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ΠοιαΠοια είναιείναι ηη ποινήποινή γιαγια έναένα αμυνόμενοαμυνόμενο παίκτηπαίκτη πουπου
προσπαθείπροσπαθεί νανα μπλοκάρειμπλοκάρει τηντην μπάλαμπάλα μεμε τατα δύοδύο
χέριαχέρια;;

ΟΟ αμυνόμενοςαμυνόμενος παίκτηςπαίκτης είναιείναι μέσαμέσα
στηνστην περιοχήπεριοχή τωντων 5 5 μέτρωνμέτρων: : 
ΟΟ παίκτηςπαίκτης θαθα τιμωρηθείτιμωρηθεί μεμε πέναλτιπέναλτι
ΟΟ αμυνόμενοςαμυνόμενος παίκτηςπαίκτης είναιείναι έξωέξω απόαπό
τηντην περιοχήπεριοχή τωντων 5 5 μέτρωνμέτρων::
ΟΟ παίκτηςπαίκτης θαθα τιμωρηθείτιμωρηθεί μεμε αποβολήαποβολή
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ΠοιαΠοια είναιείναι ηη ποινήποινή γιαγια έναένα αμυνόμενοαμυνόμενο παίκτηπαίκτη πουπου
προσπαθείπροσπαθεί νανα μπλοκάρειμπλοκάρει τηντην μπάλαμπάλα μεμε τοτο έναένα χέριχέρι
στηνστην εκτέλεσηεκτέλεση ελεύθερηςελεύθερης ρίψηςρίψης;;

ΟΟ αμυνόμενοςαμυνόμενος παίκτηςπαίκτης σηκώνεισηκώνει
κάθετακάθετα τοτο χέριχέρι τουτου, , στηνστην θέσηθέση πουπου
βρίσκεταιβρίσκεται: : 
ΟΟ παίκτηςπαίκτης δενδεν κάνεικάνει κανένακανένα σφάλμασφάλμα καικαι
καμιάκαμιά ποινήποινή δενδεν πρέπειπρέπει νανα δοθείδοθεί..
ΟΟ αμυνόμενοςαμυνόμενος παίκτηςπαίκτης κατεβάζεικατεβάζει
απόαπό τηντην κάθετηκάθετη θέσηθέση τοτο χέριχέρι τουτου καικαι
τοτο πλησιάζειπλησιάζει στονστον αντίπαλοαντίπαλο::
ΗΗ ενέργειαενέργεια τουτου παίκτηπαίκτη θεωρείταιθεωρείται
παρεμπόδισηπαρεμπόδιση καικαι θαθα πρέπειπρέπει νανα
τιμωρηθείτιμωρηθεί μεμε αποβολήαποβολή. . 
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ΜπορείΜπορεί οο παίκτηςπαίκτης πουπου αντικαθιστάαντικαθιστά τοντον
τερματοφύλακατερματοφύλακα οο οποίοςοποίος έχειέχει αποβληθείαποβληθεί, , νανα έχειέχει
τατα προνόμιαπρονόμια τουτου;;

ΌχιΌχι. . ΌτανΌταν έναςένας παίκτηςπαίκτης ((απόαπό τουςτους 6 6 
πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στονστον αγωνιστικόαγωνιστικό
χώροχώρο) ) αντικαθιστάαντικαθιστά τοντον
τερματοφύλακατερματοφύλακα πουπου έχειέχει αποβληθείαποβληθεί, , 
δενδεν έχειέχει τατα προνόμιάπρονόμιά τουτου. . 
ΑνΑν προσπαθήσειπροσπαθήσει νανα παίξειπαίξει τηντην μπάλαμπάλα
μεμε τατα δύοδύο χέριαχέρια τότετότε θαθα δοθείδοθεί πέναλτιπέναλτι..
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ΠοιοΠοιο είναιείναι τοτο σήμασήμα τηςτης γραμματείαςγραμματείας γιαγια τηντην είσοδοείσοδο
τουτου αντικαταστάτηαντικαταστάτη παίκτηπαίκτη πουπου αποβλήθηκεαποβλήθηκε γιαγια
βιαιοπραγίαβιαιοπραγία; ; 

ΌτανΌταν περάσουνπεράσουν τατα 4 4 λεπτάλεπτά
πραγματικούπραγματικού παιχνιδιούπαιχνιδιού ηη ΓραμματείαΓραμματεία
θαθα σηκώσεισηκώσει δύοδύο σημαίεςσημαίες::
μίαμία κίτρινηκίτρινη καικαι μίαμία μεμε τοτο χρώμαχρώμα πουπου
έχειέχει τοτο σκουφάκισκουφάκι τηςτης ομάδαςομάδας τουτου
παίκτηπαίκτη. . 
ΑνΑν έχουμεέχουμε ταυτόχρονεςταυτόχρονες αποβολέςαποβολές ηη
ΓραμματείαΓραμματεία θαθα σηκώσεισηκώσει τηντην κίτρινηκίτρινη
σημαίασημαία μεμε τοτο έναένα χέριχέρι καικαι μεμε τοτο άλλοάλλο
τιςτις δύοδύο σημαίεςσημαίες μεμε τατα αντίστοιχααντίστοιχα
χρώματαχρώματα τωντων σκουφιώνσκουφιών τωντων δύοδύο
ομάδωνομάδων..
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ΤιΤι γίνεταιγίνεται στηνστην περίπτωσηπερίπτωση πουπου αμυνόμενοςαμυνόμενος
παίκτηςπαίκτης κάνεικάνει εκτροπήεκτροπή τηςτης πάσαςπάσας καικαι στείλειστείλει
τηντην μπάλαμπάλα πάνωπάνω απόαπό τηντην γραμμήγραμμή τουτου
τέρματοςτέρματος εκτόςεκτός τηςτης περιοχήςπεριοχής τηςτης εστίαςεστίας;;

ΤοΤο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα ξαναρχίσειξαναρχίσει μεμε
κόρνερκόρνερ. . ΗΗ ενέργειαενέργεια τουτου
αμυνόμενουαμυνόμενου παίκτηπαίκτη νανα στείλειστείλει
τηντην μπάλαμπάλα έξωέξω καικαι πάνωπάνω απόαπό
τηντην γραμμήγραμμή τουτου τέρματοςτέρματος
θεωρείταιθεωρείται εσκεμμένηεσκεμμένη..
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ΤιΤι γίνεταιγίνεται στηνστην περίπτωσηπερίπτωση πουπου αμυνόμενοςαμυνόμενος
παίκτηςπαίκτης αποκρούσειαποκρούσει τηντην μπάλαμπάλα απόαπό σουτσουτ καικαι τηντην
στείλειστείλει πάνωπάνω απόαπό τηντην γραμμήγραμμή τουτου τέρματοςτέρματος εκτόςεκτός
τηςτης περιοχήςπεριοχής τηςτης εστίαςεστίας;;

ΤοΤο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα ξαναρχίσειξαναρχίσει μεμε
άουτάουτ. . 
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ΤιΤι γίνεταιγίνεται στηνστην περίπτωσηπερίπτωση πουπου ηη μπάλαμπάλα βγειβγει πλάγιαπλάγια
τουτου αγωνιστικούαγωνιστικού χώρουχώρου, , ότανόταν μετάμετά απόαπό σουτσουτ ηη
μπάλαμπάλα αποκρουστείαποκρουστεί απόαπό αμυντικόαμυντικό; ; 

ΜιαΜια ελεύθερηελεύθερη ρίψηρίψη δίνεταιδίνεται στηνστην
αμυνόμενηαμυνόμενη ομάδαομάδα. . 
ΗΗ περίπτωσηπερίπτωση αυτήαυτή καλύπτεταικαλύπτεται απόαπό
τοντον ίδιοίδιο κανονισμόκανονισμό σχετικάσχετικά μεμε τοτο
σουτσουτ, , όπουόπου ηη μπάλαμπάλα περνάπερνά τητη
γραμμήγραμμή τουτου τέρματοςτέρματος ((εκτόςεκτός τηςτης
περιοχήςπεριοχής τηςτης εστίαςεστίας) ) καικαι ενώενώ τηντην έχειέχει
ακουμπήσειακουμπήσει τελευταίοςτελευταίος κάποιοςκάποιος
παίκτηςπαίκτης τηςτης αμυνόμενηςαμυνόμενης ομάδαςομάδας..
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ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ::
ΌτανΌταν ηη μπάλαμπάλα βγειβγει πλάγιαπλάγια τουτου

αγωνιστικούαγωνιστικού χώρουχώρου

ΣτηνΣτην ουδέτερηουδέτερη ρίψηρίψη
ΣτηνΣτην έναρξηέναρξη κάθεκάθε περιόδουπεριόδου
ΣτηνΣτην διεκδίκησηδιεκδίκηση κατοχήςκατοχής τηςτης

μπάλαςμπάλας

ΤοΤο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα συνεχιστείσυνεχιστεί μεμε
ελεύθερηελεύθερη ρίψηρίψη απόαπό τηντην αντίπαληαντίπαλη
ομάδαομάδα. (. (δενδεν έχωέχω σουτσουτ) ) 
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ΤιΤι θαθα συμβείσυμβεί αναν παίκτηςπαίκτης διαπράξειδιαπράξει βιαιοπραγίαβιαιοπραγία
κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου διαλείμματοςδιαλείμματος;;………………………………. . 

ΟΟ παίκτηςπαίκτης πουπου υπέπεσευπέπεσε στοστο σφάλμασφάλμα θαθα
αποβληθείαποβληθεί γιαγια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο τουτου αγώνααγώνα
καικαι οο αντικαταστάτηςαντικαταστάτης τουτου θαθα μπορείμπορεί νανα
μπειμπει στονστον αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο μετάμετά απόαπό 4 4 
λεπτάλεπτά. . 
ΟΟ αγώναςαγώνας θαθα ξαναρχίσειξαναρχίσει κανονικάκανονικά καικαι
μόλιςμόλις ηη μίαμία ομάδαομάδα πάρειπάρει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην
κατοχήκατοχή τηςτης οιοι διαιτητέςδιαιτητές θαθα σταματήσουνσταματήσουν
τοτο παιχνίδιπαιχνίδι γιαγια νανα χτυπηθείχτυπηθεί τοτο πέναλτιπέναλτι. . 
ΚατόπινΚατόπιν οιοι διαιτητέςδιαιτητές θαθα δώσουνδώσουν ελεύθερηελεύθερη
ρίψηρίψη στηστη μέσημέση τουτου αγωνιστικούαγωνιστικού χώρουχώρου
υπέρυπέρ τηςτης ομάδαςομάδας πουπου είχεείχε κερδίσεικερδίσει τητη
μπάλαμπάλα στηνστην επανέναρξηεπανέναρξη τουτου αγώνααγώνα. . 
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ΤιΤι θαθα συμβείσυμβεί αναν ταυτόχροναταυτόχρονα δύοδύο παίκτεςπαίκτες καικαι τωντων δύοδύο
ομάδωνομάδων διαπράξουνδιαπράξουν βιαιοπραγίαβιαιοπραγία κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια
τουτου διαλείμματοςδιαλείμματος;;
ΟιΟι παίκτεςπαίκτες πουπου υπέπεσανυπέπεσαν στοστο σφάλμασφάλμα θαθα
αποβληθούναποβληθούν γιαγια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο τουτου αγώνααγώνα καικαι οιοι
αντικαταστάτεςαντικαταστάτες τουςτους θαθα μπορούνμπορούν νανα μπουνμπουν στονστον
αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο μετάμετά απόαπό 4 4 λεπτάλεπτά. . 

ΟΟ αγώναςαγώνας θαθα ξαναρχίσειξαναρχίσει κανονικάκανονικά καικαι μόλιςμόλις ηη μίαμία
ομάδαομάδα πάρειπάρει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης οιοι
διαιτητέςδιαιτητές θαθα σταματήσουνσταματήσουν τοτο παιχνίδιπαιχνίδι γιαγια νανα
χτυπηθούνχτυπηθούν τατα πέναλτιπέναλτι. . ΤοΤο πρώτοπρώτο πέναλτιπέναλτι θαθα
εκτελεστείεκτελεστεί απόαπό τηντην ομάδαομάδα πουπου κέρδισεκέρδισε τηντην μπάλαμπάλα
στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης. . ΌποιοΌποιο καικαι αναν είναιείναι τοτο
αποτέλεσμααποτέλεσμα ((μπειμπει ήή όχιόχι γκολγκολ), ), τοτο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα
σταματήσεισταματήσει γιαγια νανα εκτελεστείεκτελεστεί καικαι τοτο δεύτεροδεύτερο
πέναλτιπέναλτι. . ΌποιοΌποιο καικαι αναν είναιείναι τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα
((μπειμπει ήή όχιόχι γκολγκολ), ), οιοι διαιτητέςδιαιτητές θαθα σταματήσουνσταματήσουν
αμέσωςαμέσως τοτο παιχνίδιπαιχνίδι καικαι θαθα δώσουνδώσουν ελεύθερηελεύθερη
ρίψηρίψη στηστη μέσημέση τουτου αγωνιστικούαγωνιστικού χώρουχώρου υπέρυπέρ
τηςτης ομάδαςομάδας πουπου είχεείχε κερδίσεικερδίσει τητη μπάλαμπάλα στηνστην
επανέναρξηεπανέναρξη τουτου αγώνααγώνα. . 
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ΤιΤι θαθα συμβείσυμβεί αναν παίκτηςπαίκτης διαπράξειδιαπράξει βιαιοπραγίαβιαιοπραγία κατάκατά τηντην
διάρκειαδιάρκεια τουτου time outtime out ήή μετάμετά απόαπό τηντην επίτευξηεπίτευξη τέρματοςτέρματος;;

ΟΟ παίκτηςπαίκτης πουπου υπέπεσευπέπεσε στοστο σφάλμασφάλμα θαθα
αποβληθείαποβληθεί γιαγια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο τουτου αγώνααγώνα καικαι οο
αντικαταστάτηςαντικαταστάτης τουτου θαθα μπορείμπορεί νανα μπειμπει στονστον
αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο μετάμετά απόαπό 4 4 λεπτάλεπτά. . 
ΟιΟι διαιτητέςδιαιτητές θαθα σταματήσουνσταματήσουν τοτο παιχνίδιπαιχνίδι γιαγια
νανα χτυπηθείχτυπηθεί τοτο πέναλτιπέναλτι. . ΚατόπινΚατόπιν οιοι διαιτητέςδιαιτητές
θαθα δώσουνδώσουν ελεύθερηελεύθερη ρίψηρίψη στηστη μέσημέση τουτου
αγωνιστικούαγωνιστικού χώρουχώρου υπέρυπέρ τηςτης ομάδαςομάδας πουπου
είχεείχε τητη μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης. (. (δηλαδήδηλαδή
στηνστην ομάδαομάδα πουπου είχεείχε τοτο time outtime out ήή σεσε
αυτήναυτήν πουπου δέχτηκεδέχτηκε τοτο τέρματέρμα).).
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ΤιΤι θαθα συμβείσυμβεί αναν ταυτόχροναταυτόχρονα δύοδύο παίκτεςπαίκτες καικαι τωντων δύοδύο
ομάδωνομάδων διαπράξουνδιαπράξουν βιαιοπραγίαβιαιοπραγία κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου
time outtime out ήή μετάμετά απόαπό τηντην επίτευξηεπίτευξη τέρματοςτέρματος;;;;

ΟιΟι παίκτεςπαίκτες πουπου υπέπεσανυπέπεσαν στοστο σφάλμασφάλμα θαθα
αποβληθούναποβληθούν γιαγια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο τουτου αγώνααγώνα καικαι οιοι
αντικαταστάτεςαντικαταστάτες τουςτους θαθα μπορούνμπορούν νανα μπουνμπουν
στονστον αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο μετάμετά απόαπό 4 4 λεπτάλεπτά. . 
ΟιΟι διαιτητέςδιαιτητές θαθα σταματήσουνσταματήσουν τοτο παιχνίδιπαιχνίδι γιαγια νανα
χτυπηθούνχτυπηθούν τατα πέναλτιπέναλτι. . ΤοΤο πρώτοπρώτο πέναλτιπέναλτι θαθα
εκτελεστείεκτελεστεί απόαπό τηντην ομάδαομάδα πουπου είχεείχε τηντην μπάλαμπάλα
στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης. . ΌποιοΌποιο καικαι αναν είναιείναι τοτο
αποτέλεσμααποτέλεσμα ((μπειμπει ήή όχιόχι γκολγκολ), ), τοτο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα
σταματήσεισταματήσει γιαγια νανα εκτελεστείεκτελεστεί καικαι τοτο δεύτεροδεύτερο
πέναλτιπέναλτι απόαπό τηντην άλληάλλη ομάδαομάδα..
ΌποιοΌποιο καικαι αναν είναιείναι τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα ((μπειμπει ήή όχιόχι
γκολγκολ), ), οιοι διαιτητέςδιαιτητές θαθα σταματήσουνσταματήσουν αμέσωςαμέσως τοτο
παιχνίδιπαιχνίδι καικαι θαθα δώσουνδώσουν ελεύθερηελεύθερη ρίψηρίψη στηστη
μέσημέση τουτου αγωνιστικούαγωνιστικού χώρουχώρου υπέρυπέρ τηςτης
ομάδαςομάδας πουπου είχεείχε τητη μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης. . 
((δηλαδήδηλαδή στηνστην ομάδαομάδα πουπου είχεείχε τοτο time outtime out ήή
σεσε αυτήναυτήν πουπου δέχτηκεδέχτηκε τοτο τέρματέρμα).).
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ΤιΤι γίνεταιγίνεται ότανόταν ππ..χχ 3 3 παίκτεςπαίκτες απόαπό κάθεκάθε
ομάδαομάδα διαπράξουνδιαπράξουν ταυτόχροναταυτόχρονα
βιαιοπραγίαβιαιοπραγία;;

ΟιΟι παίκτεςπαίκτες πουπου υπέπεσανυπέπεσαν στοστο
παράπτωμαπαράπτωμα θαθα αποβάλλονταιαποβάλλονται γιαγια τοτο
υπόλοιπουπόλοιπο τουτου αγώνααγώνα. . 
ΟιΟι αντικαταστάτεςαντικαταστάτες τουςτους θαθα μπορούνμπορούν
νανα μπουνμπουν στονστον αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο
μετάμετά απόαπό 4 4 λεπτάλεπτά. . 
ΌμωςΌμως μόνομόνο έναένα πέναλτιπέναλτι θαθα
χτυπηθείχτυπηθεί απόαπό κάθεκάθε ομάδαομάδα..
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ΤιΤι πρέπειπρέπει νανα κάνεικάνει οο ΔιαιτητήςΔιαιτητής ότανόταν παίκτηςπαίκτης
υποπέσειυποπέσει σεσε παράπτωμαπαράπτωμα βιαιοπραγίαςβιαιοπραγίας

ΑνΑν ηη αντίπαληαντίπαλη ομάδαομάδα βρίσκεταιβρίσκεται σεσε
πλεονεκτικήπλεονεκτική θέσηθέση νανα επιτύχειεπιτύχει τέρματέρμα
θαθα πρέπειπρέπει νανα περιμένειπεριμένει νανα εκδηλώσειεκδηλώσει
τηντην επίθεσηεπίθεση καικαι μετάμετά νανα αποβάλλειαποβάλλει
τοντον παίκτηπαίκτη γιαγια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο τουτου
αγώνααγώνα, , δίνονταςδίνοντας καικαι έναένα πέναλτιπέναλτι στηνστην
επιτιθέμενηεπιτιθέμενη ομάδαομάδα..
ΔενΔεν παίζειπαίζει ρόλορόλο αναν τοτο σφάλμασφάλμα τηςτης
βιαιοπραγίαςβιαιοπραγίας γίνειγίνει ήή όχιόχι στοστο τελευταίοτελευταίο
λεπτόλεπτό τουτου αγώνααγώνα..
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ΤιΤι θαθα συμβείσυμβεί ότανόταν παίκτηςπαίκτης πουπου έχειέχει αποβληθείαποβληθεί μπειμπει
στονστον αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο αντικανονικάαντικανονικά; ; 
((ΗΗ ομάδαομάδα τουτου δενδεν έχειέχει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης))

ΟΟ παίκτηςπαίκτης θαθα αποβληθείαποβληθεί γιαγια 2020΄΄΄΄ καικαι
επιπλέονεπιπλέον έναένα πέναλτιπέναλτι θαθα δίνεταιδίνεται στηνστην
επιτιθέμενηεπιτιθέμενη ομάδαομάδα. . 
ΌμωςΌμως στοστο φύλλοφύλλο αγώνααγώνα σημειώνεταισημειώνεται
μόνομόνο μίαμία ποινήποινή ((χαρακτηρισμένηχαρακτηρισμένη ωςως
ΕΕ..ΡΡ.= .= ExclusionExclusion + + PenaltyPenalty = = ΑποβολήΑποβολή
+ + ΠέναλτιΠέναλτι) ) ηη οποίαοποία καικαι θαθα
κατοχυρωθείκατοχυρωθεί στονστον παίκτηπαίκτη πουπου
υπέπεσευπέπεσε στοστο παράπτωμαπαράπτωμα..
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ΤιΤι θαθα συμβείσυμβεί ότανόταν παίκτηςπαίκτης πουπου έχειέχει αποβληθείαποβληθεί μπειμπει
στονστον αγωνιστικόαγωνιστικό χώροχώρο αντικανονικάαντικανονικά; ; 
((ΗΗ ομάδαομάδα τουτου έχειέχει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης))

ΟΟ παίκτηςπαίκτης θαθα αποβληθείαποβληθεί γιαγια 2020΄΄΄΄ καικαι
μιαμια ελεύθερηελεύθερη ρίψηρίψη θαθα δίνεταιδίνεται στηνστην
αντίπαληαντίπαλη ομάδαομάδα. . 
ΣτοΣτο φύλλοφύλλο αγώνααγώνα σημειώνεταισημειώνεται μίαμία
επιπλέονεπιπλέον ποινήποινή στονστον παίκτηπαίκτη πουπου
υπέπεσευπέπεσε στοστο παράπτωμαπαράπτωμα..
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ΤιΤι γίνεταιγίνεται ότανόταν δύοδύο παίκτεςπαίκτες τηςτης ίδιαςίδιας ομάδαςομάδας πουπου
έχουνέχουν αποβληθείαποβληθεί επανέλθουνεπανέλθουν αντικανονικάαντικανονικά;;
((ηη ομάδαομάδα δενδεν έχειέχει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης))

ΜόνοΜόνο οο έναςένας εκεκ τωντων δύοδύο τιμωρείταιτιμωρείται
((μεμε αποβολήαποβολή 2020’’’’) ) καικαι έναένα πέναλτιπέναλτι θαθα
δίνεταιδίνεται στηνστην αντίπαληαντίπαλη ομάδαομάδα..
ΑκόμαΑκόμα καικαι στηνστην ακραίαακραία περίπτωσηπερίπτωση
πουπου μπουνμπουν ταυτόχροναταυτόχρονα θαθα ισχύειισχύει τοτο
ίδιοίδιο..
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ΤιΤι γίνεταιγίνεται ότανόταν δύοδύο παίκτεςπαίκτες τηςτης ίδιαςίδιας ομάδαςομάδας πουπου έχουνέχουν
αποβληθείαποβληθεί επανέλθουνεπανέλθουν αντικανονικάαντικανονικά;;
((ηη ομάδαομάδα έχειέχει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τηςτης))

ΜόνοΜόνο οο έναςένας εκεκ τωντων δύοδύο τιμωρείταιτιμωρείται
((μεμε αποβολήαποβολή 2020’’’’) ) καικαι μιαμια ελεύθερηελεύθερη
ρίψηρίψη θαθα δίνεταιδίνεται στηνστην αντίπαληαντίπαλη
ομάδαομάδα..
ΑκόμαΑκόμα καικαι στηνστην ακραίαακραία περίπτωσηπερίπτωση
πουπου μπουνμπουν ταυτόχροναταυτόχρονα θαθα ισχύειισχύει τοτο
ίδιοίδιο..
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ΣτοΣτο τελευταίοτελευταίο λεπτόλεπτό τουτου αγώνααγώνα ήή στοστο
τελευταίοτελευταίο λεπτόλεπτό τηςτης δεύτερηςδεύτερης περιόδουπεριόδου τηςτης
παράτασηςπαράτασης μιαμια ομάδαομάδα κερδίζεικερδίζει πέναλτιπέναλτι. . 

ΟΟ προπονητήςπροπονητής μπορείμπορεί νανα ζητήσειζητήσει νανα
διατηρήσειδιατηρήσει τηντην κατοχήκατοχή ((εκτόςεκτός καικαι αναν
ορίζεταιορίζεται αλλιώςαλλιώς) ) αντίαντί νανα εκτελέσειεκτελέσει τοτο
πέναλτιπέναλτι.  .  
ΟΟ προπονητήςπροπονητής πρέπειπρέπει νανα δείξειδείξει αμέσωςαμέσως στοστο
διαιτητήδιαιτητή τιτι επιθυμείεπιθυμεί::
σταυρώνονταςσταυρώνοντας τατα χέριαχέρια μπροστάμπροστά στοστο
στήθοςστήθος τουτου ((γιαγια νανα δείξειδείξει κατοχήκατοχή), ), 
ήή δείχνονταςδείχνοντας τατα 5 5 δάχτυλαδάχτυλα τουτου αναν θέλειθέλει ηη
ομάδαομάδα τουτου νανα εκτελέσειεκτελέσει τοτο πέναλτιπέναλτι. . 
ΑνΑν ηη ομάδαομάδα ζητήσειζητήσει κατοχήκατοχή τηςτης μπάλαςμπάλας τότετότε
τοτο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα πρέπειπρέπει νανα ξαναρχίζειξαναρχίζει απόαπό τοτο
σημείοσημείο τηςτης σέντραςσέντρας ήή καικαι απόαπό πιοπιο πίσωπίσω..
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ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ::

ΣτοΣτο τελευταίοτελευταίο λεπτόλεπτό τουτου αγώνααγώνα
έναςένας παίκτηςπαίκτης τηςτης επιτιθέμενηςεπιτιθέμενης
ομάδαςομάδας κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου timetime--
outout αποβάλλεταιαποβάλλεται γιαγια τοτο υπόλοιπουπόλοιπο
τουτου αγώνααγώνα γιαγια βιαιοπραγίαβιαιοπραγία. . 
ΗΗ αντίπαληαντίπαλη ομάδαομάδα πρέπειπρέπει νανα
εκτελέσειεκτελέσει αναγκαστικάαναγκαστικά τοτο
πέναλτιπέναλτι. . ΔενΔεν μπορείμπορεί οο
προπονητήςπροπονητής νανα επιλέξειεπιλέξει νανα
διατηρήσειδιατηρήσει τηντην κατοχήκατοχή τηςτης μπάλαςμπάλας. . 
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ΠοιαΠοια θαθα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι ηη ποινήποινή γιαγια παίκτηπαίκτη πουπου
διαμαρτύρεταιδιαμαρτύρεται ήή βλασφημείβλασφημεί ήή είναιείναι απρεπήςαπρεπής προςπρος τουςτους
διαιτητέςδιαιτητές κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου διαλείμματοςδιαλείμματος μεταξύμεταξύ τωντων
περιόδωνπεριόδων, , κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου ΤΤ..ΟΟ. . ήή πρινπριν τηντην
επανέναρξηεπανέναρξη τουτου αγώνααγώνα μετάμετά απόαπό γκολγκολ;. ;. 

ΟΟ παίκτηςπαίκτης θαθα αποβληθείαποβληθεί γιαγια τοτο
υπόλοιπουπόλοιπο τουτου αγώνααγώνα καικαι οο
αντικαταστάτηςαντικαταστάτης τουτου θαθα μπορέσειμπορέσει νανα
ξαναμπείξαναμπεί στοστο παιχνίδιπαιχνίδι αμέσωςαμέσως πρινπριν
τηντην επανέναρξηεπανέναρξη τουτου παιχνιδιούπαιχνιδιού
εφόσονεφόσον καικαι στιςστις 3 3 περιπτώσειςπεριπτώσεις
θεωρείταιθεωρείται ότιότι βρίσκεταιβρίσκεται σεσε χρόνοχρόνο
διαλείμματοςδιαλείμματος..
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ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ:: ΑνΑν ηη αποβολήαποβολή είναιείναι
κατάκατά τηντην διάρκειαδιάρκεια τουτου: : 
διαλείμματοςδιαλείμματος, , τοτο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα
ξαναξεκινήσειξαναξεκινήσει κανονικάκανονικά μεμε τιςτις
ομάδεςομάδες νανα κολυμπούνκολυμπούν γιαγια νανα
κερδίσουνκερδίσουν τηντην μπάλαμπάλα. . 
ΤΤ..ΟΟ. . τοτο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα ξαναξεκινήσειξαναξεκινήσει
μεμε μιαμια ελεύθερηελεύθερη ρίψηρίψη απόαπό τηντην
ομάδαομάδα πουπου είχεείχε ζητήσειζητήσει τοτο ΤΤ..ΟΟ.,.,
μετάμετά απόαπό γκολγκολ τοτο παιχνίδιπαιχνίδι θαθα
ξαναξεκινήσειξαναξεκινήσει απόαπό τηντην γραμμήγραμμή τηςτης
σέντραςσέντρας ήή πιοπιο πίσωπίσω μεμε ελεύθερηελεύθερη
ρίψηρίψη απόαπό τηντην ομάδαομάδα πουπου δέχτηκεδέχτηκε
τοτο τέρματέρμα..
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ΠότεΠότε δίνεταιδίνεται οφοφ-- σάιτσάιτ

WPWP. 20.12. 20.12 ΝαΝα βρίσκεταιβρίσκεται στηνστην περιοχήπεριοχή
τωντων 22 μέτρωνμέτρων απόαπό τοτο τέρματέρμα τουτου
αντιπάλουαντιπάλου εκτόςεκτός ότανόταν βρίσκεταιβρίσκεται πίσωπίσω
απόαπό τηντην ευθείαευθεία τηςτης μπάλαςμπάλας. . ΔενΔεν θαθα
θεωρείταιθεωρείται ωςως παράβασηπαράβαση ότανόταν έναςένας
παίκτηςπαίκτης πάρειπάρει τητη μπάλαμπάλα μέσαμέσα στηνστην
περιοχήπεριοχή τωντων 22 μέτρωνμέτρων καικαι τηντην
περάσειπεράσει σσ’’ ένανέναν άλλονάλλον παίκτηπαίκτη
((συμπαίκτησυμπαίκτη) ) πουπου είναιείναι πίσωπίσω απόαπό τηντην
ευθείαευθεία τηςτης μπάλαςμπάλας καικαι οο οποίοςοποίος
σουτάρεισουτάρει αμέσωςαμέσως προςπρος τοτο τέρματέρμα, , πρινπριν
οο πρώτοςπρώτος παίκτηςπαίκτης μπορέσειμπορέσει νανα φύγειφύγει
απόαπό τηντην περιοχήπεριοχή τωντων 22 μέτρωνμέτρων..
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ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ::

ΣταΣτα πλαίσιαπλαίσια τουτου άρθρουάρθρου περίπερί
πλεονεκτήματοςπλεονεκτήματος δενδεν θαθα δίνεταιδίνεται ΟΦΟΦ ––
ΣΑΪΤΣΑΪΤ, , ότανόταν οο επιτιθέμενοςεπιτιθέμενος δενδεν πάρειπάρει τηντην
μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τουτου, , γιατίγιατί χωρίςχωρίς τηντην
μπάλαμπάλα δενδεν μπορείμπορεί νανα επιτύχειεπιτύχει κάποιοκάποιο
τέρματέρμα, , άραάρα δενδεν έχειέχει κάποιοκάποιο πλεονέκτημαπλεονέκτημα
έναντιέναντι τουτου αμυνόμενουαμυνόμενου..
ΑνΑν οο επιτιθέμενοςεπιτιθέμενος βρίσκεταιβρίσκεται μπροστάμπροστά απόαπό
τηντην μπάλαμπάλα καικαι μέσαμέσα στηνστην περιοχήπεριοχή τωντων 2 2 
μέτρωνμέτρων καικαι επηρεάζειεπηρεάζει τηντην ορατότηταορατότητα
τουτου τερματοφύλακατερματοφύλακα, , οιοι διαιτητέςδιαιτητές θαθα
πρέπειπρέπει νανα σφυρίξουνσφυρίξουν αμέσωςαμέσως τηντην
παράβασηπαράβαση αυτήαυτή..
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ΠότεΠότε δίνεταιδίνεται επιθετικόεπιθετικό φάουλφάουλ στηνστην
περιοχήπεριοχή τουτου φουνταριστούφουνταριστού

ΣταΣτα πλαίσιαπλαίσια τουτου άρθρουάρθρου περίπερί
πλεονεκτήματοςπλεονεκτήματος δενδεν θαθα δίνεταιδίνεται
επιθετικόεπιθετικό φάουλφάουλ, , ότανόταν οο επιτιθέμενοςεπιτιθέμενος δενδεν
πάρειπάρει τηντην μπάλαμπάλα στηνστην κατοχήκατοχή τουτου, , γιατίγιατί
χωρίςχωρίς τηντην μπάλαμπάλα δενδεν μπορείμπορεί νανα επιτύχειεπιτύχει
κάποιοκάποιο τέρματέρμα, , άραάρα δενδεν έχειέχει κάποιοκάποιο
πλεονέκτημαπλεονέκτημα έναντιέναντι τουτου αμυνόμενουαμυνόμενου..
ΑνΑν οο επιτιθέμενοςεπιτιθέμενος χτυπήσειχτυπήσει βίαιαβίαια ήή
δώσειδώσει αγκωνιάαγκωνιά προςπρος τατα πίσωπίσω ήή σπρώξεισπρώξει
σκόπιμασκόπιμα μεμε τοτο κεφάλικεφάλι τουτου προςπρος τατα πίσωπίσω
στοστο πρόσωποπρόσωπο αντιπάλουαντιπάλου πουπου τοντον
μαρκάρειμαρκάρει, , οιοι διαιτητέςδιαιτητές θαθα πρέπειπρέπει νανα
σφυρίξουνσφυρίξουν αμέσωςαμέσως τηντην παράβασηπαράβαση
αυτήαυτή..
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ΑγωνιστικόςΑγωνιστικός χώροςχώρος


