•
Έλαο παίθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή βία πξέπεη λα απνβάιιεηαη
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Δθόξκεζε ζε αληίπαιν
Η ελέξγεηα ηεο εθφξκεζεο ζε έλαλ αληίπαιν είλαη κηα δηεθδίθεζε γηα ηνλ ρψξν
ρψξνπ κε ηελ ρξήζε ζσκαηηθήο επαθήο κέζα ζηελ απφζηαζε ζηελ νπνία
παίδεηαη ε κπάια ρσξίο ηελ ρξήζε βξαρηφλσλ ή αγθψλσλ.
Απνηειεί παξάπησκα ε εθφξκεζε ζε έλαλ αληίπαιν:
•
κε απξφζεθην ηξφπν
•
κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν
•
κε ηελ ρξήζε ππεξβνιηθήο βίαο
Πνηλέο
•
Οπνηνζδήπνηε παίθηεο ν νπνίνο εθνξκά ζε έλαλ αληίπαιν κε
ξηςνθίλδπλν ηξφπν πξέπεη λα παξαηεξείηαη
•
Οπνηνζδήπνηε παίθηεο ν νπνίνο εθνξκά ζε έλαλ αληίπαιν
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία πξέπεη λα απνβάιιεηαη
•
Γελ πξέπεη λα επηβάιιεηαη θακία πεξαηηέξσ πνηλή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
εθφξκεζεο ζε αληίπαιν
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
Κξάηεκα αληηπάινπ
Σν θξάηεκα ελφο αληηπάινπ πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα ηεο παξεκπφδηζεο
ελφο αληηπάινπ λα θηλεζεί πίζσ ή γχξσ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα, ηνπο
βξαρίνλεο ή ην ζψκα.
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα επεκβαίλνπλ έγθαηξα, ηδηαηηέξσο πξνο φθεινο ηεο
πξφιεςεο, θαη λα αληηκεησπίδνπλ απνθαζηζηηθά ηα παξαπηψκαηα
θξαηήκαηνο, ηδηαηηέξσο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ ιαθηηζκάησλ πέλαιηη, ησλ επαλαθνξψλ ηεο κπάιαο ή ησλ ειεχζεξσλ
ιαθηηζκάησλ.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο, νη δηαηηεηέο πξέπεη:
•
λα πξνεηδνπνηνχλ νπνηνλδήπνηε παίθηε θξαηάεη έλαλ αληίπαιν πξηλ λα
παίδεηαη ε κπάια
•
λα παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε εάλ ην θξάηεκα ζπλερίδεηαη πξηλ λα παίδεηαη ε
κπάια
•
λα θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή ιάθηηζκα πέλαιηη θαη λα
παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε εάλ ζπκβεί κφιηο ε κπάια παίδεηαη
Δάλ έλαο ακπληηθφο αξρίζεη λα θξαηάεη έλαλ επηηηζέκελν έμσ απφ ηελ πεξηνρή
ηνπ πέλαιηη θαη ζπλερίδεη λα ηνλ θξαηάεη θαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ν
δηαηηεηήο πξέπεη λα θαηαινγίζεη έλα ιάθηηζκα πέλαιηη.
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Πνηλέο
•
Μηα παξαηήξεζε γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα δίλεηαη φηαλ
έλαο παίθηεο θξαηάεη έλαλ αληίπαιν γηα λα ηνλ εκπνδίζεη λα απνθηήζεη
ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο ή λα απνθηήζεη πιενλεθηηθή ζέζε, αλεμάξηεηα
απφ ην εάλ παίδεηαη ην πιενλέθηεκα
•
Έλαο παίθηεο πξέπεη λα απνβάιιεηαη εάλ εκπνδίδεη κηα πξνθαλή
επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο, θξαηψληαο έλαλ αληίπαιν
•
Γελ πξέπεη λα επηβάιιεηαη θακία πεξαηηέξσ πνηλή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
θξαηήκαηνο ελφο αληηπάινπ
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
Χεηξηζκόο ηεο κπάιαο κε ην ρέξη
Ο ρεηξηζκφο ηεο κπάιαο κε ην ρέξη πεξηιακβάλεη κηα εθ πξνζέζεσο ελέξγεηα
ελφο παίθηε φπνπ ην ρέξη ηνπ ή ν βξαρίνλάο ηνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ
κπάια. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα παξαθάησ:
•
Σελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ πξνο ηελ κπάια (φρη ηεο κπάιαο πξνο ην ρέξη)
•
Σελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ αληίπαιν θαη ηελ κπάια (ε κπάια
θαηεπζχλεηαη πξνο έλαλ παίθηε απξφζκελα)
•
Η ζέζε ηνπ ρεξηνχ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ππάξρεη παξαβίαζε (ε
ζέζε ηνπ καθξηά απφ ην ζψκα δελ ππνλνεί πξφζεζε)
•
Σν άγγηγκα ηεο κπάιαο κε έλα αληηθείκελν πνπ θξαηείηαη ζην ρέξη (ξνχρν,
θ.ιπ.) ππνινγίδεηαη σο εθ πξνζέζεσο ρεηξηζκφο ηεο κπάιαο
•
Σν ρηχπεκα ηεο κπάιαο κε έλα αληηθείκελν πνπ ξίπηεηαη ππνινγίδεηαη σο
εθ πξνζέζεσο ρεηξηζκφο ηεο κπάιαο κε ην ρέξη
Πνηλέο
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα παξαηήξεζε γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά είλαη απαξαίηεηε
φηαλ έλαο παίθηεο ρεηξίδεηαη κε πξφζεζε ηελ κπάια, π.ρ. φηαλ έλαο παίθηεο:
•
ρεηξίδεηαη κε πξφζεζε ηελ κπάια γηα λα εκπνδίζεη έλαλ αληίπαιν λα
απνθηήζεη θαηνρή. Δάλ εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα, ν παίθηεο
παξαηεξείηαη παξφι' απηά επεηδή ε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
δηαπξάρζεθε λσξίηεξα. Δθφζνλ θαη νη ζπκπαίθηεο θαη νη αληίπαινη έρνπλ
ηελ δπλαηφηεηα λα παίμνπλ ηελ κπάια κε ζέληξα, δελ δίδεηαη θακία
παξαηήξεζε γηα ην παξάπησκα
•
πξνζπαζεί λα ζεκεηψζεη έλα ηέξκα κε εθ πξνζέζεσο ρεηξηζκφ ηεο
κπάιαο
•
πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ή λα παξεκπνδίζεη
κηα επθαηξία γηα επίηεπμε ηέξκαηνο κε ην ρέξη ηνπ φηαλ ν ηεξκαηνθχιαθαο
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δελ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη, θαη ε
πξνζπάζεηά ηνπ είλαη απνηπρεκέλε
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Έλαο παίθηεο απνβάιιεηαη, κνιαηαχηα, εάλ εκπνδίζεη έλα ηέξκα ή κηα
πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο κε εθ πξνζέζεσο ρεηξηζκφ ηεο
κπάιαο κε ην ρέξη. Η ηηκσξία απηή πξνθχπηεη φρη απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ παίθηε
πνπ ρεηξίδεηαη κε πξφζεζε ηελ κπάια κε ην ρέξη, αιιά απφ ηελ απαξάδεθηε
θαη αζέκηηε επέκβαζε πνπ εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ηνπ ηέξκαηνο.
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
Έμσ απφ ηελ δηθή ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, γηα ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηζρχνπλ νη
ίδηνη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν παίθηε φζνλ αθνξά ηνλ
εθ πξνζέζεσο ρεηξηζκφ ηεο κπάιαο. Μέζα ζηελ δηθή ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη,
ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ππαίηηνο έλνρνο γηα έλα
παξάπησκα ρεηξηζκνχ πνπ νδεγεί ζε έλα ιάθηηζκα πέλαιηη.
Ο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί, παξφι' απηά, λα δηαπξάμεη άιιεο παξαβηάζεηο πνπ
ηηκσξνχληαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν
πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο.
Παξαπηώκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη από ηνπο ηεξκαηνθύιαθεο
Έλαο ηεξκαηνθχιαθαο ζεσξείηαη φηη έρεη ηνλ έιεγρν ηεο κπάιαο:
•
ελφζσ ε κπάια βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ή αλάκεζα ζην ρέξη ηνπ θαη ζε
νπνηαδήπνηε επηθάλεηα (π.ρ. ην έδαθνο, ην δηθφ ηνπ ζψκα)
•
ελφζσ θξαηάεη ηελ κπάια ζην ηελησκέλν αλνηρηφ ρέξη ηνπ
•
ελφζσ πεηάεη ηελ κπάια ζηνλ αέξα πξηλ ηελ πηάζεη μαλά
Όηαλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο έρεη απνθηήζεη θαηνρή ηεο κπάιαο κε ηα ρέξηα
ηνπ, έλαο αληίπαινο δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ κπάια.
Καηνρή ηεο κπάιαο ζεκαίλεη φηη ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη ηνλ έιεγρν ηεο
κπάιαο.
Έλαο ηεξκαηνθχιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα αγγίμεη ηελ κπάια κέζα ζην δηθφ
ηνπ κηζφ ηνπ γεπέδνπ
ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
•
Δάλ ειέγρεη ηελ κπάια ζηελ δηθή ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη γηα
πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα δεπηεξφιεπηα, είηε κε ηα ρέξηα ηνπ είηε κε ηα
πφδηα ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν δηαηηεηήο πνπ βξίζθεηαη πην θνληά
ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κε εκθαλή ηξφπν ηελ
θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ
•
Δθφζνλ ν ηεξκαηνθχιαθαο, αθνχ παίμεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα ηνπ κέζα
ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη αθνχ πξψηα ηελ ππνδέρζεθε απφ έλαλ
ζπκπαίθηε ηνπ, ηελ αγγίμεη πάιη κε πξφζεζε είηε κε ηα ρέξηα είηε κε ηνπο
βξαρίνλέο ηνπ ζηελ ίδηα πεξηνρή ηνπ πέλαιηη αθνχ έλαο ζπκπαίθηεο ηνπ
έρεη ήδε παίμεη ηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη
ρσξίο θάπνηνο αληίπαινο λα ηελ έρεη αγγίμεη κεηαμχ απηψλ ησλ δπν
παημηκάησλ:
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Θεσξείηαη φηη ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη αγγίμεη ηελ κπάια φηαλ ηελ
αγγίμεη κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ, εθηφο αλ ε κπάια
αλαπεδήζεη ηπραία πάλσ ηνπ
Δθφζνλ ν ηεξκαηνθχιαθαο, αθνχ παίμεη ηελ κπάια έμσ απφ ηελ πεξηνρή
ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη, επηζηξέςεη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
πνπ ππεξαζπίδεηαη θαη αγγίμεη ή παίμεη ηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε κέξνο
ηνπ ζψκαηφο ηνπ
-

•

Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην λνεηφ ζεκείν
πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Παξαπηώκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηνπο ηεξκαηνθύιαθεο
•
Απνηειεί παξάπησκα λα εκπνδίδεηαη ν ηεξκαηνθχιαθαο λα
απειεπζεξψζεη ηελ κπάια απφ ηα ρέξηα ηνπ, π.ρ. φηαλ πεηάεη ηελ κπάια
ζηνλ αέξα κε ζθνπφ λα ηελ πηάζεη μαλά
•
Παίμηκν ηεο κπάιαο ή πξνζπάζεηα παημίκαηνο ηεο κπάιαο ελψ ν
ηεξκαηνθχιαθαο ηελ θξαηάεη ζηελ παιάκε ηνπ ρεξηνχ ηνπ
•
Δάλ έλαο παίθηεο παίμεη ή πξνζπαζήζεη λα παίμεη ηελ κπάια ελφζσ ν
ηεξκαηνθχιαθαο ηελ απειεπζεξψλεη, ηφηε πξέπεη λα ηηκσξεζεί επεηδή
παίδεη κε επηθίλδπλν ηξφπν
•
Απνηειεί παξάπησκα ην λα πεξηνξίδεηαη ε θίλεζε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα
κέζσ ηνπ αληηθαλνληθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ θηλήζεψλ ηνπ, π.ρ. θαηά ηελ
εθηέιεζε ελφο ιαθηίζκαηνο θφξλεξ
•
Ο πεξηνξηζκφο ηεο θίλεζεο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα κε αληηθαλνληθφ
πεξηνξηζκφ ησλ θηλήζεψλ ηνπ ελψ εθηειεί κηα επαλφξζσζε απνηειεί
παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε παξαηήξεζε
Όηαλ έλαο επηηηζέκελνο έξρεηαη ζε επαθή κε έλαλ ηεξκαηνθχιαθα κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη ν δεχηεξνο, απηφ δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη
δηαπξάρζεθε
παξαβίαζε, εθηφο εάλ ν επηηηζέκελνο επηηεζεί, εθνξκήζεη ή ζπξψμεη ηνλ
ηεξκαηνθχιαθα
κε απξφζεθην ή ξηςνθίλδπλν ηξφπν ή ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία.
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο). Δάλ έλαο παίθηεο επηηεζεί ή εθνξκήζεη ζηνλ
ηεξκαηνθχιαθα ή ηνλ ζπξψμεη κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν ή ρξεζηκνπνηψληαο
ππεξβνιηθή βία, ηφηε νη δηαηηεηέο επηβάιινπλ ηελ αληίζηνηρε πνηλή
Παίμηκν κε επηθίλδπλν ηξόπν
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Ωο παίμηκν κε επηθίλδπλν ηξφπν νξίδεηαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία, ελψ
έλαο παίθηεο πξνζπαζεί λα παίμεη ηελ κπάια, απεηιεί λα ηξαπκαηίζεη έλαλ
αληίπαιν παίθηε ή ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηαπξάηηεηαη φηαλ έλαο αληίπαινο βξίζθεηαη
θνληά θαη εκπνδίδεηαη απφ ην λα παίμεη ηελ κπάια θνβνχκελνο κελ
ηξαπκαηηζηεί ν ίδηνο ή ηξαπκαηίζεη ηνλ άιιν παίθηε.
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Σν παίμηκν κε επηθίλδπλν ηξφπν δελ πεξηιακβάλεη θακία ζσκαηηθή επαθή
κεηαμχ ησλ παηθηψλ. Δάλ ππάξρεη ζσκαηηθή επαθή, ε ελέξγεηα ζεσξείηαη
παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ην νπνίν εθηειείηαη απφ
ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη
θακία ζσκαηηθή επαθή, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηελ
έληνλε πηζαλφηεηα λα έρεη δηαπξαρζεί επίζεο ην παξάπησκα ηεο απξεπνχο
ζπκπεξηθνξάο.
Σα αλάπνδα ςαιίδηα θαη ηα βνι πιαλέ δελ απνηεινχλ παξαπηψκαηα θαη, σο
ζχλεζεο θνκκάηη ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν, είλαη αλαγθαίν νη ελέξγεηεο
απηέο λα επηηξέπνληαη.
Πνηλέο
•
Δθφζνλ έλαο παίθηεο αγσλίδεηαη κε επηθίλδπλν ηξφπν ζε κηα "θαλνληθή"
δηεθδίθεζε, νη δηαηηεηέο δελ πξέπεη λα επηβάινπλ θακία πνηλή
•
Δθφζνλ έλαο παίθηεο αγσλίδεηαη κε επηθίλδπλν ηξφπν θνληά ζε έλαλ
αληίπαιν, αιιά κε ηέηνην ηξφπν πνπ πξνθαλψο δηαθηλδπλεχεη λα
ηξαπκαηηζηεί ν αληίπαινο, ηφηε νη δηαηηεηέο παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε γηα
παίμηκν κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν ή ηνλ απνβάιινπλ εάλ ην έθαλε
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία, επηπξφζζεηα δε επηβάιινπλ ηελ
αληίζηνηρε πνηλή είηε ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο είηε ελφο ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη. Σν παηρλίδη απηφ δελ ζα ζεσξείηαη επηθίλδπλν παηρλίδη
•
Δθφζνλ έλαο παίθηεο εκπνδίδεη κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε
ηέξκαηνο παίδνληαο κε επηθίλδπλν ηξφπν, ηφηε νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
απνβάινπλ ηνλ παίθηε
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
Δθφζνλ ππάξρεη ζσκαηηθή επαθή, έρεη δηαπξαρζεί έλα δηαθνξεηηθφ
παξάπησκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα ή κε ιάθηηζκα πέλαιηη εάλ ην
παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
•
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο απνθαζίζνπλ φηη έλαο παίθηεο δηεθδίθεζε ηελ κπάια
απφ έλαλ αληίπαιν κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν ή ρξεζηκνπνηψληαο
ππεξβνιηθή βία, ηφηε επηβάιινπλ ηελ αληίζηνηρε πνηλή θαη ην παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην
νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα
(βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή κε έλα ιάθηηζκα
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πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη
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Αλάπνδα ςαιίδηα / Βνι πιαλέ
Σα αλάπνδα ςαιίδηα ή ηα βνι πιαλέ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ
πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν θαη ε εθηέιεζή ηνπο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη φπσο
πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαη νη παίθηεο πνπ εθηεινχλ ηέηνηεο θηλήζεηο. Οη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ηέηνησλ θηλήζεσλ
θαη λα ηηκσξνχλ ηπρφλ παίθηεο πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθηέιεζή ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα ηηκσξήζνπλ έλαλ παίθηε ν νπνίνο εκπνδίδεη έλαλ αληίπαιν
απφ ην λα εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη, πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηα αθφινπζα:
•
Δθφζνλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή ζα
εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη ηνλ αγγίμεη έλαο
αληίπαινο, θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα εηο βάξνο ηεο αληίπαιεο
νκάδαο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα
πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη
•
Δθφζνλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή ζα
εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη έλαο αληίπαινο αγγίμεη
ή παίμεη ηελ κπάια, θαηαινγίδεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα εηο βάξνο ηεο
αληίπαιεο νκάδαο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα
ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
•
Δθφζνλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή ζα
εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη έλαο αληίπαινο ηνλ
αγγίμεη ή αγγίμεη ή παίμεη ηελ κπάια θαη σο απνηέιεζκα ν αληίπαινο
ρηππήζεη απφ ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ηελ ελέξγεηα, νη δηαηηεηέο δελ
ηηκσξνχλ ηνλ παίθηε πνπ εθηέιεζε ην βνι πιαλέ ή ην αλάπνδν ςαιίδη,
αιιά κφλν ηηκσξνχλ ηνλ παίθηε πνπ ζθφπεπε λα εκπνδίζεη ή εκπφδηζε
ηελ εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο
•
Δθφζνλ ε κπάια δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή
ζα εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη έλαο αληίπαινο
αγγίμεη ή παίμεη ηελ κπάια, ν αληίπαινο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα
παξάπησκα
•
Δθφζνλ ε κπάια δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ παίθηε ν νπνίνο εθηειεί ή
ζα εθηειέζεη έλα βνι πιαλέ ή έλα αλάπνδν ςαιίδη θαη ν παίθηεο απηφο
ρηππήζεη έλαλ αληίπαιν ελψ εθηειεί ηελ ελέξγεηα, ζα ηηκσξείηαη ζχκθσλα
κε ην παξάπησκα
•
Έλαο παίθηεο, ακπλφκελνο ζε έλα ςαιίδη ή αλάπνδν ςαιίδη, επηηξέπεηαη
λα πεδήμεη θάζεηα απφ ην έδαθνο, δεδνκέλνπ φηη δελ αγγίδεη ηνλ παίθηε
πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα
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Πνηλέο
•
Δάλ έλαο παίθηεο εκπνδίζεη έλαλ αληίπαιν λα εθηειέζεη έλα αλάπνδν
ςαιίδη ή έλα βνι πιαλέ θαη σο απνηέιεζκα εκπνδίζεη κηα πξνθαλή
επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο, νη δηαηηεηέο ηνλ απνβάιινπλ επεηδή
εκπφδηζε κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο απφ έλαλ
αληίπαιν
•
Δθφζνλ έλαο παίθηεο εθηειέζεη έλα αλάπνδν ςαιίδη ή έλα βνι πιαλέ
ρσξίο λα έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαη ρηππήζεη έλαλ αληίπαιν θαηά
ηελ εθηέιεζε, ηφηε πξέπεη λα ηηκσξεζεί ζχκθσλα κε ην παξάπησκα.
Πξέπεη λα παξαηεξεζεί εθφζνλ έπαημε κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν ή λα
απνβιεζεί εθφζνλ ρξεζηκνπνίεζε ππεξβνιηθή βία. Δάλ έλαο παίθηεο
ηξαπκαηίζεη έλαλ αληίπαιν θαη σο απνηέιεζκα ν αληίπαινο απνθηήζεη κηα
πιεγή πνπ αηκνξξαγεί, ηφηε ν παίθηεο είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη πξέπεη λα απνβιεζεί
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ησλ αληηπάισλ
ηνπ παίθηε πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα, ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη
Παξεκπόδηζε ηεο πξνώζεζεο ελόο αληηπάινπ
Παξεκπφδηζε ηεο πξνψζεζεο ελφο αληηπάινπ ζεκαίλεη φηη έλαο παίθηεο
θηλείηαη ζηελ πνξεία ελφο αληηπάινπ γηα λα εκπνδίζεη, θξάμεη, επηβξαδχλεη ή
εμαλαγθάζεη ηνλ αληίπαιν ζε αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο φηαλ ε κπάια δελ
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ζηελ νπνία λα κπνξεί λα ηελ παίμεη θάπνηνο απφ ηνπο
δχν παίθηεο.
Όινη νη παίθηεο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη
ην λα βξίζθνληαη ζηελ πνξεία ελφο αληηπάινπ δελ είλαη ην ίδην κε ην λα
θηλνχληαη ζηελ πνξεία ελφο αληηπάινπ.
Η πξνζηαζία ηεο κπάιαο κε ην ζψκα επηηξέπεηαη. Έλαο παίθηεο πνπ
ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζε έλαλ αληίπαιν θαη ηελ κπάια γηα ιφγνπο ηαθηηθήο δελ
έρεη δηαπξάμεη έλα παξάπησκα εθφζνλ ε κπάια παξακέλεη ζε απφζηαζε
παημίκαηνο θαη ν παίθηεο δελ θξαηάεη έλαλ αληίπαιν κε ηνπο βξαρίνλεο ή ην
ζψκα ηνπ.
Πνηλέο
•
Οη δηαηηεηέο δελ επηβάιινπλ θακία πνηλή ζε έλαλ παίθηε πνπ
παξεκπνδίδεη ηελ πξνψζεζε ελφο αληηπάινπ
•
Δάλ ν παίθηεο ζηακαηήζεη κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε
ηέξκαηνο απφ έλαλ αληίπαιν παξεκπνδίδνληαο ηελ πξνψζεζή ηνπ, ηφηε
νη δηαηηεηέο ηνλ απνβάιινπλ επεηδή ζηακάηεζε κηα πξνθαλή επθαηξία γηα
ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο
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Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ

Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην
παξάπησκα ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα ην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Καζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνύ γηα ηελ ηηκσξία κε θάξηα
Αλ νη δηαηηεηέο έρνπλ απνθαζίζεη λα δείμνπλ κηα θάξηα θαη λα δηαθφςνπλ ην
παηρλίδη, είηε γηα λα παξαηεξήζνπλ είηε γηα λα απνβάινπλ έλαλ παίθηε ή έλαλ
αλαπιεξσκαηηθφ, ην παηρλίδη δελ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη αλ δελ έρεη επηβιεζεί
πξψηα ε πνηλή.
Παξαηεξήζεηο γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
Τπάξρνπλ δηάθνξεο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξέπεη λα παξαηεξείηαη έλαο
παίθηεο γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, π.ρ. εθφζνλ έλαο παίθηεο:
•
δηαπξάηηεη κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν έλα απφ ηα επηά παξαπηψκαηα πνπ
ηηκσξνχληαη κε ειεχζεξν ιάθηηζκα
•
δηαπξάηηεη έλα θάνπι γηα ιφγν ηαθηηθήο παξεκβαίλνληαο ή αλαθφπηνληαο
κηα ππνζρφκελε επίζεζε, αιιά φρη κε ξηςνθίλδπλν ηξφπν ή
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία
•
θξαηάεη έλαλ αληίπαιν γηα ιφγν ηαθηηθήο ζπξψρλνληαο ηνλ αληίπαιν
καθξηά απφ ηελ κπάια ή εκπνδίδνληαο ηνλ αληίπαιν απφ ην λα θηάζεη
ζηελ κπάια
•
ρεηξίδεηαη ηελ κπάια κε ην ρέξη γηα λα εκπνδίζεη έλαλ αληίπαιν λα
απνθηήζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο ή λα αλαπηχμεη κηα επίζεζε (εθηφο ηνπ
ηεξκαηνθχιαθα κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ ππεξαζπίδεηαη)
•
ρεηξίδεηαη ηελ κπάια κε ην ρέξη πξνζπαζψληαο λα ζεκεηψζεη έλα ηέξκα
(αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε πξνζπάζεηα είλαη επηηπρήο)
•
ρεηξίδεηαη ηελ κπάια κε ην ρέξη πξνζπνηνχκελνο φηη ηελ παίδεη κε έλα
άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ πξνζπαζψληαο λα παξαπιαλήζεη ηνπο
δηαηηεηέο
•
πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη έλα ηέξκα ή δηαθφπηεη κηα επθαηξία γηα επίηεπμε
ηέξκαηνο κε ην ρέξη ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ν ελ ιφγσ παίθηεο δελ είλαη ν
ηεξκαηνθχιαθαο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ δηθή ηνπ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη,
θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ είλαη απνηπρεκέλε
•
απνπεηξάηαη λα παξαπιαλήζεη ηνπο δηαηηεηέο πξνζπνηνχκελνο φηη έρεη
ηξαπκαηηζηεί ή φηη δέρζεθε θάνπι (πξνζπνίεζε)
•
αιιάδεη ζέζεηο κε ηνλ ηεξκαηνθχιαθα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ
ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ
•
ελεξγεί κε ηξφπν πνπ επηδεηθλχεη έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ην παηρλίδη
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•
•
•

παίδεη ηελ κπάια ελψ απνρσξεί απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν αθνχ ηνπ έρεη
δνζεί άδεηα λα απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
απνζπάεη πξνθνξηθά ηελ πξνζνρή ηνπ αληηπάινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ ή ζηε δηάξθεηα κηαο επαλεθθίλεζεο
θάλεη κε επηηξφκελεο ζεκάλζεηο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν

Παλεγπξηζκνί ηέξκαηνο
Μνινλφηη επηηξέπεηαη ζε έλαλ παίθηε λα επηδείμεη ηελ ραξά ηνπ φηαλ
επηηπγράλεηαη έλα ηέξκα, ν παλεγπξηζκφο δελ ζα πξέπεη λα είλαη
ππεξβνιηθφο.
Δπηηξέπνληαη νη εχινγνη παλεγπξηζκνί, σζηφζν ε πξαθηηθή ησλ
ρνξνγξαθεκέλσλ παλεγπξηζκψλ δελ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη φηαλ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα ππάξρεη ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε ή λα πξνθαινχληαη νη
αληίπαινη ή νη ζεαηέο. Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα επεκβαίλνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο.
Έλαο παίθηεο παξαηεξείηαη εθφζνλ:
•
θαηά ηελ άπνςε ησλ δηαηηεηψλ, θάλεη ρεηξνλνκίεο νη νπνίεο είλαη
πξνθιεηηθέο, ριεπαζηηθέο ή ππεξβνιηθέο
•
ζθαξθαιψλεη ζε έλα πεξηκεηξηθφ πιέγκα γηα λα παλεγπξίζεη ηελ επίηεπμε
ελφο ηέξκαηνο
•
αθαηξεί ηελ θαλέια ηνπ ή θαιχπηεη ην θεθάιη ηνπ κε ηελ θαλέια ηνπ,
αθφκα θη αλ απφ θάησ θνξάεη ηελ ίδηα θαλέια
•
θαιχπηεη ην θεθάιη ηνπ ή ην πξφζσπφ ηνπ κε κηα κάζθα ή άιιν παξφκνην
αληηθείκελν
Η απνρψξεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα ηνλ παλεγπξηζκφ ελφο ηέξκαηνο
επηηξέπεηαη, σζηφζν είλαη απαξαίηεην νη παίθηεο λα επηζηξέθνπλ ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξν.
Δπίδεημε δηαθσλίαο ιεθηηθά ή κε θηλήζεηο
Έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο ν νπνίνο είλαη ππαίηηνο επεηδή επέδεημε
δηαθσλία δηακαξηπξφκελνο (ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά) θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ
δηαηηεηψλ ή ησλ βνεζψλ δηαηηεηψλ, πξέπεη λα παξαηεξείηαη.
Ο αξρεγφο ηεο νκάδαο δελ απνιακβάλεη εηδηθήο ζέζεο ή πξνλνκίσλ
ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν,
σζηφζν έρεη έλαλ βαζκφ επζχλεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο ηνπ.
Οπνηνζδήπνηε παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο επηηίζεηαη ζε έλαλ αμησκαηνχρν
νκάδαο ή είλαη ππαίηηνο γηα ηελ ρξήζε άζεκλσλ, πξνζβιεηηθψλ ή πβξηζηηθψλ
ρεηξνλνκηψλ, πξέπεη λα απνβάιιεηαη.
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Καζπζηέξεζε ηεο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνύ
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα παξαηεξνχλ νπνηνζδήπνηε παίθηε ν νπνίνο
θαζπζηεξεί ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ κε ηαθηηθέο φπσο νη εμήο:
•
Δθηέιεζε ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο απφ ηελ ιαλζαζκέλε ζέζε ελφζσ
ν δηαηηεηήο δηαζθαιίδεη φηη νη άιινη παίθηεο ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο ζέζεηο,
κε πξφζεζε λα αλαγθάζεη ηνπο δηαηηεηέο λα δηαηάμνπλ ηελ επαλεθηέιεζή
ηνπ
•
Λάθηηζκα ηεο κπάιαο καθξηά ή κεηαθνξά ηεο κε ηα ρέξηα αθνχ νη
δηαηηεηέο έρνπλ δηαθφςεη ην παηρλίδη
•
Καζπζηέξεζε απνρψξεζεο ελφο παίθηε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν αθνχ
νη ηαηξνί έρνπλ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ
ηξαπκαηηζκφ ηνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα εθηειέζεη ν ίδηνο ην ειεχζεξν
ιάθηηζκα ή ην ιάθηηζκα πέλαιηη
•
Πξφθιεζε αληηπαξάζεζεο αγγίδνληαο κε πξφζεζε ηελ κπάια αθνχ νη
δηαηηεηέο έρνπλ δηαθφςεη ην παηρλίδη
Πξνζπνίεζε
Οπνηνζδήπνηε παίθηεο πξνζπαζεί λα εμαπαηήζεη ηνπο δηαηηεηέο
πξνζπνηνχκελνο ηξαπκαηηζκφ ή φηη ππήξμε ην ζχκα επίζεζεο, ζα ζεσξείηαη
ππαίηηνο γηα πξνζπνίεζε θαη ζα παξαηεξείηαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Δθφζνλ ην παηρλίδη έρεη δηαθνπεί εμαηηίαο απηνχ ηνπ παξαπηψκαηνο,
θαηαθπξψλεηαη έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο).
πζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο
Οη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε ζε εγξήγνξζε γηα παίθηεο πνπ
παξαβηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν
ζηελ Άκκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη, αθφκα θη αλ έλαο
παίθηεο δηαπξάμεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ παξαπησκάησλ, πξέπεη λα
παξαηεξεζεί επεηδή παξαβίαζε ζπζηεκαηηθά ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα
ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαβηάζεσλ πνπ λα ζπληζηνχλ έλα
"ζπζηεκαηηθφ" παξάπησκα ή έλα κνηίβν ζπκπεξηθνξάο - είλαη θαζαξά ζέκα
θξίζεο θαη πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ παηρληδηνχ.
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νβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
Έλαο παίθηεο είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά εθφζνλ
ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή βία ή βαλαπζφηεηα ελαληίνλ ελφο αληηπάινπ θαηά
ηελ δηεθδίθεζε ηεο κπάιαο ελψ απηή παίδεηαη.
Μηα πξνβνιή πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ελφο αληηπάινπ πξέπεη λα
ηηκσξείηαη σο ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Οπνηνζδήπνηε παίθηεο ν νπνίνο εθνξκά ζε έλαλ αληίπαιν καξθάξνληαο γηα
ηελ κπάια απφ εκπξφο, απφ ηα πιάγηα ή απφ πίζσ ρξεζηκνπνηψληαο ην έλα
ή θαη ηα δχν ηνπ πφδηα, κε ππεξβνιηθή βία θαη δηαθηλδπλεχνληαο ηελ αζθάιεηα
ελφο αληηπάινπ, είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά,
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ αγγίδεη ηνλ αληίπαιν ή φρη.
Σν πιενλέθηεκα δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, εθηφο εάλ πξνθχπηεη
ζαθήο επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα απνβάινπλ ηνλ παίθηε πνπ είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, θαηά ηελ επφκελε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ.
Έλαο παίθηεο πνπ είλαη ππαίηηνο γηα ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά
πξέπεη λα απνβάιιεηαη θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα
πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη (εθφζνλ ην
παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ ππαίηηνπ
παίθηε).
Βίαηε ζπκπεξηθνξά
Έλαο παίθηεο είλαη ππαίηηνο γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί
ππεξβνιηθή βία ή βαλαπζφηεηα ελαληίνλ ελφο αληηπάινπ ελψ δελ δηεθδηθεί ηελ
κπάια.
Δίλαη επίζεο ππαίηηνο γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί
ππεξβνιηθή βία ή βαλαπζφηεηα ελαληίνλ ελφο ζπκπαίθηε, ελφο ζεαηή, ησλ
αμησκαηνχρσλ ηεο νκάδαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αηφκνπ.
Η βίαηε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπκβεί είηε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν είηε εθηφο
ησλ νξίσλ ηνπ, είηε παίδεηαη ε κπάια είηε φρη.
Σν πιενλέθηεκα δελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ βίαηε ζπκπεξηθνξά, εθηφο εάλ αθνινπζεί ζαθήο επθαηξία γηα
ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
απνβάινπλ ηνλ παίθηε πνπ είλαη ππαίηηνο γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά, θαηά ηελ
επφκελε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ.
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Τπελζπκίδνπκε ζηνπο δηαηηεηέο φηη ε βίαηε ζπκπεξηθνξά ζπρλά νδεγεί ζε
καδηθέο αληηπαξαζέζεηο, σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα ηηο
απνηξέςνπλ επεκβαίλνληαο απνθαζηζηηθά θαη άκεζα.
Έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο ν νπνίνο είλαη ππαίηηνο γηα βίαηε
ζπκπεξηθνξά, πξέπεη λα απνβάιιεηαη.
Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ
•
Δθφζνλ ε κπάια δελ παίδεηαη, ην παηρλίδη επαλεθθηλείηαη ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε απφθαζε
•
Δθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε εθηφο ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ:
εάλ ν παίθηεο βξίζθεηαη ήδε εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ γηα ιφγν πνπ
επηηξέπεηαη απφ ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ
Άκκν θαη δηαπξάμεη έλα παξάπησκα, ην παηρλίδη επαλεθθηλείηαη κε
ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ
κπάια ζηελ άκκν ζην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο, ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ζσζηήο ζέζεο
εάλ ν παίθηεο απνρσξήζεη απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα λα δηαπξάμεη ην
παξάπησκα, ην παηρλίδη επαλεθθηλείηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην
παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
•
Δθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ν παίθηεο δηαπξάηηεη ην παξάπησκα κέζα
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν:
εηο βάξνο ελφο αληηπάινπ:
•
ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηνπ ππαίηηνπ παίθηε
εηο βάξνο ελφο ζπκπαίθηε:
•
ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
εηο βάξνο ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ:

ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα εηο βάξνο ηεο
νκάδαο ηνπ παίθηε πνπ δηέπξαμε ηελ ελέξγεηα ηεο βίαηεο
ζπκπεξηθνξάο, πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε
κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια
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βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή
απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ε
κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο ηνπ παίθηε πνπ
δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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εηο βάξνο ησλ δηαηηεηψλ:
ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα πνπ εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13:
Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
εηο βάξνο άιινπ αηφκνπ:

ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
Δθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο ή ν αμησκαηνχρνο ηεο
νκάδαο δηαπξάηηεη έλα παξάπησκα κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν:
εηο βάξνο άιινπ αηφκνπ:

ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο
απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο


Παξάπησκα ξίςεο αληηθεηκέλνπ
Δθφζνλ, ελψ παίδεηαη ε κπάια, έλαο παίθηεο ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα
κπάια ζε έλαλ αληίπαιν κε απξφζεθην ηξφπν, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην
παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, αιιά δελ
επηβάιινπλ θακία πνηλή.
Δθφζνλ, ελψ παίδεηαη ε κπάια, έλαο αλαπιεξσκαηηθφο ξίςεη έλα αληηθείκελν
ή κηα κπάια κε απξφζεθην ηξφπν ζε έλαλ αληίπαιν πνπ ζηέθεηαη κέζα ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη, εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, θαη παξαηεξνχλ ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ επεηδή
εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ.
Δθφζνλ, ελψ παίδεηαη ε κπάια, έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο ξίςεη έλα
αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε έλαλ αληίπαιν ή νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν κε
ξηςνθίλδπλν ηξφπν, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη, εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, θαη παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά ή απνβάιινπλ ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ κε δχν θίηξηλεο θάξηεο, ε
πξψηε γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε δεχηεξε επεηδή εηζήιζε ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ.
Δθφζνλ, ελψ παίδεηαη ε κπάια, έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο ξίςεη έλα
αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε έλαλ αληίπαιν ή νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη, εάλ δελ
κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα ψζηε λα επηηξέςνπλ κηα πξνθαλή
επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο, θαη απνβάιινπλ ηνλ παίθηε ή ηνλ
αλαπιεξσκαηηθφ γηα βίαηε ζπκπεξηθνξά.
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Δπαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ

Δθφζνλ έλαο παίθηεο ζηέθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ
ππεξαζπίδεηαη θαη ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε έλαλ αληίπαιν
πνπ ζηέθεηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ηφηε νη δηαηηεηέο
θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν ην αληηθείκελν ρηχπεζε ή ζα
ρηππνχζε ηνλ αληίπαιν (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)

Δθφζνλ έλαο παίθηεο ζηέθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ
ππεξαζπίδεηαη θαη ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε έλαλ αληίπαιν
πνπ ζηέθεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ηφηε νη δηαηηεηέο
θαηαινγίδνπλ έλα ιάθηηζκα πέλαιηη ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο

Δθφζνλ έλαο παίθηεο ζηέθεηαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη ξίςεη έλα
αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ζηέθεηαη εθηφο ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ηφηε νη δηαηηεηέο θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα
ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο
εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε
ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο).
Θεσξείηαη φηη ν παίθηεο απνρψξεζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ
άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη γηα ιφγν πνπ δελ επηηξέπεηαη απφ ηνπο Καλφλεο
ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν

Δθφζνλ έλαο παίθηεο ζηέθεηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη θαη ξίςεη
έλα αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε έλαλ αληίπαιν πνπ ζηέθεηαη κέζα ζηελ
πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ηφηε νη δηαηηεηέο θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν ην αληηθείκελν ρηχπεζε ή ζα ρηππνχζε ηνλ αληίπαιν (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ην
παξάπησκα δηαπξάρζεθε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηεο νκάδαο

Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο ζηέθεηαη έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
θαη ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε έλαλ αληίπαιν πνπ ζηέθεηαη
κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ηφηε νη δηαηηεηέο θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν
ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο). Ο αλαπιεξσκαηηθφο ζεσξείηαη φηη εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη ρσξίο λα ηεξήζεη ηελ δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο

Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο ζηέθεηαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, κε
απνηέιεζκα ε νκάδα ηνπ λα έρεη έλαλ παίθηε παξαπάλσ, θαη ξίςεη έλα
αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ζηέθεηαη εληφο ή εθηφο ηνπ
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αγσληζηηθνχ ρψξνπ, ηφηε νη δηαηηεηέο θαηαινγίδνπλ έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα
ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν
αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο
εάλ ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε
ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο). Ο
αλαπιεξσκαηηθφο ζεσξείηαη φηη εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ
άδεηα ησλ δηαηηεηψλ
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Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο, ν νπνίνο παξαβίαζε ηελ δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο, ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε νπνηνδήπνηε άηνκν
ην νπνίν ζηέθεηαη εληφο ή εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ, αληηκεησπίδεηαη
ζαλ λα ήηαλ παίθηεο
Δθφζνλ έλαο αμησκαηνχρνο νκάδαο ζηέθεηαη εληφο ή εθηφο ηνπ
αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα κπάια ζε
νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ ζηέθεηαη εληφο ή εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ,
ηφηε νη δηαηηεηέο επαλεθθηλνχλ ην παηρλίδη κε ειεχζεξν δηαηηεηή φπνπ έλαο
απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζηελ άκκν ζην λνεηφ
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο, ελψ ν ηξίηνο
δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο

Παξαπηώκαηα ξίςεο αληηθεηκέλνπ ζηελ κπάια
Δθφζνλ έλαο παίθηεο, εθηφο απφ ηνπο δχν ηεξκαηνθχιαθεο, ξίςεη έλα
αληηθείκελν ή κηα κπάια ζηελ κπάια:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή λα ηνλ απνβάινπλ εάλ, κε ηελ ελέξγεηα
απηή, εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα
επίηεπμε ηέξκαηνο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα
ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν
βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ε κπάια
βξηζθφηαλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ηεο νκάδαο ηνπ ππαίηηνπ
παίθηε

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε
κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια
βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ
ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην
παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ
δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ έλαο απφ ηνπο δχν ηεξκαηνθχιαθεο ξίςεη έλα αληηθείκελν ή κηα
κπάια ζηελ κπάια:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια κέζα
ζηελ πεξηνρή πέλαιηη ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια έμσ απφ
ηελ πεξηνρή πέλαιηη ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά ή λα ηνλ απνβάινπλ εάλ, κε ηελ ελέξγεηα απηή, εκπφδηζε
ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα επίηεπμε
ηέξκαηνο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ
ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε
κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια
βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ
ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην
παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ
δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ έλαο παίθηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δχν ηεξκαηνθπιάθσλ,
ξίςεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια κε έλα κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ εθηφο απφ ηα
ρέξηα ηνπ:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ
ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ παξαηεξήζνπλ γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε
κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια
βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ
ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην
παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ
δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο, ν νπνίνο παξαβηάδεη ηελ δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο, αιιά δελ αλαγθάδεη ηελ νκάδα ηνπ λα παίδεη κε έλαλ παίθηε
παξαπάλσ, ξίςεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη είηε λα ηνλ απνβάιινπλ
κεηά απφ δεχηεξε παξαηήξεζε, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο λα ηεξήζεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
θαη ε δεχηεξε γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε λα ηνλ απνβάιινπλ
απεπζείαο εάλ, κε ηελ ελέξγεηα απηή, εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ελφο
ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα επίηεπμε ηέξκαηνο. Σν παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο ην
νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ
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δηαθφπεθε ην παηρλίδη (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο) ή
έλα ιάθηηζκα πέλαιηη εθφζνλ ε κπάια βξηζθφηαλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη ηεο νκάδαο ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ
εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ απνβάιινπλ κεηά απφ δεχηεξε
παξαηήξεζε, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ρσξίο λα ηεξήζεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη ε δεχηεξε γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε
ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
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Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο, ν νπνίνο παξαβηάδεη ηελ δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο, αιιά δελ αλαγθάδεη ηελ νκάδα ηνπ λα παίδεη κε έλαλ παίθηε
παξαπάλσ, ξίςεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια κε έλα κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ
εθηφο απφ ηα ρέξηα ηνπ:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη είηε λα ηνλ απνβάιινπλ
κεηά απφ δεχηεξε παξαηήξεζε, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο λα ηεξήζεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
θαη ε δεχηεξε γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, είηε λα ηνλ απνβάιινπλ
απεπζείαο εάλ, κε ηελ ελέξγεηα απηή, εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ελφο
ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα επίηεπμε ηέξκαηνο. Σν παηρλίδη
ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ
εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην
παηρλίδη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην
κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο
13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ απνβάιινπλ κεηά απφ δεχηεξε
παξαηήξεζε, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ρσξίο λα ηεξήζεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη ε δεχηεξε γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ
ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο ξίςεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια θαη έηζη
αλαγθάδεη ηελ νκάδα ηνπ λα παίδεη κε έλαλ παίθηε παξαπάλσ:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη είηε λα ηνλ απνβάιινπλ
κεηά απφ δεχηεξε παξαηήξεζε, φπνπ θαη νη δχν παξαηεξήζεηο είλαη γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη ε δεχηεξε γηα ηελ
ξίςε ηνπ αληηθεηκέλνπ, είηε λα ηνλ απνβάιινπλ απεπζείαο εάλ, κε ηελ
ελέξγεηα απηή, εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή
επθαηξία γηα επίηεπμε ηέξκαηνο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν ζην κέζν ηεο λνεηήο
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κεζαίαο γξακκήο εάλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ
ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε
ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
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εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ απνβάιινπλ κεηά απφ δεχηεξε
παξαηήξεζε, φπνπ θαη νη δχν παξαηεξήζεηο είλαη γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη ε δεχηεξε γηα ηελ ξίςε ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε
ην παξάπησκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ
γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα
δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην
παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)
Δθφζνλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο θαηεπζχλεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια κε
έλα κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ εθηφο απφ ηα ρέξηα ηνπ, αλαγθάδνληαο έηζη ηελ
νκάδα ηνπ λα παίδεη κε έλαλ παίθηε παξαπάλσ:

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη είηε λα ηνλ απνβάιινπλ
κεηά απφ δεχηεξε παξαηήξεζε, φπνπ θαη νη δχν παξαηεξήζεηο είλαη γηα
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη ε δεχηεξε γηα ηελ
ξίςε ηνπ αληηθεηκέλνπ, είηε λα ηνλ απνβάιινπλ απεπζείαο εάλ, κε ηελ
ελέξγεηα απηή, εκπφδηζε ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή
επθαηξία γηα επίηεπμε ηέξκαηνο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν
ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην
νπνίν βξηζθφηαλ ε κπάια φηαλ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ
ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην
κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε
ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι.
Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο)

εθφζνλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη εάλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα θαη λα ηνλ απνβάιινπλ κεηά απφ δεχηεξε
παξαηήξεζε, φπνπ θαη νη δχν παξαηεξήζεηο είλαη γηα αληηαζιεηηθή
ζπκπεξηθνξά, ε πξψηε παξαηήξεζε επεηδή εηζήιζε ζηνλ αγσληζηηθφ
ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη ε δεχηεξε γηα ηελ ξίςε ηνπ
αληηθεηκέλνπ. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο
αληίπαιεο νκάδαο πνπ εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ ε
κπάια φηαλ δηαπξάρζεθε ην παξάπησκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
κπάια βξηζθφηαλ ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο,
ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο
γξακκήο εθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ ηεο
νκάδαο πνπ δηέπξαμε ην παξάπησκα (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο)
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Δθφζνλ έλαο αμησκαηνχρνο νκάδαο ή έλαο παίθηεο πνπ έρεη απνβιεζεί
θαηεπζχλεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο
ηνπ:

εάλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν ρηππήζεη ηελ κπάια, νη δηαηηεηέο
πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη θαη λα απνβάινπλ ηνλ αμησκαηνχρν ή
ηνλ παίθηε πνπ είρε απνβιεζεί, απφ ηελ ηερληθή πεξηνρή θαη ηνπο
πεξηβάιινληεο ρψξνπο απηήο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν
ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
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εάλ ε κπάια παίδεηαη θαη ην αληηθείκελν δελ ρηππήζεη ηελ κπάια, νη
δηαηηεηέο πξέπεη λα δηαθφςνπλ ην παηρλίδη, εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα
εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα, θαη λα απνβάινπλ ηνλ αμησκαηνχρν ή ηνλ
παίθηε πνπ είρε απνβιεζεί, απφ ηελ ηερληθή πεξηνρή θαη ηνπο
πεξηβάιινληεο ρψξνπο απηήο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ειεχζεξν
δηαηηεηή φπνπ έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν
ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
Δθφζνλ ε κπάια δελ παίδεηαη θαη ν παίθηεο ξίςεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια,
νη δηαηηεηέο ηνλ παξαηεξνχλ γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Σν παηρλίδη
ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ
Άκκν.
Δθφζνλ ε κπάια δελ παίδεηαη, αιιά βξίζθεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη έλαο
αλαπιεξσκαηηθφο ξίςεη έλα αληηθείκελν ζηελ κπάια, είηε αλαγθάδνληαο έηζη
ηελ νκάδα ηνπ λα αγσλίδεηαη κε έλαλ παίθηε παξαπάλσ είηε φρη, νη δηαηηεηέο
πξέπεη λα ηνλ απνβάιινπλ κεηά απφ δηπιή παξαηήξεζε, θαη νη δχν
παξαηεξήζεηο γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε πξψηε επεηδή εηζήιζε ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν ρσξίο ηελ άδεηα ησλ δηαηηεηψλ θαη ε δεχηεξε γηα ηελ ξίςε
ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Δθφζνλ ε κπάια δελ παίδεηαη θαη έλαο αμησκαηνχρνο νκάδαο ξίςεη έλα
αληηθείκελν ζηελ κπάια, νη δηαηηεηέο ηνλ απνβάιινπλ απφ ηελ ηερληθή πεξηνρή
θαη ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο απηήο. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη ζχκθσλα κε
ηνπο Καλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Παξεκπόδηζε επίηεπμεο ηέξκαηνο ή επθαηξίαο γηα επίηεπμε ηέξκαηνο
Οη παξαηεξήζεηο κε απνβνιή, πνπ αθνξνχλ ηελ παξεκπφδηζε κηαο
πξνθαλνχο επθαηξίαο γηα επίηεπμε ηέξκαηνο ελφο αληηπάινπ, είλαη δχν. Γελ
είλαη απαξαίηεην ην παξάπησκα λα δηαπξάηηεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη.
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο εθαξκφδνπλ ην πιενλέθηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
πξνθαλνχο επθαηξίαο γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο θαη ην ηέξκα ζεκεηψλεηαη
απεπζείαο, παξφιν πνπ ν αληίπαινο ρεηξίζηεθε κε πξφζεζε ηελ κπάια κε ην
ρέξη, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνβιεζεί ν παίθηεο, σζηφζν νη δηαηηεηέο κπνξνχλ
λα ηνλ παξαηεξήζνπλ.
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο εθαξκφδνπλ ην πιενλέθηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο
πξνθαλνχο επθαηξίαο γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο θαη ην ηέξκα ζεκεηψλεηαη
απεπζείαο, παξφιν πνπ ν αληίπαινο δηέπξαμε θάνπι, δελ είλαη δπλαηφλ λα
απνβιεζεί ν παίθηεο γηα ην θάνπι, σζηφζν νη δηαηηεηέο κπνξνχλ λα ηνλ
παξαηεξήζνπλ ή λα ηνλ απνβάινπλ εθφζνλ ε ελέξγεηα απηή ηηκσξείηαη κε
παξαηήξεζε ή απνβνιή.
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο φηαλ
απνθαζίδνπλ θαηά πφζν ζα απνβάιινπλ έλαλ παίθηε επεηδή παξεκπφδηζε
ηελ επίηεπμε ελφο ηέξκαηνο ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο:

Σελ απφζηαζε αλάκεζα ζην παξάπησκα θαη ην ηέξκα
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Σελ πηζαλφηεηα δηαηήξεζεο ή απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο κπάιαο
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Σελ θαηεχζπλζε ηνπ παηρληδηνχ
Σελ ζέζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ακπλφκελσλ
Σν παξάπησκα πνπ παξεκπφδηζε κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε
ηέξκαηνο απφ έλαλ αληίπαιν, κπνξεί λα είλαη παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη
κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ζχκθσλα κε ηνλ Καλφλα 12

Δθφζνλ ην παξάπησκα δηαπξάρζεθε απφ έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ, ηφηε
απηφο πξέπεη πάληνηε λα απνβάιιεηαη
Δάλ έλαο παίθηεο απνπεηξαζεί λα απνηξέςεη έλα ηέξκα κε εθ πξνζέζεσο
ρεηξηζκφ ηεο κπάιαο κε ην ρέξη κεηά απφ κηα ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ, φπνπ
δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεκεησζεί έλα ηέξκα απεπζείαο, ηφηε δελ απνβάιιεηαη,
αιιά παξαηεξείηαη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Η νκάδα ηνπ ηηκσξείηαη κε
έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ή έλα ιάθηηζκα πέλαιηη.
Δάλ έλαο αλαπιεξσκαηηθφο εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ζθνπφ λα
παξεκπνδίζεη έλα ηέξκα ή κηα πξνθαλή επθαηξία γηα ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο,
ηφηε απνβάιιεηαη είηε έρεη επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ είηε φρη
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ΚΑΝΟΝΑ 13 – Διεχζεξα ιαθηίζκαηα
Γηαδηθαζία
•
Η κπάια ζεσξείηαη φηη παίδεηαη φηαλ εθηειεζζεί ην ιάθηηζκα θαη θηλείηαη
•
Έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα κπνξεί λα εθηειείηαη αλαζεθψλνληαο ηελ κπάια
κε έλα πφδη ή θαη κε ηα δχν πφδηα ηαπηφρξνλα
•
Η πξνζπνίεζε εθηέιεζεο ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα
παξαπιαλεζνχλ νη αληίπαινη επηηξέπεηαη σο κέξνο ηνπ πνδνζθαίξνπ
ζηελ άκκν. Μνιαηαχηα, εθφζνλ θαηά ηελ γλψκε ησλ δηαηηεηψλ ε
πξνζπνίεζε ζεσξείηαη ελέξγεηα αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηφηε ν
παίθηεο πξέπεη λα απνβάιιεηαη
•
Δθφζνλ έλαο παίθηεο, ελψ εθηειεί ζσζηά έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα, ιαθηίζεη
κε πξφζεζε ηελ κπάια ζε έλαλ αληίπαιν πξνθεηκέλνπ λα παίμεη μαλά ηελ
κπάια, αιιά δελ ην θάλεη νχηε κε απξφζεθην ή ξηςνθίλδπλν ηξφπν νχηε
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία, ηφηε νη δηαηηεηέο νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ
•
Δθφζνλ ε κπάια ζθάζεη αθνχ πξνζθξνχζεη ζε έλα απφ ηα θάζεηα
δνθάξηα ή ζην νξηδφληην δνθάξη θαη δελ εηζέιζεη ζην ηέξκα, νη δηαηηεηέο
δελ δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο, αιιά
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη ην ζπλερίδνπλ κε έλα ειεχζεξν δηαηηεηή ζηελ
νπνία πεξίπησζε έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν
ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
•
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δηαηάμνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ελφο ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο γηα έλα θάνπι πνπ δελ δηαπξάρζεθε ζε έλαλ αληίπαιν, ηφηε
ην λέν ειεχζεξν ιάθηηζκα κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ νπνηνλδήπνηε παίθηε
θαη δελ ρξεηάδεηαη λα εθηειεζηεί απφ ηνλ παίθηε πνπ ην είρε εθηειέζεη
αξρηθά
•
Δάλ κηα πεξίνδνο παηρληδηνχ παξαηαζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε
εθηέιεζε ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο θαη ε κπάια πξνζθξνχζεη ζε έλα
απφ ηα θάζεηα δνθάξηα ή ζην νξηδφληην δνθάξη ή ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα
πξηλ λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ
θαη ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ, νη δηαηηεηέο θαηαθπξψλνπλ ην ηέξκα
•
Δάλ κηα πεξίνδνο παηρληδηνχ παξαηαζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε
εθηέιεζε ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο, νη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ ζηνλ
ακπλφκελν ηεξκαηνθχιαθα λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ αλαπιεξσκαηηθφ,
παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία
αληηθαηάζηαζεο
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Παξαβηάζεηο - κεηά ην ζθύξηγκα ησλ δηαηηεηώλ θαη πξηλ ε κπάια λα
παίδεηαη
Παξαβηάζεηο
Δπηηηζέκελνο
παίθηεο

Ακπλφκελνο
παίθηεο
Ακπλφκελνο
παίθηεο θαη
επηηηζέκελνο
παίθηεο

Έθβαζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
Με επίηεπμε
εκείν
ηέξκαηνο
επαλεθθίλεζεο
παηρληδηνύ
Διεχζεξν
Διεχζεξν
Διεχζεξν
ιάθηηζκα
ιάθηηζκα
ιάθηηζκα απφ ην
Υσξίο θάξηα
Υσξίο θάξηα
θέληξν ή
νπνπδήπνηε
δηαπξάρζεθε ε
παξαβίαζε
Σέξκα
Δπαλεθηέιεζε ηνπ
Υσξίο θάξηα
ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο
Παξαηήξεζε
Δπαλεθηέιεζε ηνπ Δπαλεθηέιεζε ηνπ
ειεχζεξνπ
ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο
ιαθηίζκαηνο
Υσξίο θάξηα
Υσξίο θάξηα
Σέξκα

Παξαβηάζεηο - κεηά ην ζθύξηγκα ησλ δηαηηεηώλ θαη πξηλ λα παίδεηαη ε
κπάια (αγγίδνληαο ή παίδνληαο ηελ κπάια ζηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηελ
κπάια θαη ηηο ζεκαίεο ηνπ θόξλεξ πξηλ ε κπάια λα αγγίμεη ηελ άκκν, ηα
θάζεηα δνθάξηα, ην νξηδόληην δνθάξη ή ηνλ ηεξκαηνθύιαθα)
Παξαβηάζεηο
Δπηηηζέκελνο
παίθηεο

Ακπλφκελνο
παίθηεο

Έθβαζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
Με επίηεπμε
εκείν
ηέξκαηνο
επαλεθθίλεζεο
παηρληδηνύ
Διεχζεξν
Διεχζεξν
Διεχζεξν
ιάθηηζκα
ιάθηηζκα
ιάθηηζκα απφ ην
Υσξίο θάξηα
Υσξίο θάξηα
θέληξν ή
νπνπδήπνηε
δηαπξάρζεθε ε
παξαβίαζε
Σέξκα
Διεχζεξν
Διεχζεξν
Υσξίο θάξηα
ιάθηηζκα ή
ιάθηηζκα ή
ιάθηηζκα πέλαιηη
ιάθηηζκα πέλαιηη
Υσξίο θάξηα
αλαιφγσο ηνπ
πνχ δηαπξάρζεθε
ε παξαβίαζε, ή
ειεχζεξν
ιάθηηζκα απφ ην
θέληξν
Σέξκα
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ΚΑΝΟΝΑ 14 - Λάθηηζκα πέλαιηη
Γηαδηθαζία
•
Η πξνζπνίεζε ελψ ν παίθηεο παίξλεη θφξα λα εθηειέζεη έλα ιάθηηζκα
πέλαιηη πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλεζνχλ νη αληίπαινη επηηξέπεηαη σο
κέξνο ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ άκκν. Ωζηφζν, ε πξνζπνίεζε ηνπ
ιαθηίζκαηνο ηεο κπάιαο αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ ν παίθηεο έρεη πάξεη
θφξα, ζεσξείηαη παξάβαζε ηνπ Καλφλα 14 θαη ελέξγεηα αληηαζιεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ νπνία ν πνδνζθαηξηζηήο πξέπεη λα παξαηεξεζεί
•
Δάλ ε κπάια ζθάζεη κεηά ηελ πξφζθξνπζε ζε έλα απφ ηα θάζεηα δνθάξηα
ή ζην νξηδφληην δνθάξη θαη εηζέιζεη ζην ηέξκα, νη δηαηηεηέο θαηαθπξψλνπλ
ην ηέξκα
•
Δθφζνλ ε κπάια ζθάζεη αθνχ πξνζθξνχζεη ζε έλα απφ ηα θάζεηα
δνθάξηα ή ζην νξηδφληην δνθάξη θαη δελ εηζέιζεη ζην ηέξκα, νη δηαηηεηέο
δελ δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, αιιά
δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη θαη ην ζπλερίδνπλ κε έλα ειεχζεξν δηαηηεηή ζηελ
νπνία πεξίπησζε έλαο απφ ηνπο δηαηηεηέο απειεπζεξψλεη ηελ κπάια ζην
λνεηφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο ελψ ν
ηξίηνο δηαηηεηήο ηνλ ζπλδξάκεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζσζηήο ζέζεο
•
Δθφζνλ ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα πέλαιηη ιαθηίζεη ηελ κπάια
πξνο ηα κπξνζηά πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζε έλαλ ζπκπαίθηε ηνπ λα
ζνπηάξεη πξνθεηκέλνπ λα ζεκεηψζεη ηέξκα, νη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ ην
ηέξκα εθφζνλ ηεξήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ιαθηίζκαηνο πέλαιηη
πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλφλα 14
•
Δθφζνλ νη δηαηηεηέο δηαηάμνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ελφο ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη γηα έλα θάνπι πνπ δελ δηαπξάρζεθε ζε έλαλ αληίπαιν, ηφηε ην
λέν ιάθηηζκα πέλαιηη κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ νπνηνλδήπνηε παίθηε θαη
δελ ρξεηάδεηαη λα εθηειεζηεί απφ ηνλ παίθηε πνπ ην είρε εθηειέζεη αξρηθά
•
Δάλ ν εθηειεζηήο εθηειέζεη ην ιάθηηζκα πέλαιηη πξηλ νη δηαηηεηέο δψζνπλ
ην ζήκα, ηφηε δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη θαη
παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε
•
Δάλ κηα πεξίνδνο παηρληδηνχ παξαηαζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε
εθηέιεζε ελφο ιαθηίζκαηνο πέλαιηη θαη ε κπάια πξνζθξνχζεη ζε έλα απφ
ηα θάζεηα δνθάξηα ή ζην νξηδφληην δνθάξη ή ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα πξηλ λα
πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ θαη ηνπ
νξηδφληηνπ δνθαξηνχ, νη δηαηηεηέο θαηαθπξψλνπλ ην ηέξκα
•
Δάλ κηα πεξίνδνο παηρληδηνχ παξαηαζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε
εθηέιεζε ελφο ιαθηίζκαηνο πέλαιηη, νη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ ζηνλ
ακπλφκελν ηεξκαηνθχιαθα λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ θαηάιιειν
αλαπιεξσκαηηθφ, παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ηεξεζεί ε
δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο
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Πξνεηνηκαζία ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη
Οη δηαηηεηέο πξέπεη λα επηβεβαηψλνπλ φηη ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο
πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη:
•
Έρεη νξηζηεί ν εθηειεζηήο
•
Η κπάια έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά ζην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
•
Ο ηεξκαηνθχιαθαο βξίζθεηαη ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο αλάκεζα ζηα
θάζεηα δνθάξηα θαη κε κέησπν πξνο ηνλ εθηειεζηή
•
Οη ζπκπαίθηεο ηνπ εθηειεζηή θαη νη ππφινηπνη αληίπαινη βξίζθνληαη:
εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ πέλαιηη
ζε απφζηαζε 5 κέηξσλ απφ ηελ κπάια
πίζσ απφ ηελ κπάια
ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν
Παξαβηάζεηο - κεηά ην ζθύξηγκα ησλ δηαηηεηώλ θαη πξηλ ε κπάια λα
παίδεηαη
Παξαβηάζεηο

Σέξκα

Δπηηηζέκελνο
παίθηεο

Δπαλεθηέιεζε
ηνπ πέλαιηη

Ο εθηειεζηήο
ιαθηίδεη ηελ
κπάια πξνο
ηα πίζσ
Λάθηηζκα
απφ παίθηε
πνπ δελ έρεη
νξηζηεί
Ακπλφκελνο
παίθηεο

Διεχζεξν
ιάθηηζκα

Καη νη δχν
νκάδεο

Έθβαζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
Με επίηεπμε
Πεηζαξρηθή
εκείν
ηέξκαηνο
πνηλή
επαλεθθίλεζεο
παηρληδηνύ
Διεχζεξν
--Διεχζεξν
ιάθηηζκα
ιάθηηζκα απφ
ην θέληξν ή
νπνπδήπνηε
δηαπξάρζεθε ε
παξαβίαζε
Διεχζεξν
--Ννεηφ ζεκείν
ιάθηηζκα
ηνπ πέλαιηη

Διεχζεξν
ιάθηηζκα

Διεχζεξν
ιάθηηζκα

Παξαηήξεζε

Ννεηφ ζεκείν
ηνπ πέλαιηη

Σέξκα

Δπαλεθηέιεζε
ηνπ πέλαιηη

---

Δπαλεθηέιεζε
ηνπ πέλαιηη

Δπαλεθηέιεζε
ηνπ πέλαιηη

---

Ννεηφ ζεκείν
ηνπ πέλαιηη
(ρσξίο ηέξκα)
---
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Δάλ έλαο επηηηζέκελνο ή ακπλφκελνο παίθηεο δηαπξάμεη κηα παξαβίαζε ζε
έλαλ αληίπαιν πξηλ λα παίδεηαη ε κπάια, αιιά αθνχ νη δηαηηεηέο έρνπλ
δηαηάμεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο, ηφηε επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ
ιαθηίζκαηνο. Δάλ ζεκεησζεί ηέξκα θαη ε παξαβίαζε δηαπξάρζεθε απφ ηελ
ακπλφκελε νκάδα, θαηαθπξψλνπλ ην ηέξκα. Δάλ ε παξαβίαζε δηαπξάρζεθε
απφ ηελ επηηηζέκελε νκάδα, δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη. Δάλ δελ ζεκεηψζεθε ηέξκα θαη ε παξαβίαζε δηαπξάρζεθε απφ ηελ
ακπλφκελε νκάδα, δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο πέλαιηη.
Δάλ ε παξαβίαζε δηαπξάρζεθε απφ ηελ νκάδα πνπ εθηειεί ην ιάθηηζκα
πέλαιηη, επηβάιινπλ ζηελ νκάδα ηελ πνηλή ελφο ειεχζεξνπ ιαθηίζκαηνο, ην
νπνίν εθηειείηαη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε, θαη
επαλεθθηλνχλ ην παηρλίδη κε έλα ειεχζεξν ιάθηηζκα ην νπνίν εθηειείηαη απφ ην
ζεκείν ζην νπνίν δηαπξάρζεθε ε παξαβίαζε εθφζνλ δηαπξάρζεθε ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ πνπ ππεξαζπίδεηαη ν αληίπαινο, ή απφ ην λνεηφ ζεκείν πνπ
βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο λνεηήο κεζαίαο γξακκήο εάλ δηαπξάρζεθε ζην κηζφ
ηνπ γεπέδνπ ηεο ππαίηηαο νκάδαο (βι. Καλφλαο 13: Θέζε ειεχζεξνπ
ιαθηίζκαηνο). Δάλ απαηηείηαη, νη δηαηηεηέο επηβάιινπλ ηηο αληίζηνηρεο
πεηζαξρηθέο πνηλέο.
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ΚΑΝΟΝΑ 15 – Δπαλαθνξά ηεο κπάιαο
Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο παξαβηάζεηο
Τπελζπκίδνπκε ζηνπο δηαηηεηέο φηη νη αληίπαινη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα
εθηειεζηεί ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο. Όπνπ απαηηείηαη, νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
πξνεηδνπνηνχλ νπνηνλδήπνηε παίθηε πνπ δελ πιεξνί απηή ηελ απφζηαζε
πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο επαλαθνξάο ηεο κπάιαο, ζε πεξίπησζε πνπ ε
αληίπαιε νκάδα επηκέλεη λα ηεξεζεί ε απαηηνχκελε απφζηαζε, θαη λα
παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε εάλ ζηελ ζπλέρεηα δελ ππνρσξήζεη ζηελ ζσζηή
απφζηαζε. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο, ε δε
θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ μεθηλάεη μαλά εάλ είρε ήδε
μεθηλήζεη.
Δάλ κηα νκάδα ε νπνία εθηειεί κηα επαλαθνξά ηεο κπάιαο ζέιεη λα θάλεη ηελ
εθηέιεζε γξήγνξα θαη, σο απνηέιεζκα, νη αληίπαινη δελ έρνπλ επαξθή ρξφλν
λα ππνρσξήζνπλ ζηελ απαηηνχκελε απφζηαζε, ηφηε νη δηαηηεηέο επηηξέπνπλ
ηελ ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ, αθφκα θαη αλ έλαο αληίπαινο παίμεη ή αγγίμεη ηελ
κπάια κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο επαλαθνξάο ηεο κπάιαο.
Δθφζνλ έλαο παίθηεο, ελψ εθηειεί ζσζηά κηα επαλαθνξά ηεο κπάιαο,
ιαθηίζεη/ξίςεη κε πξφζεζε ηελ κπάια ζε έλαλ αληίπαιν πξνθεηκέλνπ λα παίμεη
μαλά ηελ κπάια, αιιά δελ ην θάλεη νχηε κε απξφζεθην ή ξηςνθίλδπλν ηξφπν
νχηε ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία, ηφηε νη δηαηηεηέο νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ.
Δάλ ε κπάια εηζέιζεη ζην ηέξκα ηνπ αληηπάινπ απεπζείαο απφ ηελ εθηέιεζε
κηαο επαλαθνξάο ηεο κπάιαο, ηφηε νη δηαηηεηέο πξέπεη λα θαηαινγίζνπλ κηα
επαλφξζσζε. Δάλ ε κπάια εηζέιζεη ζην ηέξκα ηεο νκάδαο ηνπ εθηειεζηή
απεπζείαο απφ ηελ εθηέιεζε κηαο επαλαθνξάο ηεο κπάιαο, ηφηε νη δηαηηεηέο
πξέπεη λα θαηαινγίζνπλ έλα ιάθηηζκα θφξλεξ.
Δάλ ε κπάια δελ εηζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κεηά απφ ηελ εθηέιεζε κηαο
επαλαθνξάο ηεο κπάιαο, ηφηε νη δηαηηεηέο δηαηάζζνπλ έλαλ παίθηε ηεο
αληίπαιεο νκάδαο λα ηελ εθηειέζεη.
Δάλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο, σο κέξνο κηαο θίλεζεο παημίκαηνο θαηαιήμεη έμσ
απφ ην ηέξκα ηνπ ή απηφο ή θάπνηνο άιινο παίθηεο θαηαιήμεη έμσ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, ε αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εθηειέζεη γξήγνξα ηελ
επαλαθνξά ηεο κπάιαο.
Δθφζνλ κηα επαλαθνξά ηεο κπάιαο εθηειείηαη ζσζηά, νη δηαηηεηέο δελ
κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην πιενλέθηεκα αθφκα θη αλ ε κπάια πάεη
απεπζείαο ζε έλαλ αληίπαιν, αιιά δηαηάζζνπλ έλαλ παίθηε απφ ηελ αληίπαιε
νκάδα λα ην επαλεθηειέζεη.
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ΚΑΝΟΝΑ 16 – Δπαλφξζσζε
Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο παξαβηάζεηο
Δάλ έλαο αληίπαινο εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ή ζπλερίδεη λα
βξίζθεηαη κέζα ζε απηή πξηλ ε κπάια λα παίδεηαη θαη ηνπ γίλεη θάνπι απφ
έλαλ παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο, ε επαλφξζσζε επαλεθηειείηαη θαη ν
ακπλφκελνο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ή λα απνβιεζεί αλαιφγσο ηεο θχζεο ηνπ
παξαπηψκαηνο.
Δάλ ν ηεξκαηνθχιαθαο, ελψ εθηειεί ζσζηά κηα επαλφξζσζε, ξίςεη κε
πξφζεζε ηελ κπάια ζε έλαλ αληίπαιν πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
πέλαιηη, αιιά δελ ην θάλεη νχηε κε απξφζεθην ή ξηςνθίλδπλν ηξφπν νχηε
ρξεζηκνπνηψληαο ππεξβνιηθή βία, ηφηε νη δηαηηεηέο νη δηαηηεηέο πξέπεη λα
επηηξέςνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ.
Δάλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο επαλφξζσζεο, ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ
απειεπζεξψζεη ηελ κπάια κέζα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ
ππεξαζπίδεηαη, ηφηε νη δηαηηεηέο δηαηάζζνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηεο
επαλφξζσζεο, παξφιν πνπ ε θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ
ζπλερίδεηαη απφ εθεί πνπ είρε δηαθνπεί, κφιηο ν ηεξκαηνθχιαθαο είλαη έηνηκνο
γηα ηελ επαλεθηέιεζε.
Γελ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ ηεξκαηνθχιαθα λα θξαηάεη ηελ κπάια ζηα ρέξηα
ηνπ ψζηε νη δηαηηεηέο λα μεθηλήζνπλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ
δεπηεξνιέπησλ, σζηφζν πξέπεη λα ζεκάλνπλ ηελ έλαξμε ηεο θαηακέηξεζεο
ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ κε έλα ζθχξηγκα.
Δάλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο, ν νπνίνο εθηέιεζε κηα επαλφξζσζε ζσζηά, αγγίμεη
κε πξφζεζε ηελ κπάια κε ην ρέξη ηνπ έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη πνπ
ππεξαζπίδεηαη αθνχ απηή έρεη βγεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη θαη πξηλ ηελ
αγγίμεη άιινο παίθηεο, ηφηε νη δηαηηεηέο, εθηφο απφ ην λα θαηαινγίζνπλ έλα
ειεχζεξν ιάθηηζκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο, κπνξνχλ λα ιάβνπλ
πεηζαξρηθά κέηξα θαηά ηνπ παίθηε απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηνπ
Παηρληδηνχ γηα ην Πνδφζθαηξν ζηελ Άκκν.
Δάλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε ηεο κπάιαο κε ην πφδη
ηνπ, ηφηε νη δηαηηεηέο ηνλ πξνεηδνπνηνχλ θαη ηνλ δηαηάζζνπλ λα ηελ εθηειέζεη
κε ην ρέξη ηνπ, σζηφζν ε θαηακέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ
ζπλερίδεηαη απφ απφ εθεί πνπ είρε δηαθνπεί, κφιηο ν ηεξκαηνθχιαθαο είλαη
έηνηκνο γηα ηελ επαλεθηέιεζε.
Δάλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο, σο κέξνο κηαο θίλεζεο παημίκαηνο θαηαιήμεη έμσ
απφ ην ηέξκα ηνπ ή απηφο ή θάπνηνο άιινο παίθηεο θαηαιήμεη έμσ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, ν αληίπαινο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί λα εθηειέζεη γξήγνξα
κηα επαλφξζσζε.
Δάλ ν ηεξκαηνθχιαθαο εθηειέζεη κηα επαλφξζσζε θαη ε κπάια πεξάζεη ηελ
γξακκή ηνπ ηέξκαηνο πνπ ππεξαζπίδεηαη ή ηηο γξακκέο ηνπ πιαγίνπ ρσξίο
πξψηα λα έρεη βγεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη, ηφηε νη δηαηηεηέο δηαηάζζνπλ
ηελ επαλεθηέιεζε ηεο επαλφξζσζεο, παξφιν πνπ ε θαηακέηξεζε ησλ
ηεζζάξσλ δεπηεξνιέπησλ ζπλερίδεηαη απφ εθεί πνπ είρε δηαθνπεί, κφιηο ν
ηεξκαηνθχιαθαο είλαη έηνηκνο γηα ηελ επαλεθηέιεζε.
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Δάλ, θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο επαλφξζσζεο, ε κπάια πξνζθξνχζεη ζε έλαλ
απφ ηνπο δηαηηεηέο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ πέλαιηη ρσξίο πξψηα λα έρεη βγεη
απφ ηελ πεξηνρή θαη αξρίζεη λα παίδεηαη, νη δηαηηεηέο δελ πξνρσξάλε ζε θακία
ελέξγεηα.
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ΚΑΝΟΝΑ 17 – Λάθηηζκα θφξλεξ
Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο παξαβηάζεηο
Τπελζπκίδνπκε ζηνπο δηαηηεηέο φηη νη αληίπαινη πξέπεη λα παξακέλνπλ ζε
απφζηαζε 5 ηνπιάρηζηνλ κέηξσλ απφ ην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ κέρξη ε
κπάια λα αξρίζεη λα παίδεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζεκάλζεηο πνπ βξίζθνληαη
εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ σο βνήζεηα. Όπνπ απαηηείηαη, νη δηαηηεηέο
πξέπεη λα πξνεηδνπνηνχλ νπνηνλδήπνηε παίθηε πνπ δελ πιεξνί απηή ηελ
απφζηαζε πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ θφξλεξ θαη λα παξαηεξνχλ ηνλ παίθηε εάλ
ζηελ ζπλέρεηα δελ ππνρσξήζεη ζηελ ζσζηή απφζηαζε.
Δθφζνλ έλαο παίθηεο, ελψ εθηειεί ζσζηά έλα θφξλεξ, ιαθηίζεη κε πξφζεζε
ηελ κπάια ζε έλαλ αληίπαιν πξνθεηκέλνπ λα παίμεη μαλά ηελ κπάια, αιιά δελ
ην θάλεη νχηε κε απξφζεθην ή ξηςνθίλδπλν ηξφπν νχηε ρξεζηκνπνηψληαο
ππεξβνιηθή βία, ηφηε νη δηαηηεηέο νη δηαηηεηέο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ
ζπλέρηζε ηνπ παηρληδηνχ.
Η κπάια πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ θαη κεηά ην
ιάθηηζκα ζεσξείηαη φηη παίδεηαη, θαηά ζπλέπεηα ε κπάια δελ ρξεηάδεηαη λα βγεη
έμσ απφ ην λνεηφ ηφμν ηνπ θφξλεξ ψζηε λα παίδεηαη.
Δάλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο σο κέξνο ηεο θίλεζεο παημίκαηνο θαηαιήμεη έμσ
απφ ην ηέξκα ηνπ ή απηφο ή θάπνηνο άιινο παίθηεο θαηαιήμεη έμσ απφ ηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν, ε αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εθηειέζεη γξήγνξα ην ιάθηηζκα
θφξλεξ εθφζνλ ην εθηειέζεη ζσζηά.
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Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ληθεηή ελφο αγψλα ή αγψλσλ εληφο
θαη εθηφο έδξαο
Λαθηίζκαηα από ην λνεηό ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Γηαδηθαζία
•
Σα ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ
αγψλα
•
Η πεξηνρή ηνπ πέλαιηη φπνπ εθηεινχληαη ηα ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη κπνξεί λα αιιάμεη κφλνλ εθφζνλ ην ηέξκα ή ε
επηθάλεηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ιφγνπο αζθαιείαο
•
Όηαλ εθηειέζνπλ απφ έλα ιάθηηζκα φινη νη παίθηεο πνπ έρνπλ δηθαίσκα
λα εθηειέζνπλ ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, δελ
απαηηείηαη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ
πξψην γχξν ησλ ιαθηηζκάησλ
•
Κάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή ησλ παηθηψλ πνπ ζα
εθηειέζνπλ ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη κεηαμχ ησλ
παηθηψλ θαη ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ θαη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα ηα
εθηειέζνπλ, θαη πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ ηξίην δηαηηεηή πξηλ απφ ηελ
εθηέιεζε ησλ ιαθηηζκάησλ
•
Με ηελ εμαίξεζε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, κφιηο μεθηλήζνπλ ηα ιαθηίζκαηα απφ
ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, δελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ελφο
ηξαπκαηηζκέλνπ παίθηε απφ έλαλ παίθηε πνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα
εθηειέζεη ιάθηηζκα, εάλ ππάξρνπλ αλαπιεξσκαηηθνί
•
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
απνβιεζεί ν ηεξκαηνθχιαθαο, επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλαλ
παίθηε ν νπνίνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο, αιιά φρη απφ έλαλ άιιν
ηεξκαηνθχιαθα εθφζνλ είρε απνθιεηζηεί απφ ηελ εθηέιεζε ιαθηηζκάησλ
απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
•
Έλαο παίθηεο ή αλαπιεξσκαηηθφο κπνξεί λα δερζεί παξαηήξεζε ή
απνβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη
•
Δάλ έλαο παίθηεο πνπ έρεη δηθαίσκα λα εθηειέζεη ιάθηηζκα πέλαιηη ή έλαο
παίθηεο πνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα εθηειέζεη ιάθηηζκα πέλαιηη δερζεί
παξαηήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ ή ηεο παξάηαζεο
θαη ελ ζπλερεία δερζεί κηα δεχηεξε παξαηήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, πξέπεη λα απνβάιιεηαη
επεηδή δέρζεθε δεχηεξε παξαηήξεζε
•
Οη δηαηηεηέο δελ πξέπεη λα δηαθφπηνπλ ηελ ζεηξά ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην
λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη εάλ κηα νκάδα δηαζέηεη ιηγφηεξνπο απφ ηξεηο
παίθηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη
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•

•
•

•

•

•

•

•

Δάλ έλαο παίθηεο ηξαπκαηηζηεί ή απνβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη θαη ε νκάδα έρεη έλαλ
παίθηε ιηγφηεξν, νη δηαηηεηέο δελ πξέπεη λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
παηθηψλ πνπ εθηεινχλ ιαθηίζκαηα γηα ηελ αληίπαιε νκάδα
Ο ίζνο αξηζκφο παηθηψλ απφ θάζε νκάδα απαηηείηαη κφλν ζηελ έλαξμε
ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
Δάλ ε κπάια πξνζθξνχζεη ζε έλα απφ ηα θάζεηα δνθάξηα ή ζην νξηδφληην
δνθάξη ή ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα πξηλ λα πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο
κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ θαη ηνπ νξηδφληηνπ δνθαξηνχ, νη δηαηηεηέο
θαηαθπξψλνπλ ην ηέξκα
Δάλ ε κπάια ζθάζεη ή θαηαζηεί αληηθαλνληθή κεηά ηελ πξφζθξνπζε ζε
έλα απφ ηα θάζεηα δνθάξηα ή ζην νξηδφληην δνθάξη θαη εηζέιζεη ζην ηέξκα,
νη δηαηηεηέο θαηαθπξψλνπλ ην ηέξκα
Δάλ ε κπάια ζθάζεη ή θαηαζηεί αληηθαλνληθή κεηά ηελ πξφζθξνπζε ζε
έλα απφ ηα θάζεηα δνθάξηα ή ζην νξηδφληην δνθάξη θαη δελ εηζέιζεη ζην
ηέξκα, νη δηαηηεηέο δελ δηαηάδνπλ ηελ επαλεθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο
πέλαιηη θαη ζεσξνχλ φηη ην ιάθηηζκα πέλαιηη εθηειέζηεθε θαλνληθά
Δάλ νη θαλφλεο ηεο δηνξγάλσζεο απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε ιαθηηζκάησλ
απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ ληθεηή ελφο
αγψλα ή αγψλσλ εληφο θαη εθηφο έδξαο θαη νη νκάδεο αξλεζνχλ λα ην
πξάμνπλ, νη δηαηηεηέο αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ ζηηο νηθείεο αξρέο
Δάλ πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη
έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο κε δηθαίσκα ιαθηίζκαηνο απνρσξήζνπλ απφ
ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή αξλεζνχλ λα εθηειέζνπλ ιαθηίζκαηα απφ ην λνεηφ
ζεκείν ηνπ πέλαιηη κφιηο μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία θαη δελ έρνπλ
ηξαπκαηηζηεί, νη δηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ιαθηηζκάησλ απφ
ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη θαη ελεκεξψλνπλ ηηο νηθείεο αξρέο
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ιαθηηζκάησλ απφ ην λνεηφ ζεκείν ηνπ πέλαιηη, νη
δηαηηεηέο δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο ζηνλ
αγσληζηηθφ ρψξν. Δθφζνλ ν θαλνληζκφο ηεο δηνξγάλσζεο επηηξέπεη ηελ
ρξήζε θάκεξαο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ,
απέλαληη απφ ηελ δψλε αληηθαηάζηαζεο, ζηελ ίδηα επζεία κε ηελ λνεηή
κεζαία γξακκή θαη φρη καθξχηεξα απφ 2 κέηξα απφ ηελ γξακκή ηνπ
πιαγίνπ
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