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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε διεθνείς διοργανώσεις τα time out που 

δεν ζητήθηκαν στην κανονική διάρκεια του 

αγώνα µπορούν να µεταφερθούν στην 

παράταση

Μετά την επίτευξη τέρµατος ο προπονητής της 

οµάδας που δέχτηκε το γκολ, ζητά time-out

� Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει µε την εκτέλεση 
ελεύθερης ρίψης από την γραµµή της σέντρας 
από την οµάδα που δέχτηκε το τέρµα.

� Κανένα µέρος του σώµατος οποιουδήποτε παίκτη 
δε θα βρίσκεται πέρα από τη γραµµή του κέντρου 
στο επίπεδο του νερού.

� ∆ηλαδή οι παίκτες δεν µπορούν να κάνουν 
χρήση του κανονισµού που αναφέρεται στο time-
out και να καταλάβουν οποιαδήποτε θέση στον 
αγωνιστικό χώρο.
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Ο προπονητής της οµάδας που δεν έχει 

την µπάλα στην κατοχή ζητά time out

� ΠΟΙΝΗ:

Πέναλτι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει πάλι µε την 
εκτέλεση πέναλτι. 

Αν αυτό συµβεί στο τελευταίο λεπτό του 
αγώνα ο προπονητής µπορεί χωρίς καθυστέρηση 
να επιλέξει να µην εκτελέσει το πέναλτι και να 
συνεχίσει τον αγώνα µε την εκτέλεση µιας 
ελεύθερης ρίψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το time out αυτό χρεώνεται στην οµάδα.

Εποµένως αν αυτό ήταν το α’ time out, η οµάδα έχει 
πλέον µόνο ένα time out για το υπόλοιπο του 
κανονικού αγώνα.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ

� Η οµάδα (των µπλε) σουτάρει και η µπάλα αφού 

χτυπήσει το δοκάρι ή αποκρουστεί από τον 

τερµατοφύλακα ή οποιοδήποτε αµυντικό παίκτη 

φτάνει σε κάποιο σηµείο του αγωνιστικού χώρου 

που δεν βρίσκεται κανένας παίκτης. (∆εν 

υπάρχει κατοχή)

� Στην περίπτωση αυτή όποιος προπονητής 

ζητήσει time-out, η οµάδα του θα τιµωρηθεί µε 

ένα πέναλτι.
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Τι θα συµβεί αν παίκτης (οποιασδήποτε 

οµάδας) διαπράξει βιαιοπραγία κατά την 

διάρκεια του:

� time out

ή 

� µετά από την επίτευξη τέρµατος;

� Ο παίκτης θα αποβληθεί για το υπόλοιπο του αγώνα και 
ο αντικαταστάτης του θα µπορεί να µπει στον αγωνιστικό 
χώρο µετά από 4 λεπτά. 

� Tο παιχνίδι θα σταµατήσει για να χτυπηθεί το πέναλτι. 

� Μετά την εκτέλεση του πέναλτι το παιχνίδι θα ξεκινήσει µε 
µια ελεύθερη ρίψη στη µέση του αγωνιστικού χώρου
υπέρ της οµάδας που είχε τη µπάλα στην κατοχή της. 
(δηλαδή στην οµάδα που είχε το time out ή σε αυτήν 
που δέχτηκε το τέρµα).

� ∆εν παίζει ρόλο, αν ο παίκτης που  έκανε την βιαιοπραγία 
είναι αµυνόµενος ή επιτιθέµενος
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Τι θα συµβεί αν ταυτόχρονα δύο παίκτες

και των δύο οµάδων διαπράξουν 

βιαιοπραγία κατά την διάρκεια του:

� time out

ή 

� µετά από την επίτευξη τέρµατος;

� Οι παίκτες θα αποβληθούν για το υπόλοιπο του αγώνα και οι 
αντικαταστάτες τους θα µπορούν να µπουν στον αγωνιστικό 
χώρο µετά από 4 λεπτά.

� Οι διαιτητές θα σταµατήσουν το παιχνίδι για να χτυπηθούν τα 
πέναλτι.

� Το πρώτο πέναλτι θα εκτελεστεί από την οµάδα που είχε την 
µπάλα στην κατοχή της.

� Όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα (µπει ή όχι γκολ), το παιχνίδι 
θα σταµατήσει για να εκτελεστεί και το δεύτερο πέναλτι από 
την άλλη οµάδα.

� Όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα (µπει ή όχι γκολ), οι διαιτητές
θα σταµατήσουν αµέσως το παιχνίδι και θα δώσουν ελεύθερη 
ρίψη στη µέση του αγωνιστικού χώρου υπέρ της οµάδας 
που είχε τη µπάλα στην κατοχή της. (δηλαδή στην οµάδα που 
είχε το time out ή σε αυτήν που δέχτηκε το τέρµα).
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Τι θα συµβεί αν παίκτης (οποιασδήποτε 

οµάδας) διαπράξει βιαιοπραγία κατά την 

διάρκεια του:

� ∆ιαλείµµατος;

� Ο παίκτης θα αποβληθεί για το υπόλοιπο του 
αγώνα και ο αντικαταστάτης του θα µπορεί να 
µπει στον αγωνιστικό χώρο µετά από 4 λεπτά. 

� Ο αγώνας θα ξαναρχίσει κανονικά και µόλις η 
µία οµάδα πάρει την µπάλα στην κατοχή της
το παιχνίδι θα σταµατήσει για να χτυπηθεί 
το πέναλτι. 

� Κατόπιν µια ελεύθερη ρίψη θα πρέπει να δοθεί 
στη µέση του αγωνιστικού χώρου υπέρ της 
οµάδας που είχε κερδίσει τη µπάλα στην 
επανέναρξη του αγώνα. 
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Τι θα συµβεί αν ταυτόχρονα δύο παίκτες

και των δύο οµάδων διαπράξουν 

βιαιοπραγία κατά την διάρκεια του:

� διαλείµµατος;

� Οι παίκτες θα αποβληθούν για το υπόλοιπο του αγώνα και 
οι αντικαταστάτες τους θα µπορούν να µπουν στον 
αγωνιστικό χώρο µετά από 4 λεπτά. 

� Ο αγώνας θα ξαναρχίσει κανονικά και µόλις η µία οµάδα 
πάρει την µπάλα στην κατοχή της το παιχνίδι θα 
σταµατήσει για να χτυπηθούν τα πέναλτι.

� Το πρώτο πέναλτι θα εκτελεστεί από την οµάδα που 
κέρδισε την µπάλα στην κατοχή της. 

� Όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα (µπει ή όχι γκολ), το 
παιχνίδι θα σταµατήσει για να εκτελεστεί και το δεύτερο 
πέναλτι. 

� Όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα (µπει ή όχι γκολ), το 
παιχνίδι θα σταµατήσει αµέσως και µια ελεύθερη ρίψη 
στη µέση του αγωνιστικού χώρου θα δοθεί υπέρ της 
οµάδας που είχε κερδίσει  τη µπάλα στην επανέναρξη του 
αγώνα. 
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Τι γίνεται όταν π.χ. 3 παίκτες από 

κάθε οµάδα διαπράξουν ταυτόχρονα 

βιαιοπραγία;

� Οι παίκτες που υπέπεσαν στο παράπτωµα θα 

αποβάλλονται για το υπόλοιπο του αγώνα. 

� Οι αντικαταστάτες τους θα µπορούν να µπουν 

στον αγωνιστικό χώρο µετά από 4 λεπτά. 

� Όµως µόνο ένα πέναλτι θα χτυπηθεί από 

κάθε οµάδα.
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Τι πρέπει να κάνει ο ∆ιαιτητής όταν 

παίκτης υποπέσει σε παράπτωµα 

βιαιοπραγίας ενώ  η αντίπαλη οµάδα 

βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να 

επιτύχει τέρµα;

ΠΡΟΣΟΧΗ

� Ο διαιτητής δεν θα πρέπει να περιµένει να 

εκδηλώσει η οµάδα την επίθεση. 

(∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ)

� Αµέσως πρέπει να σφυρίξει για να σταµατήσει 

το παιχνίδι και να αποβάλλει τον παίκτη για το 

υπόλοιπο του αγώνα, δίνοντας και ένα πέναλτι 

στην επιτιθέµενη οµάδα.

� ∆εν παίζει ρόλο αν το σφάλµα της 

βιαιοπραγίας γίνει ή όχι στο τελευταίο λεπτό του 

αγώνα.
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Ο τερµατοφύλακας 

αποβάλλεται για το υπόλοιπο 

του αγώνα για βιαιοπραγία.

Μπορεί κάποιος παίκτης να τον 

αντικαταστήσει;

� Οποιοσδήποτε παίκτης µπορεί να καθίσει κάτω 
από τα δοκάρια, αλλά χωρίς το κόκκινο 
σκουφάκι και φυσικά χωρίς τα προνόµια του 
τερµατοφύλακα. (τιµωρείται όχι µόνο ο 
παίκτης άλλα και η θέση του τερµατοφύλακα)

� Μετά την πάροδο των 4΄από την αποβολή του 
τερµατοφύλακα µπορεί ένας άλλος παίκτης από 
το σηµείο επανεισόδου φορώντας το σκουφάκι 
του τερµατοφύλακα να µπει στον αγωνιστικό 
χώρο. (η οµάδα θα παίξει για 4΄ χωρίς 
τερµατοφύλακα )
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Αν ταυτόχρονα δύο παίκτες 

(ένας από κάθε οµάδα) αποβληθούν 

ενώ καµιά οµάδα δεν έχει την µπάλα 

στην κατοχή της.

Παράδειγµα:

Η επιτιθέµενη οµάδα σουτάρει και η µπάλα αφού 

χτυπήσει στο δοκάρι ή αποκρουστεί από τον 

τερµατοφύλακα ή άλλο αµυντικό πηγαίνει σε κάποιο 

σηµείο του αγωνιστικού χώρου που δεν βρίσκεται 

κανένας παίκτης. 

Ενώ δυο αντίπαλοι παίκτες κολυµπούν προς την 

µπάλα για να την κερδίσουν, ο διαιτητής σφυρίζει και 

αποβάλει για 20΄΄ δύο αντιπάλους (ένα από κάθε 

οµάδα)

Στην περίπτωση αυτή οι παίκτες θα αποβληθούν

και µια ουδέτερη ρίψη θα δοθεί από τον διαιτητή. 


