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Διζαγυγή 
 

Ο  Καλνληζκφο Παηρληδηνχ ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010 

Σν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ, ηα ρφιηα, ηα ήκαηα ησλ Γηαηηεηψλ, νη 
Γηεπθξηλίζεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη νη Καλνληζκνί γηα ηελ Πεξηνρή ησλ 
Αλαπιεξσκαηηθψλ, είλαη ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπλνιηθνχ Καλνληζκνχ. Απηφ 
δελ ηζρχεη γηα ηηο «Οδεγίεο γηα ην Γήπεδν θαη ηα Σέξκαηα» πνπ απιά 
πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν ηνπ Καλνληζκνχ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
ρξεζηψλ απηνχ ηνπ θεηκέλνπ. 

 

 

ημείυζη 

Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο, ζην βηβιίν απηφ ησλ Καλνληζκψλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ην αξζεληθφ γέλνο ζην θείκελν ζρεηηθά κε ηνπο παίθηεο, 
ζπλνδνχο, Γηαηηεηέο θαη άιια πξφζσπα. Οη θαλνληζκνί φκσο εθαξκφδνληαη 
ηζφηηκα ζε άξξελεο θαη ζήιεηο ζπκκεηέρνληεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 
πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κπάιαο. 
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Σο γήπεδο 
 

 1:1 Σν γήπεδν (δηάγξακκα 1) έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ 
παξαιιεινγξάκκνπ, δηαζηάζεσλ 20x40 κέηξα, απνηεινχκελν απφ 
δχν πεξηνρέο ηέξκαηνο (1:4 θαη 1:6) θαη ην ππφινηπν γήπεδν. Οη 
κεγάιεο γξακκέο ησλ νξίσλ νλνκάδνληαη πιάγηεο γξακκέο θαη νη 
κηθξέο, γξακκέο ηέξκαηνο (αλάκεζα ζηα δνθάξηα) ή εμσηεξηθέο 
γξακκέο ηέξκαηνο (έμσ απφ ηα δνθάξηα, ζηελ θάζε πιεπξά ηνπ 
ηέξκαηνο).  

Μηα δψλε αζθαιείαο πεξηθιείεη ην γήπεδν, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 
ελφο κέηξνπ θαηά κήθνο ησλ πιαγίσλ γξακκψλ θαη δχν κέηξσλ  
πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηέξκαηνο.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεπέδνπ δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάιινληαη, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κία νκάδα 
λα θεξδίδεη πιενλέθηεκα. 

1:2     Σν ηέξκα (δηαγξάκκαηα 2α θαη 2β) ηνπνζεηείηαη ζηε κέζε ηεο θάζε 
γξακκήο ηέξκαηνο. Σα ηέξκαηα είλαη κφληκα εθαξκνζκέλα ζην 
έδαθνο ή ζηνπο ηνίρνπο πίζσ ηνπο. ·ρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο δχν 
κέηξα χςνο θαη ηξία κέηξα πιάηνο.  

       Σα δχν θάζεηα ζπλδένληαη κε έλα νξηδφληην δνθάξη. Η πίζσ πιεπξά 
ησλ δνθαξηψλ είλαη επζπγξακκηζκέλε, κε ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο 
γξακκήο ηέξκαηνο. Σα θάζεηα θαη ην νξηδφληην δνθάξη έρνπλ ηνκή, 
ηεηξάγσλν πιεπξάο νθηψ εθαηνζηψλ. ηηο ηξεηο πιεπξέο, πνπ είλαη 
νξαηέο απφ ην γήπεδν, είλαη βακκέλα ζε ηαηλίεο δχν αληηζέησλ 
ρξσκάησλ, πνπ επίζεο πξέπεη λα έξρνληαη θαζαξά ζε αληίζεζε κε 
ηνλ πίζσ ρψξν.  

Σα ηέξκαηα πξέπεη λα έρνπλ δίρηπ, εθαξκνζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε φηαλ ξίρλεηαη ε κπάια ζην ηέξκα, λα κελ αλαπεδά ακέζσο 
έμσ. 

1:3     Όιεο νη γξακκέο ηνπ γεπέδνπ απνηεινχλ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηελ 
νπνία πεξηβάιινπλ. Η γξακκή ηέξκαηνο έρεη πιάηνο νθηψ εθαηνζηά 
κεηαμχ ησλ δνθαξηψλ (δηάγξακκα 2α), αληίζεηα φιεο νη άιιεο 
γξακκέο έρνπλ πιάηνο πέληε εθαηνζηά  
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Οη γξακκέο πνπ νξηνζεηνχλ δχν γεηηνληθέο πεξηνρέο, κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ γεηηνληθψλ 
απηψλ πεξηνρψλ.  

1:4  Δκπξφο απφ ην θάζε ηέξκα βξίζθεηαη ε πεξηνρή ηέξκαηνο 
(δηάγξακκα 5, ζειηδα 109 ) Η πεξηνρή ηέξκαηνο νξίδεηαη απφ ηε 
γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο (γξακκή ησλ 6 κέηξσλ), ε νπνία 
ραξάζζεηαη σο εμήο:  

α. κε κηα γξακκή κήθνπο ηξηψλ κέηξσλ αθξηβψο εκπξφο ζην ηέξκα, 
ε γξακκή απηή είλαη παξάιιειε θαη ζε απφζηαζε έμη κέηξσλ απφ ηε 
γξακκή ηέξκαηνο 

β. κε δχν ηεηαξηνθχθιηα, ην θαζέλα αθηίλαο έμη κέηξσλ (κεηξεκέλα 
απφ ηελ πίζσ εζσηεξηθή γσλία ησλ θαζέησλ δνθαξηψλ) πνπ 
ελψλνπλ ηελ παξάιιειε γξακκή ησλ ηξηψλ κέηξσλ, κε ηελ 
εμσηεξηθή γξακκή ηέξκαηνο (δηαγξάκκαηα 5 ,ζειηδα 90) 

1:5   Η γξακκή ησλ ειεπζέξσλ ξίςεσλ (γξακκή ησλ ελλέα κέηξσλ) είλαη 
κηα δηαθεθνκκέλε γξακκή, ραξαγκέλε ηξία κέηξα έμσ απφ ηε 
γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο. Σα ηκήκαηα θαη ηα θελά κεηαμχ ηνπο 
έρνπλ κήθνο δεθαπέληε εθαηνζηά (δηάγξακκα 1).  

1:6    Η γξακκή ησλ επηά κέηξσλ είλαη κηα γξακκή κήθνπο ελφο κέηξνπ, 
αθξηβψο εκπξφο ζην ηέξκα. Δίλαη παξάιιειε θαη ζε απφζηαζε επηά 
κέηξσλ απφ ηε γξακκή ηέξκαηνο (κεηξεκέλα απφ ηελ πίζσ πιεπξά 
ηεο γξακκήο ηέξκαηνο κέρξη ηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο γξακκήο 
επηά κέηξσλ).( δηάγξακκα 1). 

1:7    Η γξακκή πεξηνξηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα (γξακκή ηεζζάξσλ 
κέηξσλ), είλαη κηα γξακκή κήθνπο δεθαπέληε εθαηνζηψλ, αθξηβψο 
εκπξφο ζην ηέξκα.  Δίλαη παξάιιειε θαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ 
κέηξσλ απφ ηε γξακκή ηέξκαηνο (κεηξεκέλα απφ ηελ πίζσ πιεπξά 
ηεο γξακκήο ηέξκαηνο κέρξη ηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο γξακκήο 
πεξηνξηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα).( δηάγξακκα 1). 

1:8    Η θεληξηθή γξακκή ζπλδέεη ηα κέζα ησλ δχν πιάγησλ γξακκψλ 
(δηαγξάκκαηα 1 θαη 3).  

1:9  Η γξακκή αιιαγψλ θάζε νκάδαο (έλα ηκήκα ηεο πιάγηαο γξακκήο), 
εθηείλεηαη απφ ηελ θεληξηθή γξακκή κέρξη ελφο ζεκείνπ πάλσ ζηελ 
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πιάγηα γξακκή, ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ θαη κηζνχ κέηξσλ απφ ηελ 
θεληξηθή γξακκή. Σν ηειηθφ απηφ ζεκείν ηεο γξακκήο αιιαγψλ 
ζεκεηψλεηαη κε κηα γξακκή παξάιιειε θαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ 
θαη κηζνχ κέηξσλ απφ ηελ θεληξηθή γξακκή, ε νπνία εθηείλεηαη θαηά 
δεθαπέληε εθαηνζηά κέζα ζην γήπεδν θαη θαηά δεθαπέληε εθαηνζηά 
έμσ απφ ην γήπεδν (δηαγξάκκαηα 1 θαη 3). 

ημείυζη: Λεπηνκεξέζηεξεο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ην γήπεδν θαη ηα 
ηέξκαηα, βξίζθνληαη ζηηο “Οδεγίεο γηα ην γήπεδν θαη ηα ηέξκαηα” πνπ 
αξρίδνπλ ζηε ζειίδα 106. 
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Διάγραμμα 2α. Το τέρμα
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Ο σπόνορ ηος παισνιδιού, ηο ζήμα λήξηρ και η διακοπή ηος σπόνος 
 

Ο σπόνορ ηος παισνιδιού 

2:1  Ο θαλνληθφο ρξφλνο γηα φιεο ηηο νκάδεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κε 
παίθηεο ειηθίαο δεθαέμη εηψλ θαη άλσ, είλαη δχν εκίρξνλα ησλ 
ηξηάληα ιεπηψλ. Σν δηάιεηκκα ηνπ εκηρξφλνπ είλαη θαλνληθά δέθα 
ιεπηά. 

Ο θαλνληθφο ρξφλνο γηα νκάδεο λέσλ είλαη 2x25, γηα ειηθίεο 12-16 
εηψλ θαη 2x20, γηα ειηθίεο 8-12 εηψλ. Σν δηάιεηκκα ηνπ εκηρξφλνπ 
είλαη θαλνληθά δέθα ιεπηά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

2:2   Αλ ην παηρλίδη είλαη ηζφπαιν ζην ηέινο ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ θαη 
πξέπεη λα αλαδεηρζεί ληθεηήο, παίδεηαη παξάηαζε, κεηά απφ έλα 
πεληάιεπην δηάιεηκκα. Η παξάηαζε απνηειείηαη απφ δχν εκίρξνλα 
ησλ πέληε ιεπηψλ, κε έλα ιεπηφ δηάιεηκκα εκηρξφλνπ.  

Αλ κεηά ηελ πξψηε παξάηαζε ην παηρλίδη είλαη πάιη ηζφπαιν, 
παίδεηαη κηα δεχηεξε παξάηαζε κεηά απφ δηάιεηκκα πέληε ιεπηψλ. 
Καη απηή ε παξάηαζε έρεη δχν εκίρξνλα ησλ πέληε ιεπηψλ, κε έλα 
ιεπηφ δηάιεηκκα εκηρξφλνπ. 

Αλ ην παηρλίδη είλαη αθφκα ηζφπαιν, ν ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ξίςεσλ 7-
κέηξσλ, γηα ηελ αλάδεημε ληθεηή, ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ 
ελδεδεηγκέλε δηαδηθαζία.  

σόλιο: Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ξίςεσλ 7-κέηξσλ γηα λα αλαδεηρζεί 
ληθήηξηα νκάδα, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ, νη παίθηεο πνπ δελ 
έρνπλ απνβιεζεί θαη φζνη, ζην ηέινο ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ, δελ είλαη αθφκα 
απνθιεηζκέλνη ( δείηε ηνλ θαλνληζκφ 4:1 § 4) Κάζε νκάδα δειψλεη πέληε 
παίθηεο, νη νπνίνη εθηεινχλ απφ κία ξίςε ν θαζέλαο, ελαιιαζζφκελνη κε 
ηνπο παίθηεο ηεο άιιεο νκάδαο. Γελ είλαη ππνρξεσκέλεο νη νκάδεο λα 
πξνθαζνξίζνπλ ηε ζεηξά ησλ ξηπηψλ ηνπο. Οη παίθηεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ηεξκαηνθχιαθεο επηιέγνληαη ειεχζεξα θαη κπνξνχλ 
λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο παίθηεο, πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ. Οη 
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παίθηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ξίςεσλ 7-κέηξσλ ζαλ 
ξίπηεο θαη ζαλ ηεξκαηνθχιαθεο.  
Οη Γηαηηεηέο επηιέγνπλ πνην ηέξκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθηεινχλ ξίςε 
λνκίζκαηνο θαη ε ληθήηξηα νκάδα απνθαζίδεη αλ ζέιεη λα εθηειέζεη ξίςε 
πξψηε είηε ηειεπηαία. ε πεξίπησζε πνπ νη ξίςεηο πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ, 
κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ πέληε πξψησλ ξίςεσλ απφ θάζε νκάδα, επεηδή ην 
απνηέιεζκα είλαη αθφκα ηζφπαιν, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αληίζηξνθε ζεηξά, γηα 
ηηο ππφινηπεο ξίςεηο. 
Γηα απηή ηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα δειψλεη μαλά πέληε παίθηεο. Όινη είηε 
κεξηθνί απφ απηνχο κπνξεί λα είλαη νη ίδηνη, φπσο θαη ζηνλ πξψην γχξν. 
Απηή ε κέζνδνο δήισζεο πέληε παηθηψλ θάζε θνξά, ζπλερίδεηαη γηα φζν 
απαηηείηαη. Ο ληθεηήο φκσο, ηψξα, αλαδεηθλχεηαη ακέζσο κφιηο ππάξμεη 
δηαθνξά ελφο ηέξκαηνο, αθνχ θαη νη δχν νκάδεο έρνπλ εθηειέζεη ηνλ ίδην 
αξηζκφ ξίςεσλ. 
Οη παίθηεο κπνξεί λα απνβιεζνχλ απφ ηελ παξαπέξα ζπκκεηνρή ηνπο, ζηε 
δηαδηθαζία εθηέιεζεο ξίςεσλ 7-κέηξσλ, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο ή 
επαλαιακβαλφκελεο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (16:6ε). Αλ απηή ε πνηλή 
δνζεί ζε παίθηε, πνπ κφιηο έρεη δεισζεί ζηελ νκάδα ησλ πέληε ξηπηψλ, ε 
νκάδα ηνπ πξέπεη λα δειψζεη έλαλ άιινλ ξίπηε. 

 

Σο ζήμα λήξηρ 

2:3  Ο ρξφλνο ηνπ παηρληδηνχ αξρίδεη κε ην ζθχξηγκα ησλ Γηαηηεηψλ γηα 
ηελ αξρηθή ελαξθηήξηα ξίςε. Σειεηψλεη κε ην απηφκαην ζήκα ιήμεο 
ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα ή ηνπ ρξνλνκέηξε. Αλ δελ αθνπζηεί ηέηνην 
ζήκα, ζθπξίδεη ν Γηαηηεηήο, γηα λα ζεκεηψζεη ην ηέινο ηνπ (17:9). 

σόλιο: Αλ δελ είλαη δηαζέζηκνο ειεθηξνληθφο πίλαθαο κε απηφκαην ζήκα 
ιήμεο, ν ρξνλνκέηξεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη επηηξαπέδην ξνιφη ή ρξνλφκεηξν 
ρεξηνχ θαη ζα ηεξκαηίζεη ην παηρλίδη κε δηθφ ηνπ ζήκα ιήμεο (18:2 §2)  

2:4 Οη παξαβάζεηο θαη ε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ γίλνληαη πξηλ 
είηε ηαπηφρξνλα κε ην ζήκα ιήμεο (ησλ εκηρξφλσλ ηνπ θαλνληθνχ 
παηρληδηνχ ή ησλ παξαηάζεσλ), ζα ηηκσξεζνχλ, αθφκα θαη αλ ε 
ειεχζεξε ξίςε (ζχκθσλα κε ην 13:1) είηε ε ξίςε ησλ 7-κέηξσλ, δελ 
είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηεί, παξά κφλνλ κεηά ην ζήκα ιήμεο.  
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Με ηνλ ίδην ηξφπν ε ξίςε πξέπεη λα επαλαιεθζεί, αλ ην ζήκα ιήμεο 
(ησλ εκηρξφλσλ ηνπ θαλνληθνχ παηρληδηνχ ή ησλ παξαηάζεσλ) 
ερήζεη, αθξηβψο, φηαλ εθηειείηαη ειεχζεξε ξίςε είηε ξίςε 7-κέηξσλ ή 
φηαλ ε κπάια βξίζθεηαη ήδε ζηνλ αέξα.  

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη Γηαηηεηέο ζεκεηψλνπλ ην ηέινο ηνπ 
παηρληδηνχ, κφλν αθνχ έρεη εθηειεζζεί (είηε επαλεθηειεζζεί) ε 
ειεχζεξε ξίςε είηε ε ξίςε 7-κέηξσλ θαη έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ην 
άκεζν απνηέιεζκα ηεο. 

2:5  Γηα ηηο ειεχζεξεο ξίςεηο πνπ εθηεινχληαη (είηε επαλεθηεινχληαη) 
ζχκθσλα κε ηελ 2:4, εθαξκφδνληαη εηδηθνί πεξηνξηζκνί, πνπ 
αθνξνχλ ηηο ζέζεηο θαη ηηο αιιαγέο ησλ παηθηψλ. αλ εμαίξεζε ζηελ 
ζπλήζε ειαζηηθφηεηα ησλ αιιαγψλ ηεο 4:4, ε κφλε αιιαγή παίθηε 
πνπ επηηξέπεηαη, είλαη γηα έλαλ παίθηε ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ηε 
ξίςε. Οη παξαβάζεηο ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4:5 § 1. 
Δπηπιένλ φινη νη ζπκπαίθηεο ηνπ ξίπηε, πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 
ηνπιάρηζηνλ ηξία κέηξα καθξηά απφ ηνλ ξίπηε θαη επηπιένλ λα 
βξίζθνληαη έμσ απφ ηε γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ ησλ αληηπάισλ 
(13:7, 15:6, Γηεπθξίληζε 1) 

Οη ζέζεηο ησλ ακπλνκέλσλ παηθηψλ ζεκεηψλνληαη ζην άξζξν 13:8. 

2:6  Οη παίθηεο θαη νη ζπλνδνί ππφθεηληαη ζε πξνζσπηθέο πνηλέο γηα 
παξαβάζεηο ή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία εθδειψλεηαη θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ειεχζεξεο ξίςεο ή ηεο ξίςεο 7-κέηξσλ, 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2:4-5. Η παξάβαζε 
φκσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηέηνηαο ξίςεο, δελ κπνξεί λα νδεγήζεη 
ζε ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ αληηπάισλ. 

2:7  Αλ νη Γηαηηεηέο δηαπηζηψζνπλ φηη ν ρξνλνκέηξεο έρεη δψζεη ην ζήκα 
ιήμεο (ησλ εκηρξφλσλ ηνπ θαλνληθνχ παηρληδηνχ ή ησλ παξαηάζεσλ) 
πνιχ λσξίο, πξέπεη λα θξαηήζνπλ ηνπο παίθηεο ζην γήπεδν θαη λα 
παίμνπλ ηνλ ππφινηπν ρξφλν. Η νκάδα πνπ είρε ηελ θαηνρή ηεο 
κπάιαο θαηά ηε ζηηγκή ηνπ πξφσξνπ ζήκαηνο ιήμεο, ζα δηαηεξήζεη 
ηελ θαηνρή φηαλ μαλαξρίζεη ην παηρλίδη.  Αλ ε κπάια ήηαλ εθηφο 
παηρληδηνχ, ηφηε ην παηρλίδη ζα μαλαξρίζεη κε ηε ξίςε πνπ αληηζηνηρεί 
ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Αλ ε κπάια παηδφηαλ ηφηε ην παηρλίδη 
μαλαξρίδεη  κε ειεχζεξε ξίςε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13:4α-β. 
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Αλ ην πξψην εκίρξνλν ηνπ παηρληδηνχ (ή ηεο παξάηαζεο) 
ηεξκαηίζηεθε πνιχ αξγά, ην δεχηεξν εκίρξνλν πξέπεη λα 
ζπληνκεπηεί αλάινγα. Αλ ην δεχηεξν εκίρξνλν ηνπ παηρληδηνχ (ή ηεο 
παξάηαζεο) ηεξκαηίζηεθε πνιχ αξγά, ηφηε νη Γηαηηεηέο δελ είλαη πηα 
ζε ζέζε λα αιιάμνπλ νηηδήπνηε. 

Γιακοπή ηος σπόνος 

2:8  Η δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ : 

α’. δίλεηαη δίιεπηνο απνθιεηζκφο ε  απνβνιή . 

β’. παξαρσξείηαη δηαθνπή ελφο ιεπηνχ ζε νκάδα, 

γ’. ππάξρεη ζθχξηγκα ηνπ ρξνλνκέηξε ή ηνπ Παξαηεξεηε, 

δ’. είλαη απαξαίηεηεο δηαζθέςεηο κεηαμχ ησλ Γηαηηεηψλ ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 17:7. 

Γηαθνπή ηνπ ρξφλνπ δίλεηαη θαλνληθά θαη ζε νξηζκέλεο άιιεο 
πεξηπηψζεηο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ 
(Γηεπθξίληζε 2) 

Οη παξαβάζεηο θαηά ηε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, έρνπλ ηηο ίδηεο 
ζπλέπεηεο κε ηηο παξαβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (16:10) 

2:9  Γεληθά νη Γηαηηεηέο απνθαζίδνπλ γηα ην ζηακάηεκα θαη ην μεθίλεκα 
ηνπ ξνινγηνχ, φηαλ δηαθφπηεηαη ν ρξφλνο.  

Η δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ επηζεκαίλεηαη ζηνλ ρξνλνκέηξε, κε ηξία 
ζχληνκα ζθπξίγκαηα θαη ην ζήκα 15.  

ε πεξίπησζε φκσο ππνρξεσηηθψλ δηαθνπψλ ηνπ ρξφλνπ, φπνπ ην 
παηρλίδη έρεη δηαθνπεί κε ζθχξηγκα ηνπ ρξνλνκέηξε ή ηνπ 
Παξαηεξεηε (2:8β-γ), απαηηείηαη λα ζηακαηήζεη ν ρξνλνκέηξεο, 
ακέζσο, ην επίζεκν ρξνλφκεηξν, ρσξίο λα πεξηκέλεη επηβεβαίσζε 
ησλ Γηαηηεηψλ. 

Η επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, κεηά απφ δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, 
επηζεκαίλεηαη πάληα κε ζθχξηγκα (15:5β). 
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σόλια: Σν ζθχξηγκα ηνπ ρξνλνκέηξε ή ηνπ Αληηπξνζψπνπ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα ζηακαηά ην παηρλίδη. Αθφκα θαη αλ νη Γηαηηεηέο (θαη νη 
παίθηεο) δελ θαηαιάβνπλ ακέζσο φηη δηαθφπεθε ην παηρλίδη, θάζε ελέξγεηα 
ζην γήπεδν κεηά ην ζθχξηγκα, είλαη αληηθαλνληθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ 
επηηεπρζεί ηέξκα κεηά ην ζθχξηγκα ηεο γξακκαηείαο, ζα αθπξσζεί. Με ηνλ 
ίδην ηξφπν, κηα απφθαζε γηα θαηαινγηζκφ ξίςεο ππέξ κηαο νκάδαο (ξίςε 7-
κέηξσλ, ειεχζεξε ξίςε, πιάγηα ξίςε, ελαξθηήξηα ξίςε ή ξίςε 
ηεξκαηνθχιαθα) είλαη επίζεο αληηθαλνληθή. Αληίζεηα, ην παηρλίδη ζα 
μαλαξρίζεη κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε, 
φηαλ ζθχξημε ν ρξνλνκέηξεο ή ν Αληηπξφζσπνο. (Θα πξέπεη λα ζπκφκαζηε 
φηη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ιφγνο επέκβαζεο, είλαη ε δηαθνπή ελφο ιεπηνχ ζε 
νκάδα είηε ε ιάζνο αιιαγή). Κάζε πξνζσπηθή πνηλή φκσο, πνπ δφζεθε απφ 
ηνπο Γηαηηεηέο κεηαμχ ηνπ ζθπξίγκαηνο ηεο γξακκαηείαο θαη ηεο ζηηγκήο πνπ 
νη Γηαηηεηέο δηέθνςαλ ην παηρλίδη, παξακέλεη ηζρπξή. Απηφ εθαξκφδεηαη 
αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο παξάβαζεο θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο πνηλήο. 

2:10 Κάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα πάξεη κηα δηαθνπή ελφο ιεπηνχ ζε 
θάζε εκίρξνλν ηνπ θαλνληθνχ παηρληδηνχ, φρη φκσο ζηηο παξαηάζεηο 
(Γηεπθξίληζε 3). 
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Η μπάλα 
 

3:1  Η κπάια είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δέξκα ή ζπλζεηηθφ πιηθφ. 
Πξέπεη λα είλαη ζθαηξηθή. Η επηθάλεηα ηεο δελ πξέπεη λα είλαη 
γπαιηζηεξή ή νιηζζεξή (17:3).  

3:2  Σν κέγεζνο, ε πεξηθέξεηα θαη ην βάξνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο νκάδσλ είλαη:  

58-60 εθαηνζηά θαη 425-475 γξακκάξηα (κέγεζνο 3) γηα άλδξεο θαη 
εθήβνπο 

54-56 εθαηνζηά θαη 325-375 γξακκάξηα (κέγεζνο 2) γηα γπλαίθεο, 
λεαλίδεο (άλσ ησλ 14 εηψλ) θαη παίδεο (12-16 εηψλ) 

50-52 εθαηνζηά θαη 290-330 γξακκάξηα (κέγεζνο 1) γηα θνξαζίδεο 
(8-14 εηψλ) θαη παίδεο (8-12 εηψλ) 

σόλιο: Οη ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηηο κπάιεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
φινπο ηνπο επίζεκνπο δηεζλείο αγψλεο, πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα 
ηηο κπάιεο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο. Σν κέγεζνο θαη ην βάξνο γηα ηηο 
κπάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξία κίλη, δελ ξπζκίδνληαη απφ 
ηνπο θαλνληθνχο θαλνληζκνχο παηρληδηνχ. 

3:3  ε θάζε αγψλα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ηνπιάρηζηνλ δχν κπάιεο. 
Η εθεδξηθή κπάια πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε, ακέζσο, ζην ηξαπέδη 
ηνπ ρξνλνκέηξε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Οη κπάιεο πξέπεη 
είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 3:1-2. 

3:4  Οη Γηαηηεηέο απνθαζίδνπλ πφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εθεδξηθή 
κπάια. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη Γηαηηεηέο ζα βάινπλ γξήγνξα 
ηελ εθεδξηθή κπάια ζην παηρλίδη, γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο 
δηαθνπέο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα απνθχγνπλ δηαθνπέο ηνπ ρξφλνπ.                 
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Η Ομάδα, Αλλαγέρ, Δξοπλιζμόρ , Σπαςμαηιζμόρ παίκηη 
 
 

Η ομάδα 

4:1  Η νκάδα απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξεηο ην πνιχ παίθηεο.  

Δπηά ην πνιχ παίθηεο κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο ζην γήπεδν, ηελ 
ίδηα ζηηγκή. Οη ππφινηπνη παίθηεο είλαη αλαπιεξσκαηηθνί. 

ε θάζε ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ε νκάδα πξέπεη λα 
έρεη ζην γήπεδν, έλαλ απφ ηνπο παίθηεο ηεο νξηζκέλν ζαλ 
ηεξκαηνθχιαθα.(8:5 ζρφιην 2

ε
 παξ.). Ο παίθηεο πνπ δηαθξίλεηαη ζαλ 

ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί νπνηεδήπνηε λα γίλεη παίθηεο γεπέδνπ 
(δείηε φκσο ην άξζξν 4:4 θαη 4:7). 

Η νκάδα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε παίθηεο ζην γήπεδν, 
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ. 

Ο αξηζκφο ησλ παηθηψλ ηεο νκάδαο κπνξεί λα απμεζεί ζε 
δεθαηέζζεξεηο, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαηάζεσλ.  

Σν παηρλίδη κπνξεί λα ζπλερηζηεί, αθφκα θαη αλ ε νκάδα κεησζεί ζε 
ιηγφηεξνπο απφ πέληε παίθηεο ζην γήπεδν. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ 
Γηαηηεηψλ είλαη λα απνθαζίζνπλ, αλ θαη πφηε ζα δηαθνπεί νξηζηηθά 
ην παηρλίδη (17:12). 

4:2  Η νκάδα επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξεηο ην πνιχ ζπλνδνχο, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Οη ζπλνδνί απηνί δελ επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. ·λαο απφ απηνχο 
πξέπεη λα έρεη νξηζηεί ζαλ «ππεχζπλνο ζπλνδφο ηεο νκάδαο». Μφλν 
απηφο ν ζπλνδφο επηηξέπεηαη λα απεπζχλεηαη ζηνπο θξηηέο θαη 
πηζαλψο ζηνπο Γηαηηεηέο (δείηε φκσο ηε Γηεπθξίληζε 3: Γηαθνπή ελφο 
ιεπηνχ ζε νκάδα) 

Ο ζπλνδφο, γεληθά, δελ επηηξέπεηαη λα εηζέξρεηαη ζην γήπεδν, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Η παξάβαζε απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ 
ηηκσξείηαη ζαλ αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά (8:7, 16:1β, 16:3δ θαη 
16:6γ). Σν παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ 
αληηπάισλ (13:1α-β, δείηε φκσο ηε Γηεπθξίληζε 7). 
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Ο ππεχζπλνο ζπλνδφο ηεο νκάδαο ζα εμαζθαιίζεη φηη κεηά ηελ 
έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, θαλέλα άιιν πξφζσπν παξεπξίζθεηαη ζηελ 
πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, εθηφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην 
θχιιν αγψλα ζπλνδψλ (ηεζζάξσλ ην πνιχ) θαη ησλ παηθηψλ πνπ 
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ (δείηε 4:3). Η παξάβαζε απηνχ ηνπ 
θαλνληζκνχ νδεγεί ζε πξννδεπηηθή ηηκσξία γηα ηνλ ππεχζπλν 
ζπλνδφ ηεο νκάδαο (16:1β, 16:3δ θαη 16:6γ). 

4:3  Ο παίθηεο  ή ν ζπλνδφο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη αλ είλαη παξψλ 
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην θχιιν 
αγψλα.  

Παίθηεο θαη ζπλνδνί πνπ θζάλνπλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, 
πξέπεη λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο απφ ηνπο θξηηέο θαη 
λα γξαθνχλ ζην θχιιν αγψλα.  

Ο παίθηεο πνπ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη, κπνξεί θαη΄ αξρήλ λα 
κπαίλεη νπνηεδήπνηε ζην γήπεδν, απφ ηε γξακκή αιιαγψλ ηεο 
νκάδαο ηνπ (δείηε φκσο ηελ 4:4 θαη 4:6). 

Ο ππεχζπλνο ζπλνδφο ηεο νκάδαο ζα εμαζθαιίζεη φηη κφλν νη 
παίθηεο πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κπαίλνπλ ζην γήπεδν. Η 
παξάβαζε ηηκσξείηαη ζαλ αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηνλ 
ππεχζπλν ζπλνδφ ηεο νκάδαο (13:1α-β,16:1β, 16:3δ θαη 16:6γ, Γείηε 
φκσο Γηεπθξίληζε 7) 

 

Αλλαγέρ παικηών 

4:4  Οη αλαπιεξσκαηηθνί κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζην γήπεδν, 
νπνηεδήπνηε θαη επαλεηιεκκέλα, (δείηε φκσο ην άξζξν 2:5) ρσξίο 
λα ελεκεξψλνπλ ηνπο θξηηέο, ακέζσο κφιηο νη παίθηεο πνπ 
αληηθαζηζηνχλ εγθαηαιείςνπλ ην γήπεδν (4:5).  

Οη παίθηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιιαγή, πξέπεη πάληα λα 
βγαίλνπλ θαη λα κπαίλνπλ ζην γήπεδν απφ ηε γξακκή αιιαγψλ ηεο 
νκάδαο ηνπο (4:5). Ο θαλνληζκφο απηφο εθαξκφδεηαη επίζεο ζηελ 
αιιαγή ησλ ηεξκαηνθπιάθσλ (4:7 θαη 14:10).  
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Οη θαλνληζκνί ησλ αιιαγψλ εθαξκφδνληαη επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα      
δηαθνπήο ηνπ ρξφλνπ (φρη ζηε δηάξθεηα δηαθνπήο ελφο ιεπηνχ ζε 
νκάδα)  

σόλιο: Ο ζθνπφο ηεο έλλνηαο «γξακκή αιιαγψλ» είλαη λα εμαζθαιηζζνχλ 
ζσζηέο θαη θαλνληθέο αιιαγέο. Γελ πξννξίδεηαη λα γίλεη αηηία επηβνιήο 
πνηλψλ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν παίθηεο παηά ηελ πιάγηα γξακκή ή ηε 
γξακκή ηέξκαηνο, κε ηξφπν πνπ δελ πξνθαιεί θαθφ θαη ρσξίο πξφζεζε λα 
θεξδίζεη πιενλέθηεκα (πρ παίξλνληαο λεξφ ή πεηζέηα απφ ηα θαζίζκαηα, 
αθξηβψο έμσ απφ ηε γξακκή αιιαγψλ είηε αθνχ ηηκσξήζεθε κε απνθιεηζκφ 
βγαίλεη απφ ην γήπεδν, κε αζιεηηθφ ηξφπν αιιά πεγαίλεη ζηα θαζίζκαηα 
δηαζρίδνληαο ηελ πιάγηα γξακκή, κφιηο έμσ απφ ηε γξακκή ησλ 15 
εθαηνζηψλ). Οη ηαθηηθέο θαη ε αληηθαλνληθή ρξήζε ηεο πεξηνρήο έμσ απφ ην 
γήπεδν, αληηκεησπίδνληαη ηδηαίηεξα ζηελ 7:10. 

4:5  Η ιαλζαζκέλε αιιαγή ηηκσξείηαη κε δίιεπην απνθιεηζκφ γηα ηνλ 
ππεχζπλν παίθηε. Αλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ παίθηεο, ηεο ίδηαο 
νκάδαο, είλαη ππεχζπλνη γηα ιαλζαζκέλε αιιαγή ηελ ίδηα ζηηγκή, ζα 
ηηκσξεζεί κφλν ν πξψηνο παίθηεο πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε. 

Σν παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ αληηπάισλ 
(13:1α-β, δείηε φκσο Γηεπθξίληζε 7). 

4:6  Αλ έλαο επηπιένλ παίθηεο κπαίλεη ζην γήπεδν ρσξίο λα θάλεη 
αιιαγή ή έλαο παίθηεο επεκβαίλεη αληηθαλνληθά ζην παηρλίδη, απφ 
ηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, ζα ηηκσξεζεί κε δίιεπην 
απνθιεηζκφ. ·ηζη ε νκάδα ζα κεησζεί θαηά έλαλ παίθηε ζην γήπεδν, 
γηα δχν ιεπηά (εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη ν επηπιένλ παίθηεο ζα 
εγθαηαιείςεη ην γήπεδν).  

Αλ έλαο παίθηεο κπεη ζην γήπεδν ελψ εθηίεη δίιεπην απνθιεηζκφ, ζα 
ηνπ δνζεί έλαο επί πιένλ δίιεπηνο απνθιεηζκφο. Ο απνθιεηζκφο 
απηφο αξρίδεη ακέζσο θαη ε νκάδα ζα κεησζεί θαηά έλαλ επί πιένλ 
παίθηε ζην γήπεδν, γηα ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ απνκέλεη απφ 
ηνλ πξψην απνθιεηζκφ.  

Σν παηρλίδη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, μαλαξρίδεη κε ειεχζεξε ξίςε 
ππέξ ησλ αληηπάισλ (13:1α-β, Γηεπθξίληζε 7) 
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Δξοπλιζμόρ 

4:7  Όινη νη παίθηεο γεπέδνπ ηεο ίδηαο νκάδαο πξέπεη λα θνξνχλ ηηο ίδηεο 
αθξηβψο ζηνιέο. Οη ζπλδπαζκνί ρξσκάησλ θαη ζρεδίνπ ησλ δχν 
νκάδσλ, πξέπεη λα δηαθξίλνληαη θαζαξά ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Όινη 
νη παίθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζέζε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ηεο 
νκάδαο, πξέπεη λα θνξνχλ ην ίδην ρξψκα, ηέηνην ψζηε λα ηνπο 
δηαθξίλεη απφ ηνπο παίθηεο γεπέδνπ ησλ δχν νκάδσλ θαη ηνπο 
ηεξκαηνθχιαθεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο (17:3) 

4:8. Οη παίθηεο πξέπεη λα έρνπλ αξηζκνχο χςνπο ηνπιάρηζηνλ 20 
εθαηνζηψλ, ζην πίζσ κέξνο ηεο θαλέιαο θαη ηνπιάρηζηνλ 10 
εθαηνζηψλ ζην εκπξφζζην. Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη αξηζκνί είλαη θαηά 
πξνηίκεζε απφ 1 κέρξη 99. Ο παίθηεο πνπ ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ 
ζέζεσλ παίθηε γεπέδνπ θαη ηεξκαηνθχιαθα, πξέπεη λα θνξά ηνλ 
ίδην αξηζκφ θαη ζηηο δχν ζέζεηο.  

Σν ρξψκα ησλ αξηζκψλ πξέπεη λα έξρεηαη θαζαξά ζε αληίζεζε, κε 
ηα ρξψκαηα θαη ην ζρέδην ηεο θαλέιαο.  

4:9  Οη παίθηεο πξέπεη λα θνξνχλ αζιεηηθά ππνδήκαηα. 

Γελ επηηξέπεηαη λα θνξνχλ αληηθείκελα, πνπ κπνξεί λα είλαη 
επηθίλδπλα γηα ηνπο παίθηεο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη, γηα 
παξάδεηγκα, πξνζηαηεπηηθά θεθαιηνχ, πξνζσπίδεο, πεξηθάξπηα, 
σξνιφγηα, δαθηπιίδηα, εκθαλή θνζκήκαηα ζε ηξππεκέλν δέξκα, 
πεξηδέξαηα ή αιπζίδεο, ελψηηα, δηφπηξεο ρσξίο πεξηνξηζηηθέο ηαηλίεο 
ή ζπκπαγή ζθειεηφ ή νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα 
είλαη επηθίλδπλα (17:3). ηνχο παίθηεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε 
απηεο ηηο απαηηήζεηο , δελ ζά ηνχο επηηξαπεί λα ζπκκεηάζρνπλ, κερξη 
λα δηνξζψζνπλ νηηδήπνηε αληηθαλνληθφ .  Δπίπεδα δαθηπιίδηα, κηθξά 
ελψηηα θαη εκθαλή θνζκήκαηα ζε ηξππεκέλν δέξκα, είλαη δπλαηφλ 
λα επηηξαπνχλ, αλ είλαη θαιπκκέλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 
ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα ηνπο άιινπο παίθηεο. Δπηηξέπνληαη νη 
θνξδέιεο γηα ηα καιιηά, αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ καιαθφ, 
ειαζηηθφ πιηθφ.  

Σπαςμαηιζμόρ παίκηη  

4:10  Αλ έλαο παίθηεο αηκνξξαγεί ή έρεη αίκα ζην ζψκα ή ηε θαλέια, 
πξέπεη λα εγθαηαιείςεη ην γήπεδν ακέζσο θαη εθνχζηα (κε κηα 
θαλνληθή αιιαγή) ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία, λα 
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δεζεί ην ηξαχκα θαη λα θαζαξηζηεί ην ζψκα θαη ε ζηνιή. Ο παίθηεο 
δελ ζα επηζηξέςεη ζην γήπεδν κέρξη λα ηαθηνπνηεζνχλ φια ηα 
παξαπάλσ.  

Ο παίθηεο πνπ δελ αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ησλ Γηαηηεηψλ ζχκθσλα κε 
απηή ηε δηάηαμε, ζεσξείηαη ππεχζπλνο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
(8:7, 16.1β θαη 16:3δ) 

4:11 ε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ, νη Γηαηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
δψζνπλ ηελ άδεηα (κε ηα ζήκαηα 15 θαη 16) ζε δχν πξφζσπα πνπ 
δηθαηνχληαη εηζφδνπ (βιέπε 4:3) γηα λα κπνπλ ζην γήπεδν, ζε κηα 
δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, εηδηθά γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκέλν 
παίθηε ηεο νκάδαο ηνπο. 

Η είζνδνο επηπιένλ πξνζψπσλ ζην γήπεδν, αθνχ ήδε έρνπλ κπεη 
ηα δχν πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη εηζφδνπ, ζα ηηκσξεζεί ζαλ 
αληηθαλνληθή είζνδνο. ηελ πεξίπησζε παίθηε ζχκθσλα κε ηελ 4:6 
θαη 16:3α, ζηελ πεξίπησζε δε ζπλνδνχ ζχκθσλα κε ηελ 4:2, 16:1β, 
16:3δ & 16:6γ. Σν πξφζσπν πνπ ηνπ έρεη επηηξαπεί λα κπεη ζην 
γήπεδν(ζπκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 4:11, § 1) αιιά αληί λα βνεζά 
ηνλ ηξαπκαηηζκέλν παίθηε, δίλεη νδεγίεο ζηνπο άιινπο παίθηεο, 
πιεζηάδεη ηνπο αληηπάινπο ή ηνπο Γηαηηεηέο θιπ ζα ζεσξεζεί ππαίηην 
αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (16:1β,16:3δ & 16:6γ). 
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Ο ηεπμαηοθύλακαρ 
 

Ο ηεξκαηνθχιαθαο επιηπέπεηαι: 

5:1  λα αθνπκπήζεη ηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ 
ζε κηα ακπληηθή ελέξγεηα, κέζα ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, 

5:2  λα θηλεζεί κε ηελ κπάια κέζα ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο ρσξίο λα 
ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο παίθηεο 
γεπέδνπ (7:2-4, 7:7), δελ επηηξέπεηαη φκσο ν ηεξκαηνθχιαθαο λα 
θαζπζηεξεί ηελ εθηέιεζε ηεο ξίςεο ηεξκαηνθχιαθα (6:4-5, 12:2 & 
15:5β) 

5:3  λα εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο ρσξίο ηελ κπάια θαη λα 
ζπκκεηάζρεη ζην παηρλίδη, ζην ππφινηπν γήπεδν. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο 
παίθηεο γεπέδνπ ( εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ πεξηγξαθεηαη ζηνλ 
θαλνληζκφ 8:5 ζρφιην § 2) 

Ο ηεξκαηνθχιαθαο ζεσξείηαη φηη έρεη εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή 
ηέξκαηνο, ακέζσο κφιηο έλα κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ αθνπκπήζεη ην 
δάπεδν έμσ απφ ηε γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο. 

5:4  λα εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο κε ηελ κπάια θαη λα ηελ 
μαλαπαίμεη ζην ππφινηπν γήπεδν, αλ δελ έρεη θαηνξζψζεη λα ηελ 
ειέγμεη. 

 

Ο ηεξκαηνθχιαθαο δεν επιηπέπεηαι: 

5:5  λα βάιεη ζε θίλδπλν ηνλ αληίπαιν ζε κηα ακπληηθή ελέξγεηα (8:3, 8:5 
8:5 ζρφιην , 13:1β ) 

5:6  λα εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή ηέξκαηφο, έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο 
κπάιαο. Αλ νη Γηαηηεηέο είραλ ζθπξίμεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ξίςεο 
ηεξκαηνθχιαθα, ε ελέξγεηα απηή νδεγεί ζε ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ 
αληηπάισλ (ζχκθσλα κε ηελ 6:1, 13:1α & 15:7 3 § ), δηαθνξεηηθά ε 
ξίςε απιά επαλαιακβάλεηαη (15:7 § 2), δείηε φκσο ηελ εξκελεία ηνπ 
πιενλεθηήκαηνο ηεο 15:7, φηαλ ν ηεξκαηνθχιαθαο ράλεη ηελ κπάια 
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έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, αθνχ είρε πξηλ δηαζρίζεη ηε γξακκή 
πεξηνρήο ηέξκαηφο, κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα ηνπ. 

5:7  λα αθνπκπήζεη ηελ κπάια πνπ είλαη ζηακαηεκέλε ή θπιά ζην 
δάπεδν, έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, ελψ ν ίδηνο βξίζθεηαη κέζα 
ζηελ πεξηνρή ηέξκαηφο (6:1, 13:1α) 

5:8  λα πάξεη ηελ κπάια κέζα ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, ελψ είλαη 
ζηακαηεκέλε ή θπιά ζην δάπεδν έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο 
(6:1, 13:1α) 

5:9  λα μαλακπεί κε ηελ κπάια απφ ην γήπεδν, ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, 
(6:1, 13:1α) 

5:10  λα αθνπκπήζεη κε ην πφδη ή κε ηελ θλήκε ηελ κπάια πνπ  θπιάεη 
πξνο ην ππφινηπν γήπεδν (13:1α) 

5:11  λα δηαζρίζεη ηε γξακκή πεξηνξηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα (γξακκή 4 
κέηξσλ) ή ηελ πξνέθηαζή πξνο θάζε πιεπξά, πξηλ ε κπάια θχγεη 
απφ ην ρέξη ηνπ αληηπάινπ πνπ εθηειεί ηε ξίςε 7-κέηξσλ (14:9) 

σόλιο: Όζν ν ηεξκαηνθχιαθαο θξαηά έλα κέξνο ηνπ πνδηνχ ζηαζεξά ζην 
δάπεδν, πίζσ απφ ηε γξακκή πεξηνξηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα (γξακκή 4 
κέηξσλ), επηηξέπεηαη λα θηλεί ην άιιν πφδη ή νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ, ζηνλ αέξα, πάλσ θαη έμσ απφ ηε γξακκή. 
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Η πεπιοσή ηέπμαηορ 
 

6:1   Μφλν ν ηεξκαηνθχιαθαο επηηξέπεηαη λα κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο 
ηνπ (δείηε φκσο ηελ 6:3). Η πεξηνρή ηέξκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ηε γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο, ζεσξείηαη φηη παξαβηάδεηαη, φηαλ έλαο 
παίθηεο γεπέδνπ ηελ αθνπκπήζεη, κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ. 

6:2  Όηαλ έλαο παίθηεο γεπέδνπ κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, 
ιακβάλνληαη νη αθφινπζεο απνθάζεηο: 

α’. ξίςε ηεξκαηνθχιαθα, φηαλ παίθηεο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο, κπεη 
ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο κε ηελ κπάια ή κπεη ρσξίο ηελ κπάια θαη 
θεξδίδεη πιενλέθηεκα κε απηήλ ηελ ελέξγεηα (12:1)  

β’. ειεχζεξε ξίςε, φηαλ παίθηεο γεπέδνπ, ηεο ακπλφκελεο νκάδαο, 
κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, ρσξίο ηελ κπάια θαη θεξδίζεη 
πιενλέθηεκα, ρσξίο φκσο λα θαηαζηξέςεη κηα θαζαξή επθαηξία γηα 
ηέξκα (13:1β, 8:7ζη) 

γ’. ξίςε 7-κέηξσλ, φηαλ παίθηεο γεπέδνπ, ηεο ακπλφκελεο νκάδαο, 
κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο θαη κε απηήλ ηελ ελέξγεηα, θαηαζηξέςεη 
κηα θαζαξή επθαηξία γηα ηέξκα (14:1α).Ο ζθνπφο ηνπ θαλνληζκνχ, ε 
έλλνηα  ε παξαβίαζε ηεο πεξηνρήο ηέξκαηνο, δελ ζεκαίλεη αθνπκπα 
ηελ γξακκή ηεο πεξίνρεο ηέξκαηνο, αιιά θαζαξά ζηέθεηαη κέζα ζηελ 
πέξηνρε ηέξκαηνο . 

6:3  Η είζνδνο ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο δελ ηηκσξείηαη φηαλ: 

α’. ν παίθηεο κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, αθνχ έξημε ηελ κπάια, κε 
ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ δεκηνπξγεί κεηνλέθηεκα ζηνπο 
αληηπάινπο 

β’. ν παίθηεο, νπνηαζδήπνηε νκάδαο, κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, 
ρσξίο ηελ κπάια θαη κε απηήλ ηελ ελέξγεηα δελ θεξδίδεη πιενλέθηεκα  

6:4  Η κπάια ζεσξείηαη εθηφο παηρληδηνχ φηαλ ν ηεξκαηνθχιαθαο ηελ 
ειέγρεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο (12:1). Η κπάια ηφηε ζα επαλέιζεη 
ζην παηρλίδη, κε ξίςε ηεξκαηνθχιαθα (12:2)  
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6:5     Η κπάια είλαη εληφο παηρληδηνχ, φηαλ θπιά ζην δάπεδν κέζα ζηή 
πεξηνρή ηέξκαηνο. Θεσξείηαη φηη είλαη ζηελ θαηνρή ηεο νκάδαο ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα θαη κφλν ν ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεη λα ηελ 
αθνπκπήζεη. Ο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί λα ζεθψζεη ηελ κπάια, ηελ 
νπνία ζέηεη  εθηφο παηρληδηνχ, κεηά κπνξεί λα ηελ επαλαθέξεη ζην 
παηρλίδη  ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 6:4 θαη 12:1-2 (βιέπε 6:7β ) . 
Δαλ ηελ κπάια ηελ αθνπκπήζεη ελαο ζπκπαηθηεο ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα  ελσ θπιά, απηφ νδεγεί ζε κηα ειεπζεξε ξίςε (13:1α) 
ππέξ ησλ αληηπάισλ (βιέπε επίζεο 14:1α κε ηελ επεμήγεζε 6:γ ). 
Σν παηγληδη ζπλερηδεηαη κε ξηςε ηεξκαηνθπιαθα ζε πεξηπησζε πνπ 
ηελ κπάια αθνπκπήζεη αληίπαινο (12:1 ΙΙΙ) .Η κπάια είλαη εθηφο 
παηγληδηνχ φηαλ είλαη αθίλεηε ζην δάπεδν ζηήλ πεξηνρή ηέξκαηνο 
(12:1 ΙΙ). Δίλαη ζηελ θαηνρή ηεο νκάδαο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη κνλν 
ν ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεη λα ηελ αθνπκπήζεη. Ο ηεξκαηνθχιαθαο 
πξέπεη λα επηζηξέςεη ηελ κπάια ζην παηρλίδη ζχκθσλα κε 6:4 θαη 
12:2 (βιέπε 6:7β). Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνπκπήζεη ηελ 
κπάια παίθηεο ε απν ηελ κηα νκάδα ε απν ηελ αιιε απηφ νδεγεί  ζε 
ξίςε ηεξκαηνθχιαθα (12:1,§ 2,13:3).   

 Όηαλ ε κπάια βξίζθεηαη ζηνλ αέξα πάλσ απφ ηελ πεξηνρή 
ηέξκαηνο, παίδεηαη ειεχζεξα ζχκθσλα κε ηνλ θάλνληζκν 7:1,7:8  

6:6  Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη (κε ξίςε ηεξκαηνθχιαθα ζχκθσλα κε ηελ 
6:4-5) αλ παίθηεο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο αθνπκπήζεη ηελ κπάια, 
ζε κηα ακπληηθή ηνπ ελέξγεηα θαη ηελ πηάζεη ν ηεξκαηνθχιαθαο ή 
κείλεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο. 

6:7  Αλ έλαο παίθηεο ξίμεη ηελ κπάια ζηε δηθή ηνπ πεξηνρή ηέξκαηνο, ζα 
ιεθζνχλ νη αθφινπζεο απνθάζεηο: 

α’. ηέξκα, αλ ε κπάια κπεη ζην ηέξκα, 

β’. ειεχζεξε ξίςε, αλ ε κπάια κείλεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο ή ν 
ηεξκαηνθχιαθαο αθνπκπήζεη ηελ κπάια θαη δελ κπεη ζην ηέξκα 
(13:1α-β), 

γ’. πιάγηα ξίςε, αλ ε κπάια βγεη έμσ απφ ηελ εμσηεξηθή γξακκή 
ηέξκαηνο (11:1), 

δ’. ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη, αλ ε κπάια αθνχ δηαζρίζεη ηελ πεξηνρή 
ηέξκαηνο, επηζηξέςεη ζην ππφινηπν γήπεδν, ρσξίο λα ηελ 
αθνπκπήζεη ν ηεξκαηνθχιαθαο. 
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6:8  Η κπάια πνπ επηζηξέθεη απφ ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο ζην ππφινηπν 
γήπεδν, είλαη εληφο παηρληδηνχ. 
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Ο σειπιζμόρ ηηρ μπάλαρ, Παθηηικό παισνίδι 
 

Ο σειπιζμόρ ηηρ μπάλαρ 

Δπιηπέπεηαι ζηνλ παίθηε: 

7:1  λα ξίμεη, λα πηάζεη, λα ζπξψμεη ή λα θηππήζεη ηελ κπάια 
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρέξηα (αλνηθηά ή θιεηζηά), ηνπο βξαρίνλεο, ην 
θεθάιη, ηε γξνζηά, ηνπο κεξνχο θαη ηα γφλαηα. 

7:2  λα θξαηήζεη ηελ κπάια ην πνιχ κέρξη ηξία δεπηεξφιεπηα, αθφκα θαη 
φηαλ απηή βξίζθεηαη ζην δάπεδν (13:1α) 

7:3  λα θάλεη ην πνιχ ηξία βήκαηα κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα (13:1α). ·λα 
βήκα ζεσξείηαη φηη έγηλε φηαλ: 

α’. ν παίθηεο πνπ ζηέθεηαη κε ηα δχν πφδηα ζην δάπεδν, ζεθψλεη ην 
έλα πφδη θαη μαλαπαηά ή κεηαθηλεί ην έλα πφδη απφ έλα ζεκείν ζε 
άιιν, 

β’. ν παίθηεο πνπ αθνπκπά κφλν κε ην έλα πφδη ζην δάπεδν, πηάλεη 
ηελ κπάια θαη αθνπκπά ην δάπεδν κε ην άιιν πφδη, 

γ’. ν παίθηεο κεηά απφ άικα, αθνπκπά ζην δάπεδν κφλν κε ην έλα 
πφδη θαη μαλαπεδά κε ην ίδην πφδη ή αθνπκπά ην δάπεδν θαη κε ην 
άιιν πφδη,  

δ’. ν παίθηεο κεηά απφ άικα αθνπκπά ην δάπεδν κε ηα δχν πφδηα 
ηαπηνρξφλσο θαη κεηά ζεθψλεη ην έλα πφδη θαη ην μαλαπαηά ή 
κεηαθηλεί ην έλα πφδη απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν. 

σόλιο: χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκν , εαλ ελαο παίθηεο κε ηελ κπάιια πεζεη 
ζην δάπεδν , γιπζηξήζεη θαη ζεθσζεη  κπνξεη λα ζπλερηζεη λα παημεη ηελ 
κπάιια . Δπηζεο ζηελ πεξίπησζε εαλ ελαο παίθηεο βνπηεμεη γηα ηελ κπάιια 
ηελ ερεη ζηνλ ειεγρν ηνπ θαη ζεθσζεη κπνξεη λα ζπλερηζεη . 

7:4  ελψ ζηέθεηαη ή ηξέρεη: 

α’. λα αλαπεδήζεη ηελ κπάια ζην δάπεδν κηα θνξά θαη λα ηελ 
μαλαπηάζεη κε ην έλα είηε ηα δχν ρέξηα, 
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β’. λα αλαπεδά ηελ κπάια επαλεηιεκκέλα κε ην έλα είηε ηα δχν 
ρέξηα (ειηγκφο) θαη ηέινο λα ηελ πηάζεη είηε λα ηελ ζεθψζεη πάιη, κε 
ην έλα είηε ηα δχν ρέξηα,  

γ’. λα θπιά ηελ κπάια επαλεηιεκκέλα κε ην έλα είηε ηα δχν ρέξηα θαη 
ηέινο λα ηελ πηάζεη ή λα ηελ ζεθψζεη πάιη, κε ην έλα είηε ηα δχν 
ρέξηα, 

Ακέζσο κφιηο ε κπάια θξαηεζεί κε ην έλα είηε ηα δχν ρέξηα, πξέπεη 
λα παηρζεί κέζα ζε 3 δεπηεξφιεπηα ή κεηά απφ ηξία, ην πνιχ, 
βήκαηα.(13:1α)  

Η αλαπήδεζε ή ν ειηγκφο ζεσξείηαη φηη έρεη μεθηλήζεη, φηαλ ν 
παίθηεο αθνπκπήζεη ηελ κπάια κε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ θαη ηελ θαηεπζχλεη ζην δάπεδν. 

Ο παίθηεο επηηξέπεηαη λα θηππήζεη ή λα αλαπεδήζεη ηελ κπάια θαη 
λα ηελ μαλαπηάζεη, αθνχ ε κπάια έρεη αθνπκπήζεη πξψηα ηα 
δνθάξηα ή άιινλ παίθηε (δείηε φκσο ην 14:6). 

7:5  λα πεξάζεη ηελ κπάια απφ ην έλα ρέξη ζην άιιν. 

7:6  λα παίμεη ηελ κπάια γνλαηηζκέλνο, θαζηζκέλνο ή πεζκέλνο ζην 
δάπεδν. Σν λφεκα απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη φηη επηηξέπεηαη λα 
εθηειέζεη κηα ξίςε (γηα παξάδεηγκα ειεχζεξε ξίςε), απφ κηα ηέηνηα 
ζέζε, αλ ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο 15:1, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο απαίηεζεο λα έρεη έλα κέξνο ηνπ πνδηνχ ζε ζηαζεξή επαθή κε 
ην δάπεδν. 

Γεν επιηπέπεηαι ζηον παίκηη: 

7:7  αθνχ έρεη ειέγμεη ηελ κπάια λα ηελ αθνπκπήζεη πεξηζζφηεξεο απφ 
κηα θνξά, εθηφο αλ πξνεγνπκέλσο ε κπάια έρεη αθνπκπήζεη ην 
δάπεδν, άιινλ παίθηε ή ηα δνθάξηα (13:1α), ην λα ηελ αθνπκπήζεη 
πεξηζζφηεξεο απφ κηα θνξά φκσο δελ ηηκσξείηαη αλ απηφ νθείιεηαη 
ζε αδέμην πηάζηκν, φηαλ απνηπγράλεη δειαδή λα ηελ ειέγμεη, ζηελ 
πξνζπάζεηα ηνπ λα ηελ πηάζεη ή λα ηελ ζηακαηήζεη. 

7:8  λα αθνπκπήζεη ηελ κπάια κε ην πφδη ή ηελ θλήκε, εθηφο αλ ε κπάια 
ξίρζεθε ζηνλ παίθηε απφ έλαλ αληίπαιν (13:1α-β) δεηηε θαη 8:7 . 

7:9  ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη αλ ε κπάια αθνπκπήζεη ηνλ Γηαηηεηή ζην 
γήπεδν 



 
Άπθπο 7 
 

 
32 

7:10 αλ ν παίθηεο κε ηελ κπάια θηλείηαη έμσ απφ ην γήπεδν κε ην έλα ή 
θαη ηα δχν πφδηα (ελψ ε κπάια είλαη κέζα ζην γήπεδν), γηα 
παξάδεηγκα γηα λα απνθχγεη έλαλ ακπλφκελν παίθηε, ζα δνζεί 
ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ αληηπάισλ (13:1α).  

Αλ παίθηεο ηεο νκάδαο, πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, πάξεη ζέζε 
έμσ απφ ην γήπεδν, νη Γηαηηεηέο ζα ππνδείμνπλ ζηνλ παίθηε λα 
κεηαθηλεζεί κέζα ζην γήπεδν. Αλ ν παίθηεο δελ ην θάλεη ή 
επαλαιεθζεί απηή ε ελέξγεηα, αξγφηεξα, απφ ηελ ίδηα νκάδα, ζα 
θαηαινγηζηεί ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ αληηπάισλ (13:1α), ρσξίο 
άιιε πξνεηδνπνίεζε. Σέηνηεο ελέξγεηεο δελ νδεγνχλ ζε πξνζσπηθέο 
πνηλέο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 16. 

 

Παθηηικό παισνίδι 

7:11 δελ επηηξέπεηαη λα παξακέλεη ε κπάια ζηελ θαηνρή ηεο νκάδαο, 
ρσξίο λα γίλεηαη κηα επδηάθξηηε πξνζπάζεηα γηα επίζεζε ή ξίςε 
πξνο ην ηέξκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν, δελ επηηξέπεηαη ν παίθηεο λα 
θαζπζηεξεί επαλεηιεκκέλα ηελ εθηέιεζε ελαξθηήξηαο ξίςεο, 
ειεχζεξεο ξίςεο, πιάγηαο ξίςεο ή ξίςεο ηεξκαηνθχιαθα ηεο νκάδαο 
ηνπ (δείηε Γηεπθξίληζε 4). Απηφ ζεσξείηαη ζαλ παζεηηθφ παηρλίδη θαη 
ηηκσξείηαη κε ειεχζεξε ξίςε, θαηά ηεο νκάδαο πνπ έρεη ηελ θαηνρή 
ηεο κπάιαο, εθηφο αλ ζηακαηήζεη απηή ε παζεηηθή ηάζε (13:1α).  

Η ειεχζεξε ξίςε εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ βξηζθφηαλ ε κπάια 
φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη. 

7:12  Όηαλ είλαη επδηάθξηηε κηα ηάζε γηα παζεηηθφ παηρλίδη, δείρλεηαη ην 
πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα (ζήκα 17). Απηφ δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ 
νκάδα πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν 
επίζεζεο, γηα λα απνθχγεη ηελ απψιεηα ηεο θαηνρήο. Αλ κεηά ην 
δείμηκν ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο, δελ αιιάμεη ν ηξφπνο 
επίζεζεο ή δελ γίλεη ξίςε πξνο ην ηέξκα, θαηαινγίδεηαη ειεχζεξε 
ξίςε, θαηά ηεο νκάδαο πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο (Γηεπθξίληζε 
4).  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη Γηαηηεηέο κπνξνχλ επίζεο λα 
θαηαινγίζνπλ ειεχζεξε ξίςε θαηά ηεο νκάδαο πνπ έρεη ηελ θαηνρή 
ηεο κπάιαο, ρσξίο πξνεγνχκελν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα, γηα 
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παξάδεηγκα φηαλ ν παίθηεο απνθεχγεη, ζθφπηκα, ηελ πξνζπάζεηα, 
λα εθκεηαιιεπηεί κηα θαζαξή επθαηξία γηα ηέξκα. 
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θάλμαηα και Ανηιαθληηική ζςμπεπιθοπά 
 
8:1         Δπιηπέπεηαι ζηον παίκηη: 
 

α. λα ρξεζηκνπνηήζεη αλνηθηφ ρέξη γηα λα απνζπάζεη ηελ κπάια  
απφ ην ρέξη ελφο άιινπ παίθηε, 

  
β. λα ρξεζηκνπνηήζεη ιπγηζκέλνπο ηνπο βξαρίνλεο γηα λα έιζεη ζε 
επαθή κε ην ζψκα θάπνηνπ αληηπάινπ.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν λα 
παξαθνινπζεί θαη λα αθνινπζεί απηφλ,  

 
γ.  λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπ έηζη ψζηε λα 
εκπνδίζεη ηνλ αληίπαιν, ζε κηα δηεθδίθεζε γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ 
ρψξν. 

σόλιο: 
 
Δκπνδίδσ ζεκαίλεη, απνηξέπσ έλαλ αληίπαιν λα θηλεζεί ζηνλ ειεχζεξν 
ρψξν. Ο θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ δηαηήξεζεο ηεο παξεκπφδηζεο αιιά  θαη 
ηεο  απνθπγήο ηεο, ζα  πξέπεη λα γίλεη  κε παζεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζηνλ 
αληίπαιν (Γεο, νπσζδήπνηε 8:2 β)  
θάικαηα πνπ ζπλήζσο δελ νδεγνχλ ζε πξνζσπηθέο πνηλέο. (Να ιάβεηε 
ππ’ φςε νπσζδήπνηε  ηα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζηελ 8:3 α-
δ) 

 Γεν επιηπέπεηαι ζηον παίκηη: 
 

8:2      α. Να ηξαβήμεη ή λα ρηππήζεη ηελ κπάια απφ ηα ρέξηα ηνπ 
αληηπάινπ, 

 
β. Να εκπνδίζεη ηνλ αληίπαιν κε ηνπο βξαρίνλεο, ηα ρέξηα, ηα  
πφδηα ή λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ  
γηα λα ηνλ εθηνπίζεη ή λα ηνλ ζπξψμεη καθξηά. Απηφ πεξηιακβάλεη  
θαη ηελ επηθίλδπλε ρξήζε ηνπ αγθψλα, ηφζν θαηά ην μεθίλεκα γηα 
ηελ θαηάιεςε  ζέζεο φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζεο, 

 
γ. Να θξαηήζεη ηνλ αληίπαιν (ην ζψκα ή ηελ ζηνιή) έζησ θαη εάλ 
απηφο παξακέλεη ειεχζεξνο λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη, 
  
δ. Να ηξέμεη, ή λα θάλεη άικα πάλσ ζε  αληίπαιν 

 



 
Άπθπο 8 
 

 
35 

θάλμαηα πος δικαιολογούν μία πποζυπική ποινή ζύμθυνα με 
ηα άπθπα 8:3-6 

 
8:3  θάικαηα,  γηα ελέξγεηεο πνπ ζηξέθνληαη  θπξίσο  ή απνθιεηζηηθά 
κε ζηφρν ην ζψκα ηνπ αληηπάινπ, πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε κηα πξν-
ζσπηθή πνηλή. Απηφ ζεκαίλεη φηη επηπιένλ ηνπ ζθάικαηνο  ηεο 
ειεχζεξεο ξίςεο ή ξίςεο 7-κέηξσλ πξέπεη λα ππάξρεη πξννδεπηηθή 
ηηκσξία. Ξεθηλψληαο κε παξαηήξεζε(16:1), αθνινπζψληαο 2 – ιεπηψλ 
απνθιεηζκνί (16:3 β) θαη απνβνιέο (16:6δ)  

 
Γηα πεξηζζφηεξν ζνβαξά ζθάικαηα, ππάξρνπλ ηξία επηπιένλ επίπεδα 
γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηλψλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα γηα ηελ 
ιήςε απνθάζεσλ:  

 
 

 θάικαηα πνπ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζνχλ κε έλαλ άκεζν 2-ιεπηά 
απνθιεηζκφ (8:4); 

 

 θάικαηα πνπ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζνχλ κε απνβνιή (8:5); 
 

 θάικαηα πνπ πξφθεηηαη λα ηηκσξεζνχλ κε απνβνιή θαη κε γξαπηή 
αλαθνξά σο απαηηείηαη (8:6);  

 
Κπιηήπια για ηη λήτη αποθάζευν: 

 
Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  πνηεο δειαδή πξνζσπηθέο πνηλέο είλαη 
θαηάιιειεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζθάικαηα, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ 
θξηηήξηα; Απηά ηα θξηηήξηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ 
αλάινγα κε ηελ θάζε πεξίπησζε. 

 
α .Σην Θέζη ηνπ παίθηε πνπ δηαπξάηηεη ην ζθάικα (Μπξνζηηλή 
ηνπνζέηεζε, πιάγηα, πίζσ); 

 
β. Σο μέπορ ηος ζώμαηορ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηνρεχεη  ε αληηθαλνληθή 
ελέξγεηα (θνξκφο, βξαρίνλεο, πφδηα, θεθάιη/ιαηκφο/απρέλαο);  

 
γ.- Σιρ δςναμικέρ ησλ αληηθαλνληθψλ    ελεξγεηψλ (ηελ έληαζε ηεο 
αληηθαλνληθήο ζσκαηηθήο επαθήο/ή ελφο ζθάικαηνο φηαλ ν αληίπαινο 
βξίζθεηαη ζε πιήξε θίλεζε); 
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δ.- Σο αποηέλεζμα ηεο αληηθαλνληθήο ελέξγεηαο: 

 
● Σηο επηπηψζεηο ζην ζψκα θαη ηνλ έιεγρν ηεο κπάιαο 

 
●  Σνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ πξφιεςε ηεο δπλαηφηεηαο γηα θίλεζε 

 
● Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλέρηζεο ηνπ παηρληδηνχ 

 
Η απφθαζε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ελφο ζθάικαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 
ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ. Με έκθαζε (π.ρ. ζε 
πξνζπάζεηεο ξίςεσλ, ηξεμίκαηνο ζηνλ ειεχζεξν ρψξν, ηξεμίκαηνο 
κε  πςειή ηαρχηεηα). 

 
θάλμαηα πος δικαιολογούν έναν άμεζο αποκλειζμό 2-
λεπηών 

 
8:4  Γηα νξηζκέλα ζθάικαηα ε πνηλή είλαη έλαο     άκεζνο 
απνθιεηζκφο  2-ιεπηψλ Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν παίθηεο είρε δερζεί 
κία παξαηήξεζε     πξνεγνπ-κέλσο.  

 
Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ν 
παίθηεο πνπ δηαπξάηηεη ην ζθάικα αγλνεί ηνλ επηθίλδπλν  ηξφπν 
παημίκαηνο απέλαληη ζηνλ αληίπαιν  (βι., επίζεο, 8:5 θαη 8:6)  
Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 
ιήςε απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ην 8:3, ηέηνηα ζθάικαηα ζα 
κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα είλαη:  

 
α.-θάικαηα πνπ δηαπξάηηνληαη κε πςειή έληαζε ε ελαληίνλ ελφο               
αληηπάινπ πνπ θηλείηαη κε πςειή ηαρχηεηα, 

 
β.-Κξάηεκα ηνπ αληηπάινπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή ξίμηκν 
απηνχ  θάησ, 

 
γ.-θάικαηα ελαληίνλ  ηνπ θεθαιηνχ, ηνπ ιαηκνχ ή ηνπ απρέλα, 

 
δ.-θιεξφ θηχπεκα ελαληίνλ ηνπ ρεξηνχ  ξίςεο, 
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ε.-Όηαλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξεί ν αληίπαινο ράζεη ηνλ 
έιεγρν ηνπ ζψκαηφο ηνπ  (π.ρ. πηάζηκν ηνπ πνδηνχ  ελφο αληηπάινπ) 
πνπ επηρεηξεί άικα. Γεο νπσζδήπνηε ην 8:5α  

 
ζη. Σξέρνληαο ή πεδψληαο κε κεγάιε ηαρχηεηα πάλσ  ζε έλαλ 
αληίπαιν. 

 
θάλμαηα πος δικαιολογούν αποβολή 

 
8:5   ·λαο παίθηεο πνπ επηηίζεηαη  κε έλαλ ηξφπν επηθίλδπλν γηα ηελ 

ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ αληηπάινπ πξέπεη λα απνβιεζεί. (16:6 
α). Ο μερσξηζηφο θίλδπλνο γηα ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 
αληηπάινπ πξνθχπηεη απφ ηελ πςειή έληαζε ηνπ ζθάικαηνο ή 
απφ γεγνλφο φηη ν αληίπαινο βξέζεθε εληειψο απξνεηνίκαζηνο 
γηα ην εηο βάξνο ηνπ ζθάικα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπφξεζε λα 
πξνζηαηεπζεί. (βι. άξζξν 8:5 ζρφιην). 

  
Δθηφο ησλ θξηηεξίσλ 8:3 θαη 8:4, ζε φηη αθνξά ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  
 

α.Η πξαγκαηηθή απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο, ελψ ηξέρεη ή 
πεδά, ή  θαηά ηελ δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο κηαο ξίςεο. 

 
β.Η ηδηαίηεξα - δηαθξηηή  επηζεηηθή ελέξγεηα θαηά κέξνπο ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ  αληηπάινπ, εηδηθφηεξα πξνο ην πξφζσπν, ην ιαηκφ 
ή ηνλ απρέλα. (ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο επαθήο). 

 
γ.Η ζθφπηκα επηθίλδπλε πξφζεζε είλαη εκθαλήο ζηνλ έλνρν 
παίθηε, φηαλ δηαπξάηηεη ην ζθάικα. 

 
Σχόλιο:  
 

Αθφκα θαη έλα ζθάικα, κε απνηέιεζκα κηα πνιχ κηθξή θπζηθή 
ζχγθξνπζε κπνξεί λα είλαη πνιχ επηθίλδπλν θαη λα νδεγήζεη ζε 
έλαλ πνιχ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ, αλ θαηά ηελ ζηηγκή ηνπ 
ζθάικαηνο ν παίθηεο βξίζθεηαη ζην αέξα κεηά απφ πήδεκα ή 
ηξέρεη θαη  σο εθ ηνχηνπ θαηαιακβάλεηαη απξνεηνίκαζηνο  
αδπλαηψληαο  λα πξν-ζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ.  ε απηνχ ηνπ 
είδνπο ηηο θαηαζηάζεηο απηφ απνηειεί θίλδπλν  γηα ηνλ αληίπαιν 
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θαη φρη ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο επαθήο πνπ απνηειεί θαη ηελ 
βάζε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα απνβνιή. 

 
 

Απηφ ηζρχεη επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλαο 
ηεξκαηνθχιαθαο εγθαηαιείπεη ηελ πεξηνρή ηνπ ηέξκαηνο ηνπ κε 
ζθνπφ λα πάξεη ζέζε ζε δηάδξνκν δηέιεπζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα 
αληίπαιν. ηελ πεξίπησζε απηή ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη ηελ 
επζχλε λα εμαζθαιίζεη φηη κε ηελ ελέξγεηά ηνπ δελ ζα πξνθχςεη 
νηηδήπνηε επηθίλδπλν γηα ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ 
αληηπάινπ. 

 
Ο ηεξκαηνθχιαθαο ζα απνβιεζεί φηαλ: 

 
α.-Κεξδίζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο αιιά κε ηελ θίλεζή ηνπ 
πξνθαιέζεη ζχγθξνπζε κε ηνλ αληίπαιν. 

 
β.Γελ θαηνξζψζεη λα θζάζεη ε λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο 
κπάιαο αιιά πξνθαιέζεη κηα ζχγθξνπζε κε ηνλ αληίπαιφ. 

   
Αλ νη δηαηηεηέο είλαη πεπεηζκέλνη φηη έρεη ζπκβεί  θάπνηα απφ ηηο 
πην πάλσ πεξηπηψζεηο, φηη, ρσξίο ηελ αληηθαλνληθή ελέξγεηα ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα, ν αληίπαινο ζα κπνξνχζε λα θηάζεη ηελ κπάια, 
ηφηε πξέπεη λα δνζεί κία ξίςε 7-κέηξσλ. 
 
Αποβολή για λόγοςρ μιαρ απεπίζκεπηα πιτοκίνδςνηρ 
ενέπγειαρ, μιαρ ιδιαίηεπα επικίνδςνηρ, μιαρ ππομελεηημένηρ  
ή κακόβοςληρ ενέπγειαρ. 
(Δπίζηρ ππέπει να γίνει γπαπηή αναθοπά). 

 
8:6 Δάλ νη δηαηηεηέο δηαπηζηψζνπλ φηη κία ελέξγεηα είλαη 
απεξίζθεπηα ξηςνθίλδπλε, ηδηαίηεξα επηθίλδπλε ή εθ πξνκειέηεο 
θαθφβνπιε. Πξέπεη λα γίλεη γξαπηή αλαθνξά κεηά απφ ην 
παηρλίδη έηζη ψζηε νη ππεχζπλεο αξρέο λα είλαη ζε ζέζε λα 
πάξνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ. 
Οη ελδείμεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θξηηήξηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πέξα 
απφ εθείλα ηνπ άξζξνπ 8:5 είλαη ηα εμήο: 
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α.Μία απεξίζθεπηε ή ηδηαίηεξα  επηθίλδπλε ελέξγεηα. 
 

β.Πξνκειεηεκέλεο ή θαθφβνπιεο  ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζε θακία 
πεξίπησζε δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηρληδηνχ. 

 
σόλιο: 
Όηαλ έλα ζθάικα ζχκθσλα κε ην άξζξν 8:5 ή 8:6 έρεη 
δηαπξαρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ιεπηνχ ηνπ 
παηρληδηνχ, κε ζηφρν ηελ απνηξνπή ελφο ηέξκαηνο, ηφηε ε 
ελέξγεηα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο «εμαηξεηηθά αθξαία αληηαζιεηηθή 
ζπκπεξηθνξά», ζχκθσλα κε ην άξζξν 8:10δ θαη ηηκσξείηαη 
αλαιφγσο. 

 
Ανηιαθληηική ζςμπεπιθοπά πος δικαιολογεί μια πποζυπική 
ποινή ζύμθυνα με ηα άπθπα 8:7-10 

 
Ωο αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη θάζε πξνθνξηθή θαη κε 
πξνθνξηθή έθθξαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ην αζιεηηθφ πλεχκα. 
Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο  παίθηεο θαη ηνπο ζπλνδνχο ησλ νκάδσλ, ζην 
γήπεδν θαη έμσ απφ ην γήπεδν. Γηα ηελ πνηλή ηεο αληηαζιεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο, ηεο ζνβαξά αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 
εμαηξεηηθά αθξαίαο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρνπλ 4 
δηαθνξεηηθά επίπεδα ελεξγεηψλ.  

 

 Δλέξγεηεο πνπ ηηκσξνχληαη πξννδεπηηθά (8:7) 
 

 Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ηηκσξνχληαη  κε έλαλ άκεζν 2-ιεπηά 
απνθιεηζκφ (8:8) 

 

 Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ηηκσξεζνχλ κε κία απνβνιή (8:9) 
 

 Δλέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ηηκσξεζνχλ κε κία απνβνιή θαζψο θαη 
κε γξαπηή αλαθνξά. (8:10) 
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Ανηιαθληηική ζςμπεπιθοπά πος δικαιολογεί ηην πποοδεςηική 
ηιμυπία. 
 
8:7 Οη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ απφ ην α-ζη απνηεινχλ 
παξαδείγκαηα αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξέπεη λα 
ηηκσξνχληαη πξννδεπηηθά, θάλνληαο αξρή κε κηα πξνεηδνπνίεζε (16:1 
β): 

 
α. Γηακαξηπξίεο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ δηαηηεηή, ή πξνθνξηθέο θαη 
κε  πξνθνξηθέο ελέξγεηεο πνπ επηδηψθνπλ λα πξνθαιέζνπλ κηα 
μερσξηζηή απφθαζε ηνπ  δηαηηεηή.                 

 
β.Παξελνριψληαο έλαλ αληίπαια ή ζπκπαίθηε κε ιφγηα ή ρεηξνλνκίεο, 
ή  θσλάδνληαο πξνο έλαλ αληίπαιν επηδηψθνληαο έηζη ηελ απφζπαζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπ.  

 
γ. Καζπζηεξψληαο ηελ εθηέιεζε κηαο ηππηθήο ξίςεο ησλ αληηπάισλ,  
επεηδή δελ ηεξήζεθε ε απφζηαζε ησλ 3 –κέηξσλ ή κε θάπνην άιιν  
ηξφπν.   

 
δ. Πξνζπαζψληαο κε «Θέαηξν» λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο δηαηηεηέο ζε 
φηη αθνξά ηηο ελέξγεηεο ελφο αληηπάινπ ηνπο ή ππεξβάιινληαο γηα ηηο 
επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί, πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπλ 
θαζπζηέξεζε ή άδηθε ηηκσξία γηα έλαλ αληίπαιν.  

 
ε.θφπηκε παξεκπφδηζε κηαο ξίςεο ή κηαο πάζαο ρξεζηκνπνηψληαο ην  
πφδη ή ηελ θλήκε. Καζαξά αληαλαθιαζηηθέο θηλήζεηο π.ρ. κεηαθηλψληαο 
ηα πφδηα ηαπηφρξνλα δελ πξέπεη λα ηηκσξνχληαη. (Γεο επίζεο άξζξν 
7:8) 
 
ζη. Δπαλαιακβαλφκελε παξαβίαζε ηεο πεξηνρήο ηέξκαηνο γηα 
ιφγνπο ηαθηηθήο. 
 

Ανηιαθληηική ζςμπεπιθοπά πος να δικαιολογεί ηον άμεζο αποκλειζμό 
2-λεπηών 
 
8:8  Οξηζκέλεο αληηαζιεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ θχζε ηνπο ζεσξνχληαη σο               
πεξηζζφηεξν ζνβαξέο θαη δηθαηνινγνχλ έλαλ απνθιεηζκφ 2-ιεπηψλ, 
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αλεμάξηεηα εάλ ν παίθηεο ή ν ζπλνδφο είραλ ιάβεη λσξίηεξα 
πξνεηδνπνίεζε. 
 

       Απηφ πεξηιακβάλεη: 
 
α.Γηακαξηπξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δπλαηέο θσλέο κε έληνλεο ρεηξνλνκίεο  
ή  πξνθιεηηθή  ζπκπεξηθνξά. 
 
β .Όηαλ ππάξρεη απφθαζε ζε βάξνο κηαο νκάδαο πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο 
κπάιαο θαη ν παίθηεο δελ  ηελ ζέηεη ακέζσο ζηελ δηάζεζε ησλ αληηπάισλ 
ηνπ γηα λα εθηειεζηεί ε ξίςε ή λα ηελ αθήζεη θάησ ζην δάπεδν. 
 
γ.Δκπνδίδνληαο ηελ απφθηεζε θαηνρήο ηεο κπάιαο φηαλ απηή θαηεπζχλεηαη  
πξνο ηελ πεξηνρή αιιαγήο. 
 

   οβαπή ανηιαθληηική ζςμπεπιθοπά πος δικαιολογεί ηην  Αποβολή 
 

8:9 Οξηζκέλεο κνξθέο ηεο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεσξνχληαη ηφζν 
ζνβαξέο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ απνβνιή. Σα παξαθάησ είλαη παξαδείγκαηα 
απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 
α.Σν ξίμηκν ή ην θηχπεκα ηεο κπάιαο καθξηά κε ηξφπν επηδεηθηηθφ, κεηά 
απφ απφθαζε ησλ δηαηηεηψλ. 

 
β. Δάλ έλαο ηεξκαηνθχιαθαο απνδεδεηγκέλα απνθεχγεη λα ζηακαηήζεη ηελ 
κπάια κεηά απφ ξίςε 7-κέηξσλ. 

 
γ.θφπηκα ξίρλεη ηελ κπάια πάλσ ζηνλ  αληίπαιν θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο 
δηαθνπήο ζην παηρλίδη, εάλ απηφ γίλεηαη κε πνιχ δχλακε θαη απφ πνιχ 
κηθξή απφζηαζε είλαη ζσζηφ λα ζεσξεζεί σο «ηδηαίηεξα απεξίζθεπηε 
ελέξγεηα» ζχκθσλα κε ην 8:6 πνην πάλσ.  

 
δ.Όηαλ ν ξίπηεο κηαο 7-κέηξσλ ξίςεο πεηχρεη ην θεθάιη ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, 
αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ κεηαθηλήζεη ην θεθάιη ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 
κπάιαο. 

 
ε.Όηαλ ν ξίπηεο κηαο ειεχζεξεο ξίςεο πεηχρεη ην θεθάιη ηνπ ακπληηθνχ αλ ν 
ακπληηθφο δελ κεηαθηλήζεη ην θεθάιη ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κπάιαο. 
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ζη. Γηα κηα πξάμε εθδίθεζεο κεηά απφ αληηθαλνληθέο ελέξγεηεο 
 

σόλιο: 
 

ηελ πεξίπησζε κηαο ξίςεο 7-κέηξσλ ή κηαο ειεχζεξεο ξίςεο ν ξίπηεο 
θέξεη ηελ επζχλε κα κε βάιεη ζε θίλδπλν ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ή ηνλ 
ακπλφκελν. 

 
Αποβολή λόγυ εξαιπεηικά ακπαίαρ ανηιαθληηικήρ ζςμπεπιθοπάρ 
(Δπιπλέον ππέπει να γίνει γπαπηή αναθοπά) 
 

8:10 Αλ νη δηαηηεηέο ραξαθηεξίζνπλ κία ζπκπεξηθνξά σο εμαηξεηηθά αθξαία 
αληηαζιεηηθή, πξέπεη λα ππνβάινπλ γξαπηή αλαθνξά κεηά απφ ην παηρλίδη, 
έηζη ψζηε νη αξκφδηεο αξρέο λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ απφθαζε ζρεηηθά 
κε ηε ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ. 
 
Οη παξαθάησ ελέξγεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο παξαδείγκαηα: 
 
α. πξνζβιεηηθή  ή  απεηιεηηθή   ζπκπεξηθνξά   πνπ  απεπζχλεηαη  ζε  άιιν  
πξφζσπν,  π.ρ.   Γηαηηεηή,  ρξνλνκέηξε  / ζεκεησηή  παξαηεξεηή,  ζπλνδφ  
νκάδαο,  παίθηε,  ζεαηή.  Η ζπκπεξηθνξά  κπνξεί  λα  είλαη  θξαζηηθή  ή κε  
θξαζηηθήο κνξθήο (π.ρ. έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο, γιψζζα ηνπ  
ζψκαηνο ή ζσκαηηθή επαθή). 
 
 
β. Η παξεκβνιή ελφο ζπλνδνχ κηαο νκάδαο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ή ζηελ 
πεξηνρή αλαπιεξσκαηηθψλ, ή (ΙΙ) φηαλ έλαο παίθηεο θαηαζηξέςεη κηα 
θαζαξή επθαηξία γηα επηηπρία ηέξκαηνο είηε εηζεξρφκελνο αληηθαλνληθά ζηνλ 
αγσληζηηθφ ρψξν (άξζξν 4:6) ή απφ ηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ.                             
 
γ.Δάλ θαηά  ην  ηειεπηαίν  ιεπηφ  ηνπ αγψλα ε  κπάια είλαη εθηφο παηρληδηνχ  
θαη έλαο   παίθηεο ή  ζπλνδφο  εκπνδίδεη  ηελ εθηέιεζε  κηαο  ξίςεο  γηα ηνπο  
αληηπάινπο,  πξνθεηκέλνπ  λα  ηνπο  απνηξέςεη ψζηε απηνί λα επηρεηξήζνπλ  
κία ξίςε πξνο  ην ηέξκα  ή  λα  επηηχρνπλ  κηα θαζαξή επθαηξία γηα  επηηπρία 
ηέξκαηνο. Απηφ ζεσξείηαη σο  εμαηξεηηθά αθξαία  αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά 
θαη ηζρχεη γηα  θάζε  είδνπο  παξέκβαζε. (π.ρ. κε θπζηθή  ελέξγεηα ρακειήο  
έληαζεο, αλαθφπηνληαο κία  πάζα,  παξεκβνιή ζηελ ππνδνρή ηεο κπάιαο,  
κε απειεπζέξσζε ηεο κπάιαο) 
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δ. Δάλ θαηά ην ηειεπηαίν ιεπηφ ηνπ αγψλα ε κπάια είλαη ζην παηρλίδη θαη νη 

αληίπαινη κε κηα ελέξγεηα πνπ εκπίπηεη ζην άξζξν 8:5 ή 8:6 εκπνδίδνπλ  

ηελ νκάδα πνπ έρεη θαηνρή ψζηε απηνί λα επηρεηξήζνπλ κία ξίςε πξνο ην 

ηέξκα ή λα επηηχρνπλ κηα θαζαξή επθαηξία γηα επηηπρία ηέξκαηνο. Απηφ δελ 

ζα ηηκσξεζεί κε κία απνβνιή ζχκθσλα κε ην άξζξν 8:5 ή 8:6.  πξέπεη λα 

ππνβιεζεί επηπιένλ θαη γξαπηή αλαθνξά. 
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Η επιηςσία ηέπμαηορ 

9:1  Σν ηέξκα επηηπγράλεηαη φηαλ νιφθιεξε ε κπάια έρεη δηαζρίζεη 
νιφθιεξν ην πιάηνο ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (δηάγξακκα 4), κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη δηαπξαρζεί παξάβαζε θαλνληζκψλ απφ 
ηνλ ξίπηε ή ζπκπαίθηε ηνπ, πξηλ ή θαηά ηε ξίςε. Ο Γηαηηεηήο 
γξακκήο ηέξκαηνο επηβεβαηψλεη κε δχν ζχληνκα ζθπξίγκαηα θαη ην 
ζήκα 12, φηη ην ηέξκα επηηεχρζεθε. 

Σν ηέξκα θαηαθπξψλεηαη αλ ε κπάια κπεη ζην ηέξκα, παξά ηελ 
παξάβαζε θαλνληζκψλ απφ ακπλφκελν.  

Σν ηέξκα δελ κπνξεί λα θαηαθπξσζεί, αλ νη Γηαηηεηέο ,φ 
ρξνλνκέηξεο ε ν παξαηεξεηήο δηέθνςαλ ην παηρλίδη, πξηλ ε κπάια 
δηαζρίζεη εληειψο ηε γξακκή ηέξκαηνο.  

Σν ηέξκα θαηαθπξψλεηαη ππέξ ησλ αληηπάισλ, αλ ν παίθηεο ξίμεη ηελ 
κπάια ζην ηέξκα ηεο νκάδαο ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ν 
ηεξκαηνθχιαθαο εθηειεί ξίςε ηεξκαηνθχιαθα (12::2 § 2) 

σόλιο: Σν ηέξκα ζα θαηαθπξσζεί, αλ ε κπάια εκπνδηζηεί λα κπεη ζην 
ηέξκα, απφ θάπνηνλ ή θάηη πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη (ζεαηέο, 
αληηθείκελα θιπ) θαη νη Γηαηηεηέο είλαη πεπεηζκέλνη φηη ρσξίο απηή ηελ 
επέκβαζε, ε κπάια ζα έκπαηλε ζην ηέξκα. 

9:2  Σν ηέξκα πνπ θαηαθπξψζεθε δελ κπνξεί πιένλ λα αθπξσζεί, 
αθφηνπ ν Γηαηηεηήο ζηε ζπλέρεηα ζθχξημε γηα λα εθηειεζηεί ε 
ελαξθηήξηα ξίςε (δείηε φκσο ην ζρφιην ηεο 2:9). 

Οη Γηαηηεηέο πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ζαθέο (ρσξίο ελαξθηήξηα ξίςε), 
φηη θαηαθχξσζαλ ην ηέξκα, αλ ην ζήκα ιήμεο ηνπ εκηρξφλνπ ερήζεη 
ακέζσο κεηά ηελ επηηπρία ηνπ ηέξκαηνο θαη πξηλ εθηειεζηεί ε 
ελαξθηήξηα ξίςε. 

 

σόλιο: Σν ηέξκα θαηαρσξείηαη ζην θχιιν αγψλα ακέζσο κφιηο 
θαηαθπξσζεί απφ ηνπο Γηαηηεηέο. 

9:3.  Νηθήηξηα είλαη ε νκάδα πνπ πέηπρε πεξηζζφηεξα ηέξκαηα απφ ηνπο 
αληηπάινπο ηεο. Σν παηρλίδη είλαη ηζφπαιν αλ νη νκάδεο πέηπραλ ηνλ 
ίδην αξηζκφ ηεξκάησλ ή δελ πέηπραλ ηέξκα (δείηε ηo 2:2). 
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Η εναπκηήπια πίτη 
 

10:1  ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ ε ελαξθηήξηα ξίςε εθηειείηαη απφ ηελ 
νκάδα, πνπ θέξδηζε ζηε ξίςε ηνπ λνκίζκαηνο θαη επέιεμε λα 
μεθηλήζεη κε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Οη αληίπαινη ηφηε έρνπλ 
δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηέξκαηα. Αληίζεηα αλ ε νκάδα, πνπ θέξδηζε 
ζηε ξίςε ηνπ λνκίζκαηνο, πξνηηκά λα επηιέμεη ηέξκαηα, ηφηε νη 
αληίπαινη παίξλνπλ ηελ ελαξθηήξηα ξίςε.  

Οη νκάδεο αιιάδνπλ ηέξκαηα γηα ην δεχηεξν εκίρξνλν ηνπ 
παηρληδηνχ. Η ελαξθηήξηα ξίςε ζηελ αξρή ηνπ δεπηέξνπ εκηρξφλνπ 
εθηειείηαη απφ ηελ νκάδα, πνπ δελ είρε ηελ ελαξθηήξηα ξίςε ζηελ 
αξρή ηνπ παηρληδηνχ.  

Μηα λέα ξίςε λνκίζκαηνο γίλεηαη πξηλ απφ θάζε παξάηαζε θαη φιεο 
νη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10:1 εθαξκφδνληαη επίζεο ζηελ 
παξάηαζε. 

10:2  Μεηά απφ επηηπρία ηέξκαηνο, ην παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ελαξθηήξηα 
ξίςε απφ ηελ νκάδα πνπ δέρζεθε ην ηέξκα (9:2 § 2).  

10:3  Η ελαξθηήξηα ξίςε εθηειείηαη πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε, απφ ην 
θέληξν ηνπ γεπέδνπ (κε απφθιηζε πεξίπνπ 1,5 κέηξν πξνο θάζε 
πιεπξά). Πξνεγείηαη ζθχξηγκα θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 
εθηειεζηεί κέζα ζε 3 δεπηεξφιεπηα (13:1α, 15:7 § 3). Ο παίθηεο πνπ 
εθηειεί ηελ ελαξθηήξηα ξίςε, πξέπεη λα ζηαζεί, ηνπιάρηζηνλ, κε ην 
έλα πφδη πάλσ θαη ην άιιν πάλσ είηε πίζσ απφ ηελ θεληξηθή 
γξακκή (15:6) θαη λα παξακείλεη ζε απηή ηε ζέζε, κέρξη λα θχγεη ε 
κπάια απφ ην ρέξη ηνπ (13:1α,15:7 § 3, δείηε ηε Γηεπθξίληζε 5).  

Οη ζπκπαίθηεο ηνπ ξίπηε δελ επηηξέπεηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ θεληξηθή 
γξακκή, πξηλ ην ζθχξηγκα (15:6). 

10:4 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελαξθηήξηαο ξίςεο ζηελ αξρή θάζε εκηρξφλνπ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαηάζεσλ) φινη νη παίθηεο πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζην δηθφ ηνπο κηζφ γήπεδν. 

Γηα ηελ ελαξθηήξηα ξίςε φκσο κεηά απφ επηηπρία ηέξκαηνο, νη 
αληίπαινη ηνπ ξίπηε επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη θαη ζηα δχν κηζά ηνπ 
γεπέδνπ.  
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Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, φκσο, νη αληίπαινη πξέπεη λα βξίζθνληαη 
ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κέηξσλ απφ ηνλ παίθηε, πνπ 
εθηειεί ηελ ελαξθηήξηα ξίςε (15:4, 15:9, 8:7γ). 
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Η πλάγια πίτη 
 

11:1  Η πιάγηα ξίςε θαηαινγίδεηαη φηαλ ε κπάια δηαζρίζεη εληειψο ηελ 
πιάγηα γξακκή ή φηαλ παίθηεο γεπέδνπ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο, 
ήηαλ ν ηειεπηαίνο πνπ αθνχκπεζε ηελ κπάια, πξηλ απηή δηαζρίζεη 
ηελ εμσηεξηθή γξακκή ηέξκαηνο ηεο νκάδαο ηνπ. Καηαινγίδεηαη 
επίζεο φηαλ ε κπάια αθνπκπήζεη ηελ νξνθή ή έλα αληηθείκελν 
ζηεξεσκέλν πάλσ απφ ην γήπεδν. 

11:2  Η πιάγηα ξίςε εθηειείηαη ρσξίο ζθχξηγκα ησλ Γηαηηεηψλ (15:5β), 
απφ ηνπο αληηπάινπο ηεο νκάδαο, πνπ παίθηεο ηεο αθνχκπεζε 
ηειεπηαίνο ηελ κπάια πξηλ δηαζρίζεη ηε γξακκή ή αθνπκπήζεη ηελ 
νξνθή ή έλα αληηθείκελν ζηεξεσκέλν πάλσ απφ ην γήπεδν. 

11:3  Η πιάγηα ξίςε εθηειείηαη απφ ην ζεκείν φπνπ ε κπάια δηέζρηζε ηελ 
πιάγηα γξακκή ή αλ δηέζρηζε ηελ εμσηεξηθή γξακκή ηέξκαηνο, απφ 
ηελ ηνκή ηεο πιάγηαο γξακκήο θαη ηεο εμσηεξηθήο γξακκήο 
ηέξκαηνο, ζηελ ίδηα πιεπξά. 

11:4  Ο ξίπηεο πξέπεη λα ζηαζεί κε ην έλα πφδη πάλσ ζηελ πιάγηα 
γξακκή (15:6) θαη λα παξακείλεη ζε ζσζηή ζέζε, κέρξη λα θχγεη ε 
κπάια απφ ην ρέξη ηνπ (15:7 2ε & 3ε §, 13:1α). Γελ ππάξρεη 
πεξηνξηζκφο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ άιινπ πνδηνχ. 

11:5  Όηαλ εθηειείηαη ε πιάγηα ξίςε, νη αληίπαινη πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηξία κέηξα απφ ηνλ ξίπηε (15:4, 15:9, 8:7γ). 

Απηφ δελ ηζρχεη, νηαλ νη αληίπαινη ζηεθνληαη αθξηβσο εμσ απν ηελ ΅      
γξακκή ηεο πεξηνρήο ηνπ ηέξκαηνο ηνπο .        
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Η πίτη ηεπμαηοθύλακα 
 

12:1  Η ξίςε ηεξκαηνθχιαθα θαηαινγίδεηαη φηαλ:  

(Ι). παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπεη ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, θαηά 
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6:2α,  

(ΙΙ).ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη ειέγμεη ηελ κπάια ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο 
ή ε κπάια είλαη ζηακαηεκέλε ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο. (6:4-5), 

(ΙΙΙ). παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο αθνπκπήζεη ηελ κπάια, πνπ 
θπιά  ζην έδαθνο, κέζα ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο (6:5 παξ.1), 

((IV) ε κπάια δηέζρηζε ηελ εμσηεξηθή γξακκή ηέξκαηνο θαη 
ηειεπηαίνο ηελ αθνχκπεζε ν ηεξκαηνθχιαθαο ή παίθηεο ηεο 
αληίπαιεο νκάδαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε κπάια ζεσξείηαη 
εθηφο παηρληδηνχ θαη αλ γίλεη νπνηαδήπνηε παξάβαζε, κεηά ηνλ 
θαηαινγηζκφ ηεο ξίςεο ηεξκαηνθχιαθα θαη πξηλ ηελ εθηέιεζή ηεο, ην 
παηρλίδη ζα μαλαξρίζεη κε ξίςε ηεξκαηνθχιαθα (13:3). 

12:2  Η ξίςε ηεξκαηνθχιαθα εθηειείηαη απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, ρσξίο 
ζθχξηγκα ηνπ Γηαηηεηή (δείηε φκσο ηελ 15:5β), απφ ηελ πεξηνρή 
ηέξκαηνο πξνο ην ππφινηπν γήπεδν, πάλσ απφ ηε γξακκή πεξηνρήο 
ηέξκαηνο  

Η ξίςε ηεξκαηνθχιαθα ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ε κπάια, 
αθνχ ξηθζεί απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, δηαζρίζεη εληειψο ηε γξακκή 
πεξηνρήο ηέξκαηνο. 

Οη παίθηεο ηεο άιιεο νκάδαο επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη αθξηβψο 
έμσ απφ ηε γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα 
αθνπκπήζνπλ ηελ κπάια, πξηλ λα δηαζρίζεη εληειψο ηε γξακκή 
(15:4, 15:9, 8:7γ). 

 



 
Άπθπο 13 
 

 
50 

Η Δλεύθεπη πίτη 
 

Η απόθαζη για ελεύθεπη πίτη 

13:1  Καη΄ αξρήλ νη Γηαηηεηέο δηαθφπηνπλ ηνλ αγψλα θαη ηνλ μαλαξρίδνπλ 
κε ειεχζεξε ξίςε ππέξ ησλ αληηπάισλ φηαλ: 

α’. ε νκάδα πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο δηαπξάηηεη  παξάβαζε 
ησλ θαλνληζκψλ (δείηε 4:2-3, 4:5-6, 5:6-10, 6:5, 6:7β, 7:2-4, 7:7-8, 
7:10,7:11-12 8:2, 10:3, 11:4, 13:7, 14:4-7 θαη 15:7 § 1 θαη 15:8), 

β’. νη αληίπαινη δηαπξάηηνπλ παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ, ε νπνία 
πξνθαιεί ζηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, ηελ απψιεηα 
ηεο (δείηε 4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2β, 6:7β, 7:8, 8:2). 

13:2  Οη Γηαηηεηέο πξέπεη λα επηηξέςνπλ λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη, 
απνθεχγνληαο κηα πξφσξε δηαθνπή, κε κηα απφθαζε ηνπο γηα 
ειεχζεξε ξίςε. 

Απηφ ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηελ 13:1α, φηη νη Γηαηηεηέο δελ πξέπεη λα 
θαηαινγίζνπλ ειεχζεξε ξίςε, αλ ε ακπλφκελε νκάδα απνθηήζεη ηελ 
θαηνρή ηεο κπάιαο, ακέζσο κεηά ηελ παξάβαζε πνπ δηαπξάρζεθε 
απφ ηελ επηηηζέκελε νκάδα. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ 13:1β, νη Γηαηηεηέο δελ πξέπεη 
λα επέκβνπλ, κέρξη λα γίλεη ζαθέο φηη ε επηηηζέκελε νκάδα έρεη 
ράζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο ή είλαη αλίθαλε λα ζπλερίζεη ηελ 
επίζεζή ηεο, εμ αηηίαο ηεο παξάβαζεο πνπ δηαπξάρζεθε απφ ηελ 
ακπλφκελε νκάδα.  

Αλ πξέπεη λα δνζεί κηα πξνζσπηθή πνηλή γηα παξάβαζε ησλ 
θαλνληζκψλ, νη Γηαηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ λα 
δηαθφςνπλ ακέζσο ην παηρλίδη, αλ απηφ δελ πξνθαιεί κεηνλέθηεκα 
ζηνπο αληηπάινπο ηεο νκάδαο, πνπ δηαπξάηηεη ηελ παξάβαζε. 
Γηαθνξεηηθά ε επηβνιή ηεο πνηλήο ζα θαζπζηεξήζεη, κέρξη λα 
νινθιεξσζεί ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε.   

Ο θαλφλαο 13:2 δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ 
θαλφλσλ 4:2-3 ή 4:5-6 φπνπ θαλνληθά ην παηρλίδη ζα δηαθνπεί 
ακέζσο, εμ αηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ ρξνλνκέηξε. 
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13:3  Αλ κηα παξάβαζε, πνπ θαλνληθά νδεγεί ζε ειεχζεξε ξίςε ζχκθσλα 
κε ηελ 13:1α-β, γίλεη φηαλ ε κπάια είλαη εθηφο παηρληδηνχ, ηφηε ην 
παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ηε ξίςε, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αηηία ηεο 
ππάξρνπζαο δηαθνπήο. 

13:4  Δπί πξνζζέησο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 13:1α-β, ε 
ειεχζεξε ξίςε ρξεζηκνπνηείηαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζαλ έλαο 
ηξφπνο επαλέλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ, πνπ δηαθφπεθε, παξά ην φηη 
δελ ππήξμε παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ: 

α’. αλ ε κηα νκάδα είρε ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
δηαθνπήο, ε νκάδα απηή ζα δηαηεξήζεη ηελ θαηνρή, 

β’. αλ θακία απφ ηηο νκάδεο είρε ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, ηφηε ε 
θαηνρή ζα μαλαδνζεί ζηελ νκάδα, πνπ είρε ηειεπηαία ηελ θαηνρή ηεο 
κπάιαο.  

13:5  Αλ ππάξμεη απφθαζε ειεχζεξεο ξίςεο θαηά ηεο νκάδαο πνπ έρεη ηελ 
θαηνρή ηεο κπάιαο, ν παίθηεο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή έρεη ηελ κπάια, 
πξέπεη, ακέζσο, κε ην ζθχξηγκα ησλ Γηαηηεηψλ, λα ηε ξίμεη ή λα ηελ 
ηνπνζεηήζεη ζην έδαθνο, ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη (8:8β). 

 

Η εκηέλεζη ηηρ ελεύθεπηρ πίτηρ 

13:6  Η ειεχζεξε ξίςε εθηειείηαη, ζπλήζσο, ρσξίο ζθχξηγκα ηνπ Γηαηηεηή 
(δείηε φκσο ην 15:5β) θαη θαη΄ αξρήλ, απφ ην ζεκείν φπνπ 
δηεπξάρζε ε παξάβαζε. Σα παξαθάησ είλαη εμαηξέζεηο απηνχ ηνπ 
θαλφλα: 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 13:4α-β, ε ειεχζεξε ξίςε 
εθηειείηαη, κεηά απφ ζθχξηγκα, θαη΄ αξρήλ, απφ ην ζεκείν φπνπ 
βξηζθφηαλ ε κπάια ηε ζηηγκή ηεο δηαθνπήο.  

Αλ ν Γηαηηεηήο ή ν Παξαηεξεηήο δηαθφςεη ηνλ αγψλα, εμ αηηίαο κηαο 
παξάβαζεο παίθηε ή ζπλνδνχ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο θαη απηή ε 
δηαθνπή έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα πξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε ή 
πξνζσπηθή πνηλή, ηφηε ε ειεχζεξε ξίςε ζα εθηειεζηεί απφ ην 
ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ ε κπάια, φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη, αλ απηφ 
είλαη επλντθφηεξν απφ ην ζεκείν φπνπ ζπλέβε ε παξάβαζε. 
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Η ίδηα εμαίξεζε, φπσο απηή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, 
εθαξκφδεηαη φηαλ ν ρξνλνκέηξεο δηαθφςεη ηνλ αγψλα γηα 
παξαβάζεηο ησλ 4:2-3 ή 4:5-6. 

Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηελ 7:11, νη ειεχζεξεο ξίςεηο πνπ 
θαηαινγίδνληαη γηα παζεηηθφ παηρλίδη, εθηεινχληαη απφ ην ζεκείν 
φπνπ βξηζθφηαλ ε κπάια, φηαλ δηαθφπεθε ην παηρλίδη. 

Παξά ηηο βαζηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε ειεχζεξε ξίςε δελ κπνξεί πνηέ λα 
εθηειεζηεί κέζα ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ή 
κέζα απφ ηε γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ ησλ αληηπάισλ. ε θάζε 
πεξίπησζε φηαλ ην ζεκείν εθηέιεζεο πνπ ππνδεηθλχεηαη ζε θάζε 
κηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, πεξηιακβάλεηαη ζε κηα 
απφ απηέο ηηο πεξηνρέο, ηφηε πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζην 
πιεζηέζηεξν ζεκείν, ακέζσο έμσ απφ ηελ απαγνξεπκέλε πεξηνρή. 

σόλιο: Αλ ε ζσζηή ζέζε γηα ηελ ειεχζεξε ξίςε βξίζθεηαη ζηε γξακκή 
ειεπζέξσλ ξίςεσλ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο, ε εθηέιεζε ηφηε ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί, απαξαίηεηα, ζην αθξηβέο ζεκείν. Όζν φκσο καθξχηεξα 
βξίζθεηαη απηφ ην ζεκείν, απφ ηε γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ ηεο 
ακπλφκελεο νκάδαο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην πεξηζψξην κηαο κηθξήο 
απφθιηζεο απφ ην αθξηβέο ζεκείν, απφ φπνπ επηηξέπεηαη λα εθηειεζηεί ε 
ειεχζεξε ξίςε. Σν πεξηζψξην απηφ απμάλεη βαζκηαία κέρξη ηα 3 κέηξα θαη 
εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ειεχζεξεο ξίςεο, πνπ εθηειείηαη αθξηβψο έμσ 
απφ ηε γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο, ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί. 
Σν πεξηζψξην πνπ κφιηο εμεγήζεθε, δελ εθαξκφδεηαη ζε παξάβαζε ηνπ 
θαλφλα 13:5, αλ ε παξάβαζε απηή ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ   θαλνληζκφ 
8:8β. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε εθηέιεζε πξέπεη λα γίλεηαη πάληα απφ ην 
αθξηβέο ζεκείν, φπνπ δηεπξάρζε ε παξάβαζε. 

13:7  Οη παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ηελ ειεχζεξε ξίςε, δελ 
επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζνπλ ή λα δηαζρίζνπλ ηε γξακκή ειεπζέξσλ 
ξίςεσλ ησλ αληηπάισλ, πξηλ εθηειεζηεί ε ειεχζεξε ξίςε. Γείηε 
επίζεο ηνπο εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 2:5. 

Οη Γηαηηεηέο πξέπεη λα δηνξζψζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ παηθηψλ ηεο 
νκάδαο πνπ εθηειεί ηελ ειεχζεξε ξίςε, ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ 
απφ ηελ εθηέιεζε, βξίζθνληαη κεηαμχ ηεο γξακκήο ειεπζέξσλ 
ξίςεσλ θαη ηεο γξακκήο πεξηνρήο ηέξκαηνο θαη νη αληηθαλνληθέο 
απηέο ζέζεηο επεξεάδνπλ ην παηρλίδη (15:3, 15:6). Η ειεχζεξε ξίςε 
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ζα εθηειεζηεί ηφηε κεηά απφ ζθχξηγκα (15:5β). Η ίδηα δηαδηθαζία 
εθαξκφδεηαη (15:7 § 2), φηαλ παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ηελ 
ειεχζεξε ξίςε, κπνπλ ζηελ απαγνξεπκέλε πεξηνρή, θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ειεχζεξεο ξίςεο (πξηλ θχγεη ε κπάια απφ ην 
ρέξη ηνπ ξίπηε), φηαλ ε ξίςε εθηειείηαη ρσξίο ζθχξηγκα. 

Όηαλ ε εθηέιεζε ηεο ειεχζεξεο ξίςεο γίλεηαη κε ζθχξηγκα, αλ νη 
παίθηεο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο αθνπκπήζνπλ ή δηαζρίζνπλ ηε 
γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ, πξηλ θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ 
ξίπηε, ζα θαηαινγηζηεί ειεχζεξε ξίςε ππέξ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο 
(15:7 §3 13:1α). 

13:8  Όηαλ εθηειείηαη ειεχζεξε ξίςε, νη αληίπαινη πξέπεη λα παξακείλνπλ 
ζε απφζηαζε, ηνπιάρηζηνλ, ηξηψλ κέηξσλ απφ ηνλ ξίπηε. 
Δπηηξέπεηαη φκσο λα ζηαζνχλ αθξηβψο έμσ απφ ηε δηθή ηνπο 
γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο, αλ ε ειεχζεξε ξίςε εθηειείηαη ζηε δηθή 
ηνπο γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ. Η παξέκβαζε ζηελ εθηέιεζε ηεο 
ειεχζεξεο ξίςεο ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ηελ 15:9 ,8:7γ . 
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Η πίτη 7-μέηπυν 
 

Η απόθαζη για πίτη 7-μέηπυν 

14:1  Η ξίςε 7-κέηξσλ θαηαινγίδεηαη φηαλ: 

α’. θαηαζηξαθεί, αληηθαλνληθά, κηα θαζαξή επθαηξία γηα ηέξκα, 
νπνπδήπνηε κέζα ζην γήπεδν, απφ παίθηε ή ζπλνδφ ηεο αληίπαιεο 
νκάδαο 

β’. ππάξρεη έλα αδηθαηνιφγεην ζθχξηγκα, ηε ζηηγκή κηαο θαζαξήο 
επθαηξίαο γηα ηέξκα,  

γ’. θαηαζηξαθεί κηα θαζαξή επθαηξία γηα ηέξκα, απφ ηελ αλάκεημε 
θάπνηνπ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη, γηα παξάδεηγκα έλαο 
ζεαηήο κπαίλεη ζην γήπεδν ή ζηακαηά ηνπο παίθηεο κε ζθχξηγκα 
(εθηφο αλ εθαξκνζηεί ην ζρφιην ηεο 9:1). Με αλάινγν ηξφπν ην 
άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, φπσο ζε κηα 
μαθληθή δηαθνπή ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, ε νπνία ζηακαηά ην παηρλίδη 
αθξηβψο ηε ζηηγκή κηαο θαζαξήο επθαηξίαο γηα ηέξκα. 

Γείηε ηελ Γηεπθξίληζε 6, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θαζαξήο επθαηξίαο γηα 
ηέξκα. 

14:2  Αλ παξά ηελ παξάβαζε (θάπνηα απφ απηέο ηεο 14:1α) ν 
επηηηζέκελνο παίθηεο δηαηεξεί ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο κπάιαο θαη ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ, δελ ππάξρεη ιφγνο λα δνζεί ξίςε 7-κέηξσλ, αθφκα θαη 
αλ ζηε ζπλέρεηα, ν παίθηεο απνηχρεη λα αμηνπνηήζεη ηελ θαζαξή 
επθαηξία γηα ηέξκα. 

Όηαλ ελδερνκέλσο πξφθεηηαη λα ιεθζεί κηα απφθαζε γηα ξίςε 7-
κέηξσλ, νη Γηαηηεηέο πξέπεη πάληα λα απνθχγνπλ λα αλακεηρζνχλ, 
κέρξη λα κπνξέζνπλ λα μεθαζαξίζνπλ φηη ε απφθαζε γηα ξίςε 7-
κέηξσλ είλαη πξαγκαηηθά δίθαηε θαη απαξαίηεηε. Αλ ν επηηηζέκελνο 
παίθηεο, παξά ηελ αληηθαλνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αληηπάισλ, 
ζπλερίδεη γηα λα πεηχρεη ηέξκα, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη 
ιφγνο λα δνζεί ξίςε 7-κέηξσλ. Αληηζέησο πξέπεη λα δνζεί ξίςε 7-
κέηξσλ, φηαλ εμ αηηίαο ηεο παξάβαζεο, είλαη θαλεξφ φηη ν παίθηεο 
πξαγκαηηθά έρεη ράζεη ηελ κπάια ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, ψζηε 
λα κελ πθίζηαηαη πιένλ ε θαζαξή επθαηξία γηα ηέξκα. 
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14:3  Όηαλ θαηαινγίδεηαη ξίςε 7-κέηξσλ, νη Γηαηηεηέο είλαη δπλαηφλ λα 
δηαθφςνπλ ηνλ ρξφλν αιιά κφλνλ φηαλ ππάξρεη κηα αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε, γηα παξάδεηγκα γηα αιιαγή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ή ηνπ 
ξίπηε. Απηή ε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 
αξρέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηεπθξίληζε 2. 

 

Η εκηέλεζη ηηρ πίτηρ 7-μέηπυν 

14:4  Η ξίςε 7-κέηξσλ εθηειείηαη ζαλ απ' επζείαο ξίςε πξνο ην ηέξκα, 
κέζα ζε 3 δεπηεξφιεπηα απφ ην ζθχξηγκα ηνπ Γηαηηεηή (15:7 § 3, 
13:1α). 

14:5  Ο παίθηεο πνπ εθηειεί ηε ξίςε 7-κέηξσλ πξέπεη λα πάξεη ζέζε πίζσ 
απφ ηε γξακκή ησλ 7-κέηξσλ, φρη καθξχηεξα ηνπ ελφο κέηξνπ, απφ 
ηε γξακκή (15:1, 15:6). Μεηά ην ζθχξηγκα ηνπ Γηαηηεηή ν ξίπηεο δελ 
επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη ή λα δηαζρίζεη ηε γξακκή ησλ 7-κέηξσλ, 
πξηλ λα θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ (15:7 § 3, 13:1α).. 

14:6  Η κπάια κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ξίςεο 7-κέηξσλ, δελ επηηξέπεηαη λα 
μαλαπαηρηεί απφ ηνλ ξίπηε ή ζπκπαίθηε ηνπ, πξηλ αθνπκπήζεη έλαλ 
αληίπαιν ή ηα δνθάξηα (15:7, § 3 ,13:1α). 

14:7  Όηαλ εθηειείηαη ε ξίςε 7-κέηξσλ, νη ζπκπαίθηεο ηνπ ξίπηε πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνχλ έμσ απφ ηε γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ θαη λα 
παξακείλνπλ εθεί, κέρξη λα θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ ξίπηε 
(15:3, 15:6). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θαηαινγηζηεί ειεχζεξε ξίςε 
θαηά ηεο νκάδαο πνπ εθηειεί ηε ξίςε 7-κέηξσλ (15:7 § 3, 13:1 α). 

14:8   Όηαλ εθηειείηαη ε ξίςε 7-κέηξσλ, νη παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο 
πξέπεη λα παξακείλνπλ έμσ απφ ηε γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ θαη 
ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα καθξηά απφ ηε γξακκή ησλ 7-κέηξσλ, κέρξη λα 
θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ ξίπηε. Αλ δελ παξακείλνπλ, ζα 
επαλαιεθζεί ε ξίςε 7-κέηξσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην απνηέιεζκα 
δελ είλαη επηηπρία ηέξκαηνο, δελ ζα ππάξμεη φκσο πξνζσπηθή πνηλή.  

14:9    Η ξίςε 7-κέηξσλ ζα επαλαιεθζεί, αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο δηαζρίζεη 
ηελ γξακκή πεξηνξηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ή γξακκή ησλ 
ηεζζάξσλ κέηξσλ (1:7, 5:11), πξηλ θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ 
ξίπηε, εθηφο αλ επηηεχρζεθε ηέξκα. Η ελέξγεηα απηή φκσο δελ 
επηζχξεη πξνζσπηθή πνηλή γηα ηνλ ηεξκαηνθχιαθα. 
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14:10  Γελ επηηξέπεηαη πιένλ λα αιιάμεη ν ηεξκαηνθχιαθαο, αλ ήδε ν 
ξίπηεο ζηέθεηαη ζην ζσζηφ ζεκείν κε ηελ κπάια ζην ρέξη θαη είλαη 
έηνηκνο λα εθηειέζεη ηε ξίςε 7-κέηξσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 
θάζε πξνζπάζεηα γηα λα γίλεη αιιαγή ζα ηηκσξεζεί ζαλ αληηαζιεηηθή 
ζπκπεξηθνξά (8:7γ, 16:1β, 16:3δ) 
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Γενικέρ οδηγίερ για ηην εκηέλεζη ηυν πίτευν (Δναπκηήπια Ρίτη, Ρίτη 
Σεπμαηοθύλακα, Πλάγια Ρίτη, Δλεύθεπη Ρίτη, Ρίτη 7-μέηπυν) 
 

Ο Ρίπηηρ 

15:1  Πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ν ξίπηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζσζηή ζέζε γηα 
ηε ξίςε, φπσο πξνβιέπεηαη. Η κπάια πξέπεη λα είλαη ζηα ρέξηα ηνπ 
ξίπηε (15:6).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο ξίςεο 
ηεξκαηνθχιαθα, ν ξίπηεο πξέπεη λα έρεη έλα κέξνο ηνπ πνδηνχ 
ζηαζεξά ζε επαθή κε ην δάπεδν, κέρξη λα θχγεη ε κπάια. Σν άιιν 
πφδη κπνξεί επαλεηιεκκέλα λα ζεθψλεηαη θαη λα παηά ζην δάπεδν. 
(δείηε επίζεο ηελ 7:6). Ο ξίπηεο πξέπεη λα παξακείλεη ζηε ζσζηή 
ζέζε, κέρξη λα εθηειεζηεί ε ξίςε (15:7, § 2 θαη 3) 

15:2  Η ξίςε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε, κφιηο ε κπάια θχγεη απφ ην ρέξη 
ηνπ ξίπηε (δείηε φκσο ηελ 12:2).  

Ο ξίπηεο δελ επηηξέπεηαη λα αθνπκπήζεη πάιη ηελ κπάια, πξηλ ε 
κπάια αθνπκπήζεη άιινλ παίθηε ή ηα δνθάξηα (15:7, 15:8). Γείηε 
επίζεο πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ 14:6. 

Σέξκα ζεκεηψλεηαη απ' επζείαο απφ φιεο ηηο ξίςεηο, εθηφο απφ ηελ 
ξίςε ηεξκαηνθχιαθα, κε απ΄ επζείαο ηέξκα ζε βάξνο ηνπ (ν 
ηεξκαηνθχιαθαο ξίρλεη ηελ κπάια ζην ηέξκα ηνπ). 

Οι ζςμπαίκηερ ηος πίπηη 

15:3 Οη ζπκπαίθηεο ηνπ ξίπηε πξέπεη λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη  γηα ηελ αλάινγε ξίςε (15:6). Οη παίθηεο πξέπεη λα 
παξακέλνπλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο κέρξη ε κπάια λα θχγεη απφ ην ρέξη 
ηνπ ξίπηε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 10:3 § 2.  

Η κπάια δελ πξέπεη λα δνζεί ρέξη κε ρέξη ή λα ηελ αθνπκπήζεη 
ζπκπαίθηεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο (15:7, § 2 θαη  3). 
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Οι αμςνόμενοι παίκηερ  

15:4 Οη ακπλφκελνη παίθηεο πξέπεη λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο πνπ 
επηβάιινληαη γηα ηε ξίςε  θαη λα παξακείλνπλ ζηηο θαλνληθέο ηνπο 
ζέζεηο, κέρξη λα θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ ξίπηε (15:9). 

 Καηά ηελ εθηέιεζε πιάγηαο ξίςεο, ελαξθηήξηαο ξίςεο, ειεχζεξεο 
ξίςεο, νη Γηαηηεηέο δελ πξέπεη λα δηνξζψζνπλ ηελ αληηθαλνληθή ζέζε 
ησλ ακπλνκέλσλ παηθηψλ, αλ νη επηηηζέκελνη παίθηεο εθηειψληαο 
ακέζσο ηε ξίςε, δελ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Οη ζέζεηο ζα 
δηνξζσζνχλ κφλν αλ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε . 

θύπιγμα για ηην επανέναπξη 

15:5 Ο Γηαηηεηήο πξέπεη λα ζθπξίμεη γηα ηελ επαλέλαξμε: 

α’. πάληα ζηελ πεξίπησζε ελαξθηήξηαο ξίςεο (10:3) ή ξίςεο 7-
κέηξσλ (14:4), 

β’. ζηελ πεξίπησζε ειεχζεξεο ξίςεο, ξίςεο ηεξκαηνθχιαθα ή 
πιάγηαο ξίςεο:  

 -γηα ηελ επαλέλαξμε κεηά απφ δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, 

 -γηα ηελ επαλέλαξμε κε ειεχζεξε ξίςε ζχκθσλα κε ηελ 13:4, 

 -φηαλ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε,  

 -κεηά απφ δηφξζσζε ζέζεσλ ησλ παηθηψλ, 

 -κεηά απφ πξνθνξηθή πξνεηδνπνίεζε ή παξαηήξεζε. 

Ο Γηαηηεηήο κπνξεί λα θξίλεη πφηε αξκφδεη, γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο, λα 
ζθπξίμεη γηα ηελ επαλέλαξμε θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. 

Γεληθά ν Γηαηηεηήο δελ πξέπεη λα ζθπξίμεη γηα ηελ επαλέλαξμε  κέρξη 
νη παίθηεο λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 15:1, 15:3 
θαη 15:4 (δείηε φκσο ην 13:7 § 2 θαη 15:4 § 2). Αλ παξά ηηο 
αληηθαλνληθέο ζέζεηο ησλ ακπλνκέλσλ παηθηψλ, ν Γηαηηεηήο ζθχξημε 
γηα λα εθηειεζζεί ε ξίςε, ηφηε νη παίθηεο απηνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
παξέκβνπλ θαλνληθά ζην παηρλίδη.  

Μεηά ην ζθχξηγκα, ν ξίπηεο πξέπεη λα παίμεη ηελ κπάια κέζα ζε 
ηξία δεπηεξφιεπηα. 
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Κςπώζειρ 

15:6  Οη παξαβάζεηο ηνπ ξίπηε ή ησλ ζπκπαηθηψλ ηνπ πξηλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο ξίςεο, ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο ησλ νπνίσλ είλαη νη ιαλζαζκέλεο 
ζέζεηο ή ε επαθή ηεο κπάιαο απφ ζπκπαίθηε, νδεγνχλ ζε δηφξζσζε 
(δείηε φκσο ην 13:7 § 2). 

15:7 Οη ζπλέπεηεο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ ξίπηε ή ησλ ζπκπαηθηψλ ηνπ 
(15:1-3), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο, εμαξηψληαη θπξίσο απφ ην 
αλ ηεο  ξίςεο, ζα πξνεγεζεί ζθχξηγκα επαλέλαξμεο. 

Καη’ αξρήλ, θάζε παξάβαζε θαηά ηελ εθηέιεζε ξίςεο, ηεο νπνίαο 
δελ πξνεγείηαη ζθχξηγκα επαλέλαξμεο, ηαθηνπνηείηαη κε δηφξζσζε 
θαη επαλεθηέιεζε ηεο ξίςεο, κεηά απφ ζθχξηγκα. Δθαξκφδεηαη φκσο 
εδψ ε έλλνηα ηνπ πιενλεθηήκαηνο ζχκθσλα κε ην 13:2.  Αλ ε νκάδα 
ηνπ ξίπηε ράζεη ηελ θαηνρή, ακέζσο κεηά ηε ιαλζαζκέλε εθηέιεζε, 
ηφηε απιά ζεσξείηαη φηη ε ξίςε έρεη εθηειεζηεί θαη ην παηρλίδη 
ζπλερίδεηαη.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ξίςεο, ηηκσξείηαη, θαη’ αξρήλ, θάζε παξάβαζε 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην ζθχξηγκα επαλέλαξμεο. Απηφ 
εθαξκφδεηαη γηα παξάδεηγκα αλ ν ξίπηεο πεδήμεη θαηά ηελ εθηέιεζε, 
θξαηήζεη ηελ κπάια πάλσ απφ ηξία δεπηεξφιεπηα ή κεηαθηλεζεί απφ 
ηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε, πξηλ θχγεη ε κπάια απφ ην ρέξη ηνπ. 
Δθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ νη ζπκπαίθηεο κεηαθηλεζνχλ ζε 
αληηθαλνληθέο ζέζεηο, κεηά ην ζθχξηγκα αιιά πξηλ θχγεη ε κπάια 
απφ ηα ρέξηα ηνπ ξίπηε (ζεκείσζε ηνπ 10:3 § 2). ηηο πεξηπηψζεηο 
απηέο ε αξρηθή ξίςε ράλεηαη θαη θαηαινγίδεηαη ειεχζεξε ξίςε ππέξ 
ησλ αληηπάισλ (13:1α), απφ ην ζεκείν ηεο παξάβαζεο (δείηε φκσο 
ηελ 2:6). Δθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο 13:2, γηα 
παξάδεηγκα αλ ε νκάδα ηνπ ξίπηε ράζεη ηελ θαηνρή, πξηλ 
πξνιάβνπλ λα επέκβνπλ νη Γηαηηεηέο, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη.  

15:8 Καη’ αξρήλ θάζε παξάβαζε, πνπ ακέζσο αθνινπζεί ηελ εθηέιεζε 
αιιά ζρεηίδεηαη κε απηήλ, ζα ηηκσξεζεί. Απηφ αλαθέξεηαη ζε 
παξάβαζε ηνπ 15:2 § 2, γηα παξάδεηγκα ν ξίπηεο αθνπκπά ηελ 
κπάια γηα δεχηεξε θνξά, πξηλ απηή αθνπκπήζεη άιινλ παίθηε ή ηα 
δνθάξηα, ζε κηα κνξθή ειηγκνχ είηε μαλαπηάλεη ηελ κπάια πνπ είλαη 
ήδε ζηνλ αέξα ή έρεη ηνπνζεηεζεί ζην δάπεδν. Καηαινγίδεηαη 
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ειεχζεξε ξίςε (13:1α) ππέξ ησλ αληηπάισλ. Η δηάηαμε ηνπ 
πιενλεθηήκαηνο   εθαξκφδεηαη, φπσο ζην 15:7 § 3.  

15:9 Με εμαίξεζε φ,ηη ζεκεηψλεηαη ζηα 14:8, 14:9, 15:4 § 2 θαη 15:5 § 3, νη 
ακπλφκελνη παίθηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ξίςεο ησλ 
αληηπάισλ, γηα παξάδεηγκα κελ παίξλνληαο αξρηθά θαλνληθή ζέζε ή 
κεηαθηλνχκελνη ζηε ζπλέρεηα ζε αληηθαλνληθέο ζέζεηο, ζα 
ηηκσξεζνχλ. Η δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη, αλεμάξηεηα αλ ζπκβεί 
πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο (πξηλ θχγεη ε κπάια απφ ην 
ρέξη ηνπ ξίπηε). Δθαξκφδεηαη επίζεο αλεμάξηεηα αλ ηεο ξίςεο ζα 
πξνεγεζεί ζθχξηγκα επαλέλαξμεο είηε φρη. Ο θαλνληζκφο 8:7γ 
εθαξκφδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 16:1β θαη 16:3δ. Η ξίςε πνπ 
επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ ηελ παξέκβαζε ελφο ακπλνκέλνπ, θαη’ 
αξρήλ, επαλαιακβάλεηαη. 
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Οι ποινέρ 

 

Παπαηήπηζη 

 
16:1  Μία παξαηήξεζε είλαη ε θαηάιιειε πνηλή γηα: 

α) θάικαηα πνπ πξέπεη λα ηηκσξνχληαη πξννδεπηηθά (8:3; 
ζπγθξίλαηε  νπσζδήπνηε κε 16:3β θαη 16:6δ). 

 
 
β) Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα ηηκσξείηαη 
πξννδεπηηθά  (8:7). 
 
 
σόλιο: 
 
ε θάζε παίθηε δελ κπνξεί λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

παξαηεξήζεηο θαη ζηνπο παίθηεο ηεο ίδηαο νκάδαο, δελ κπνξεί λα δνζνχλ 
πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο παξαηεξήζεηο, κεηά ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ 
παξαπάλσ, ε πνηλή ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφο. 
Ο παίθηεο πνπ ήδε έρεη δερζεί 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφ, δελ κπνξεί ζηε 
ζπλέρεηα λα δερζεί παξαηήξεζε. 
ηνπο ζπλνδνχο ηεο ίδηαο νκάδαο δελ κπνξεί λα δνζνχλ, ζπλνιηθά,     
πεξηζζφηεξεο απφ κηα παξαηεξήζεηο. 

 
16:2   Ο Γηαηηεηήο δείρλεη ηελ παξαηήξεζε ζηνλ ππαίηην παίθηε ή ζπλνδφ                               
θαη ηνπο θξηηέο, πςψλνληαο ηελ θίηξηλε θάξηα (ζήκα 13). 

   

Αποκλειζμόρ 
16:3  ·λαο απνθιεηζκφο 2-ιεπηψλ είλαη ε θαηάιιειε πνηλή γηα: 
  
 
α. γηα ιαλζαζκέλε αιιαγή, αλ έλαο επηπιένλ παίθηεο κπεη ζην γήπεδν ή 
έλαο παίθηεο απφ ηελ πεξηνρή αλαπιεξσκαηηθψλ, επεκβαίλεη  αληηθαλνληθά  
ζην παηρλίδη (4:5-6), ζεκείσζε, ζχγθξηζε, άξζξν 8:10β(ΙΙ) 
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       β. γηα ζθάικαηα φπσο απηά ησλ πεξηπηψζεσλ 8:3 αλ ν παίθηεο ή θαη  
       νκάδα ηνπ έρνπλ ήδε δερζεί ηνλ κέγηζην αξηζκφ παξαηεξήζεσλ (δεο  
       ζρφιην 16:1)  
 
       γ. γηα ζθάικαηα φπσο απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην 8:4 
 
 
        δ. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ έλαλ παίθηε ζχκθσλα κε ην 8:7 
        εάλ  ν παίθηεο  ή  θαη  ε  νκάδα  ηνπ  έρνπλ  ιάβεη ηνλ  κέγηζην αξηζκφ                    
        παξαηεξήζεσλ. 
 
 

ε. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ ζπλνδφ  νκάδαο ζχκθσλα   
κε ην  8:7   εάλ θάπνηνο απφ ηνπο ζπλνδνχο ηεο νκάδαο  έρεη   ήδε 
δερζεί κηα παξαηήξεζε)    

 
 

ζη. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ παίθηε ε ζπλνδφ νκάδαο 
ζχκθσλα κε ην 8:8. δεο επίζεο 4:6   

 
 

δ)  σο επαθφινπζν  απνβνιήο παίθηε ή ζπλνδνχ νκάδαο    (16:8, § 2, 
δεο, επίζεο, 16:11β) 

 
 

ε)  γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά παίθηε πξηλ ηελ επαλέλαξμε ηνπ  
παηρληδηνχ, ακέζσο κεηά ηνλ 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφ ηνπ ( 16:9α) 

 
 
 

σόλιο: 
 

Οη ζπλνδνί φκσο ηεο νκάδαο δελ είλαη δπλαηφ λα δερζνχλ, ζπλνιηθά, 
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ, 2-ιεπηψλ απνθιεηζκνχο ζπλνιηθά. 
Όηαλ δίλεηαη 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφο ζε ζπλνδφ, ζχκθσλα κε ηελ          
16:3δ-ε, ν ζπλνδφο επηηξέπεηαη λα παξακείλεη ζηελ πεξηνρή ησλ 
αλαπιεξσκαηηθψλ θαη λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ, ε δχλακε φκσο 
ηεο νκάδαο ζην γήπεδν, κεηψλεηαη γηα δχν ιεπηά.   
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16:4 Αθνχ δηαθφςεη ηνλ ρξφλν, ν Γηαηηεηήο ζα δείμεη θαζαξά ηνλ    
απνθιεηζκφ ζηνλ ππαίηην παίθηε ή ζπλνδφ νκάδαο θαη ηνπο θξηηέο, κε 
ην πξνβιεπφκελν ζήκα, πςσκέλνο ν βξαρίνλαο κε ηελησκέλα δχν 
δάρηπια (ζήκα 14). 

 
16:5  Ο απνθιεηζκφο  ηζρχεη  πάληα  γηα  δχν  ιεπηά  ηνπ ρξφλνπ ηνπ  

παηρληδηνχ. Ο ηξίηνο απνθιεηζκφο γηα ηνλ ίδην παίθηε νδεγεί ζε 
απνβνιή (16:6δ). 
Ο απνθιεηζκέλνο  παίθηεο  δελ  επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην 
παηρλίδη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ε 
νκάδα δελ επηηξέπεηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ζην γήπεδν. Ο 
ρξφλνο ηνπ απνθιεηζκνχ αξρίδεη κε ην ζθχξηγκα γηα ηελ 
επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ. 
Ο 2- ιεπηψλ  απνθιεηζκφο κεηαθέξεηαη ζην δεχηεξν εκίρξνλν ηνπ 
παηρληδηνχ, αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί κε ην ηέινο ηνπ πξψηνπ 
εκηρξφλνπ. Σν ίδην εθαξκφδεηαη απφ ην θαλνληθφ παηρλίδη ζηελ 
παξάηαζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηάζεσλ. Αλ ν ρξφλνο 
απνθιεηζκνχ ηνπ παίθηε δελ έρεη ηειεηψζεη ζην ηέινο ηεο 
δεχηεξεο παξάηαζεο, δελ δηθαηνχηαη ν παίθηεο λα ζπκκεηάζρεη 
ζηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ληθεηή, πνπ αθνινπζεί, φπσο νη ξίςεηο 
7-κέηξσλ, ζχκθσλα κε ην ζρφιην ηεο 2:2. 

Αποβολή 

 
16:6  Μία απνβνιή είλαη ε θαηάιιειε πνηλή: 
 
 

α. γηα ζθάικαηα ζχκθσλα κε ην 8:5 θαη 8:6 
 

β. γηα ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηελ 8:9 θαη 
αθξαία αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ην 8:10 απφ 
παίθηε ε ζπλνδφ νκάδαο, κέζα ή έμσ απφ ην γήπεδν    
 
γ. γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε ζπλνδνχ κηαο νκάδαο 
ζχκθσλα κε ην 8:7 αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη  ήδε δερζεί 
παξαηήξεζε θαη 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφ ζχκθσλα κε ην 16:1β θαη 
ην 16:3δ-ε 
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δ) σο επαθφινπζν ελφο ηξίηνπ απνθιεηζκνχ ζηνλ ίδην παίθηε 
(16:5) 
 
ε) γηα ζεκαληηθέο ή επαλαιακβαλφκελεο αληηαζιεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαηάζεσλ θαη ησλ 
ξίςεσλ 7-κέηξσλ (ρφιην 2:2 θαη 16:10) 

 
16:7  Αθνχ νη Γηαηηεηέο δηαθφςνπλ ηνλ ρξφλν, ζα δείμνπλ θαζαξά ηελ   

απνβνιή ζηνλ ππαίηην παίθηε ή ζπλνδφ θαη ηνπο θξηηέο, 
πςψλνληαο ηελ θφθθηλε θάξηα (ζήκα 13) 

16:8  Η απνβνιή παίθηε ή ζπλνδνχ ηζρχεη πάληα γηα ηνλ ππφινηπν 
ρξφλν ηνπ παηρληδηνχ. Ο παίθηεο ή ν ζπλνδφο πξέπεη λα 
απνρσξήζεη ακέζσο απφ ην γήπεδν θαη ηελ πεξηνρή ησλ 
αλαπιεξσκαηηθψλ. Ο παίθηεο ή ν ζπλνδφο κεηά ηελ απνρψξεζή 
ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα έρεη νπνηνπδήπνηε είδνπο επαθή κε ηελ 
νκάδα. 

 
Η απνβνιή παίθηε ή ζπλνδνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ 
παηρληδηνχ, κέζα ή έμσ απφ ην γήπεδν, ζπλνδεχεηαη πάληα απφ 
2-ιεπηψλ  απνθιεηζκφ γηα ηελ νκάδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δχλακε 
ηεο νκάδαο ζην γήπεδν κεηψλεηαη θαηά έλαλ παίθηε (16:3ζη). Η 
κείσζε φκσο ζην γήπεδν κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα ηέζζεξα ιεπηά, 
αλ ν παίθηεο απνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
16:9β-δ. 

 
Η απνβνιή κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ ή ζπλνδψλ, πνπ είλαη 
δηαζέζηκνη ζηελ νκάδα (εθηφο ηνπ 16:11β). Η νκάδα επηηξέπεηαη λα 
απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ ζην γήπεδν, κεηά ηε ιήμε ηνπ 
απνθιεηζκνχ 2-ιεπηψλ. 

 

Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηα   8:6 θαη 8:10 νη απνβνιέο ζχκθσλα κε 
απηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη γξαπηψο γηα ιήςε πεξαηηέξσ 
απνθάζεσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν «ππεχζπλνο ζπλνδφο ηεο 
νκάδαο» θαη ν παξαηεξεηήο (delegate)  (βι. δηεπθξίληζε 7)  ζα 
πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε. 
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Πεπιζζόηεπερ από μία παπαβάζειρ ζηην ίδια θάζη 
 

16:9  Αλ παίθηεο ή ζπλνδφο είλαη ππαίηηνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
ηαπηφρξνλεο ή ζπλερφκελεο παξαβάζεηο, πξηλ μαλαξρίζεη ην 
παηρλίδη θαη απηέο νη παξαβάζεηο δηθαηνινγνχλ δηαθνξεηηθέο 
πνηλέο, ηφηε  θαη΄  αξρήλ, ζα δνζεί κφλν ε βαξχηεξε απφ απηέο 
ηηο πνηλέο.  

 
Τπάξρνπλ φκσο νη παξαθάησ εηδηθέο εμαηξέζεηο, φπνπ ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο ε νκάδα ζα παίμεη κε κεησκέλε δχλακε ζην γήπεδν, 
γηα 4 ιεπηά: 

 
α) αλ ν παίθηεο πνπ κφιηο ηνπ δφζεθε 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφο, 
γίλεη ππαίηηνο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξηλ μαλαξρίζεη ην 
παηρλίδη, ηφηε ζα ηνπ δνζεί έλαο επηπιένλ 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφο 
(16:3δ). Αλ ν επηπιένλ 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφο, είλαη ν ηξίηνο γηα 
ηνλ παίθηε, ηφηε ν παίθηεο απνβάιιεηαη,  

 
β) αλ ν παίθηεο πνπ κφιηο ηνπ δφζεθε απνβνιή (απ’ επζείαο ή εμ 
αηηίαο ηξίηνπ 2-ιεπηψλ απνθιεηζκνχ), γίλεη ππαίηηνο αληηαζιεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο πξηλ μαλαξρίζεη ην παηρλίδη, ηφηε δίλεηαη ζηελ 
νκάδα επί πιένλ πνηλή, ψζηε ε κείσζε ησλ παηθηψλ λα δηαξθέζεη 
4 ιεπηά (16:8 § 2), 

 
γ) αλ ν παίθηεο πνπ κφιηο ηνπ δφζεθε 2-ιεπηψλ απνθιεηζκφο, 
γίλεη ππαίηηνο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή αθξαίαο  
αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξηλ μαλαξρίζεη ην παηρλίδη, ηφηε ν 
παίθηεο, επί πιένλ, απνβάιιεηαη (16:6γ), ν ζπλδπαζκφο απηψλ 
ησλ πνηλψλ νδεγεί ζε κείσζε 4 ιεπηψλ (16:8 § 2), 

 
δ) αλ ν παίθηεο πνπ κφιηο ηνπ δφζεθε απνβνιή (απ’ επζείαο ή εμ 
αηηίαο ηξίηνπ 2-ιεπηψλ απνθιεηζκνχ), γίλεη ππαίηηνο αληηαζιεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ή αθξαίαο αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξηλ 
μαλαξρίζεη ην παηρλίδη, ηφηε δίλεηαη ζηελ νκάδα επί πιένλ πνηλή, 
ψζηε ε κείσζε ησλ παηθηψλ λα δηαξθέζεη 4 ιεπηά (16:8, § 2) 
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Παπαβάζειρ καηά ηην διάπκεια ηος σπόνος παισνιδιού 
  

16:10  Οη πνηλέο γηα ηηο παξαβάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ 
παηρληδηνχ πξνβιέπνληαη ζηα 16:1, 16:3, 16:6. ηελ ·λλνηα 
«ρξφλνο παηρληδηνχ» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαθνπέο, 
δηαθνπέο ρξφλνπ (time-outs), νη δηαθνπέο ρξφλνπ ησλ νκάδσλ θαη 
απηέο ησλ παξαηάζεσλ. ε φιεο ηηο άιιεο κνξθέο δηαθνπψλ ηνπ 
ρξφλνπ (π.ρ., ξίςεο 7-κέηξσλ) ηζρχεη κφλνλ ην άξζξν 16:6. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν νπνηαδήπνηε κνξθή ζνβαξήο ή θαη’ επαλάιεςε 
αληηαζιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζα απνηξέςεη  ηελ πεξαηηέξσ 
ζπκκεηνρή ησλ ηηκσξεκέλσλ παηθηψλ. (βι. άξζξν 2:2 ζρφιην) 

 
 

Παπαβάζειρ εκηόρ ηος σπόνος ηος παισνιδιού 
 
16:11 Αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζνβαξή αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, 

αθξαία αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο (βι. άξζξα 8:6-10), απφ παίθηε ή ζπλνδφ 
νκάδαο ζηνλ ρψξν ηνπ αγψλα  αιιά εθηφο ρξφλνπ παηρληδηνχ 
πξέπεη λα ηηκσξνχληαη σο εμεο:   

 
 

Ππιν ηον αγώνα 
 

α.Γίλεηαη παξαηήξεζε ζε πεξίπησζε αληηαζιεηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8:7-8, 

 
 

β.Γίλεηαη απνβνιή ζηνλ ππαίηην παίθηε ή ζπλνδφ ζε πεξίπησζε 
πνπ ε παξάβαζή ηνπ ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην πιαίζην ησλ 
άξζξσλ 8:6 θαη 8:10α αιιά ε νκάδα έρεη δηθαίσκα λα μεθηλήζεη κε 
14 παίθηεο θαη 4 ζπλνδνχο. Σν άξζξν 16:8 § 2 ηζρχεη κφλν γηα 
παξαβάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηνπ παηρληδηνχ. 
Δπνκέλσο ε απνβνιή δελ εκπεξηέρεη κία 2-ιεπηψλ πνηλή. 

 
 

Αλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ, νη παξαπάλσ πνηλέο, ηε 
ζηηγκή πνπ έγηλαλ νη παξαβάζεηο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
παηρληδηνχ, είλαη δπλαηφλ ηψξα λα επηβιεζνχλ νη πνηλέο, θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, νπνηεδήπνηε αλαθαιπθζεί λα ζπκκεηέρεη 
ζην παηρλίδη, ην  ππαίηην πξφζσπν. 

 

 
Μεηά ηον αγώνα: 

 
γ.  κε γξαπηή αλαθνξά. 
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Οι Γιαιηηηέρ 
 

17:1  Κάζε αγψλαο δηεπζχλεηαη απφ δχν Γηαηηεηέο κε ηηο ίδηεο 
αξκνδηφηεηεο. Βνεζνχληαη απφ έλαλ ρξνλνκέηξε θαη έλαλ ζεκεησηή. 

17:2  Οη Γηαηηεηέο επηβιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ, απφ ηε 
ζηηγκή πνπ ζα θζάζνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γεπέδνπ θαη 
κέρξη λα αλαρσξήζνπλ. 

17:3  Οη Γηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη λα επηζεσξήζνπλ ην γήπεδν, ηα 
ηέξκαηα θαη ηηο κπάιεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ. 
Απνθαζίδνπλ πνηεο κπάιεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (1 & 3:1).  

Οη Γηαηηεηέο επίζεο επηβάιινπλ ηελ παξνπζία θαη ησλ δχν νκάδσλ 
κε θαλνληθέο ζηνιέο. Διέγρνπλ ην θχιιν αγψλα θαη ηνλ εμνπιηζκφ 
ησλ παηθηψλ. Δμαζθαιίδνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ παηθηψλ θαη 
ζπλνδψλ, ζηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, είλαη κέζα ζηα φξηα 
θαη ειέγρνπλ ηελ παξνπζία θαη ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ζπλνδνχ 
ηεο θάζε νκάδαο. Κάζε παξαηππία πξέπεη λα δηνξζσζεί (4:1-2 θαη 
4:7-9). 

17:4  Η ξίςε ηνπ λνκίζκαηνο (10:1) αλαιακβάλεηαη απφ έλαλ απφ ηνπο 
Γηαηηεηέο, κε ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ Γηαηηεηή θαη ηνπ ππεχζπλνπ 
ζπλνδνχ θάζε νκάδαο ή ελφο άιινπ ζπλνδνχ ή παίθηε πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ηνλ ππεχζπλν ζπλνδφ ηεο νκάδαο. 

17:5  Καη' αξρήλ νιφθιεξν ην παηρλίδη δηεπζχλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο 
Γηαηηεηέο 

Δίλαη ππεχζπλνη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην παηρλίδη παίδεηαη ζχκθσλα 
κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξέπεη λα ηηκσξνχλ θάζε παξάβαζε (δείηε 
φκσο 13:2 θαη 14:2) 

Αλ ν έλαο απφ ηνπο Γηαηηεηέο είλαη αδχλαην λα ηειεηψζεη ην παηρλίδη, 
ν άιινο Γηαηηεηήο ζπλερίδεη ην παηρλίδη κφλνο ηνπ (ε θαηάζηαζε απηή 
επηιχεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο θάζε δηνξγαλψηξηαο). 

ημείυζη: 

17:6  Αλ θαη νη δχν Γηαηηεηέο ζεκεηψζνπλ κηα παξάβαζε θαη ζπκθσλνχλ 
γηα ην πνηα νκάδα ζα ηηκσξεζεί, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα 
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ηε βαξχηεηα ηεο πνηλήο, ηφηε ζα επηβιεζεί ε βαξχηεξε απφ ηηο δχν              
πνηλέο. 

17:7  Αλ θαη νη δχν Γηαηηεηέο ζεκεηψζνπλ κηα παξάβαζε ή βγήθε ε κπάια 
απφ ην γήπεδν θαη νη δχν Γηαηηεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε, γηα ην 
πνηα νκάδα ζα έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, ηφηε ζα εθαξκνζηεί ε 
θνηλή απφθαζε πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ ζχζθεςε. Αλ δελ 
θαηνξζψζνπλ λα πάξνπλ θνηλή απφθαζε, ηφηε ζα επηθξαηήζεη ε 
γλψκε ηνπ Γηαηηεηή γεπέδνπ. 

Η δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Μεηά ηε ζχζθεςε, νη 
Γηαηηεηέο ζα δείμνπλ έλα ζαθέο ζήκα θαη ην παηρλίδη ζα μαλαξρίζεη 
κε ζθχξηγκα (2:8δ, 15:5).  

17:8  Καη νη δχν Γηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηακέηξεζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο.  

εκεηψλνπλ επίζεο ηηο παξαηεξήζεηο, απνθιεηζκνχο, απνβνιέο . 

17:9  Καη νη δχν Γηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ.  

Αλ ππάξρεη ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο ρξνλνκέηξεζεο, 
ζα ιάβνπλ κηα θνηλή απφθαζε (δείηε επίζεο 2:3).         ημείυζη: H 
Γηεζλήο Οκνζπνλδία , Ηπεηξσηηθή , Δζληθή νκνζπνλδηα , ερνπλ ην 
δηθαίσκα λα εθαξκνζνπλ ηνχο παξεθθιηλνληαο θαλνληζκνπο ζηηο 
πεξηνρεο πνπ ερνπλ ζηελ επζπλε ηνπο, ζρεηηθα κε ηελ εθαξκνγε ησλ 
θαλνληζκσλ 17:8 , 17:9 . 

17:10 Οη Γηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη λα εμαζθαιίζνπλ, κεηά ηνλ αγψλα, φηη 
ζπκπιεξψζεθε ζσζηά ην θπιιν αγσλα.  

Απνβνιέο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα 8:6 ,8:10, 
πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θχιινπ αγψλα.                    

17:11 Οη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνπο Γηαηηεηέο κε βάζε ηηο 
παξαηεξήζεηο ησλ γεγνλφησλ ή ηελ θξίζε ηνπο, είλαη νξηζηηθέο.  

Δλζηάζεηο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλν θαηά απνθάζεσλ, πνπ 
ειήθζεζαλ θαηά παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ κφλν νη αληίζηνηρνη ππεχζπλνη 
ζπλνδνί ησλ νκάδσλ, δηθαηνχληαη λα απεπζχλνληαη ζηνπο Γηαηηεηέο. 
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17:12 Οη Γηαηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφπηνπλ πξνζσξηλά είηε 
νξηζηηθά ην παηρλίδη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Πξηλ ιεθζεί ε απφθαζε γηα νξηζηηθή δηαθνπή, πξέπεη λα θαηαβιεζεί 
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη,  

17:13  Η καχξε ζηνιή πξννξίδεηαη, θπξίσο, γηα ηνπο Γηαηηεηέο. 

17:14 Οη Γηαηηεηέο θαη νη Παξαηεξεηεο κπνξνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 
ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο Οη θαλφλεο γηα ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο  θαζνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Οκνζπνλδία . 



 
Άπθπο 18 
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Ο σπονομέηπηρ και ο ημειυηήρ 
 

18:1  Καη΄ αξρήλ ν ρξνλνκέηξεο είλαη θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηνλ ρξφλν 
ηνπ παηρληδηνχ, ηηο δηαθνπέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ ρξφλν απνθιεηζκνχ 
ησλ παηθηψλ. 

Οκνίσο ν ζεκεησηήο είλαη θπξίσο ππεχζπλνο γηα ηνλ θαηάινγν ησλ 
παηθηψλ, ην θχιιν αγψλα, ηελ είζνδν ησλ παηθηψλ πνπ θζάλνπλ 
κεηά ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ είζνδν ησλ παηθηψλ πνπ δελ 
δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ. 

Άιια θαζήθνληα φπσο ν έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ ησλ παηθηψλ θαη ησλ 
ζπλνδψλ ζηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, ε είζνδνο θαη 
έμνδνο ησλ παηθηψλ πνπ θάλνπλ αιιαγή, ζεσξνχληαη θνηλά 
θαζήθνληα. 

Γεληθά κφλν ν ρξνλνκέηξεο (θαη ν Παξαηεξεηεο) δηαθφπηεη ηνλ 
αγψλα, φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

Γείηε επίζεο ηε Γηεπθξίληζε 7, πνπ αθνξά ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 
γηα ηελ παξέκβαζε ησλ θξηηψλ, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπο, πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ.  

18:2  Αλ δελ ππάξρεη εληνηρηζκέλνο πίλαθαο κε ρξνλφκεηξν, ηφηε ν 
ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν ζπλνδφ ηεο θάζε 
νκάδαο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ παίρηεθε ή απνκέλεη, εηδηθά κεηά 
απφ δηαθνπέο ηνπ ρξφλνπ. 

Αλ δελ ππάξρεη εληνηρηζκέλν ρξνλφκεηξν κε απηφκαην ζήκα, ν 
ρξνλνκέηξεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δψζεη ην ζήκα ιήμεο 
ζην εκίρξνλν θαη ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ (2:3) 

Αλ ν εληνηρηζκέλνο πίλαθαο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεη θαη 
ηνλ ρξφλν απνθιεηζκνχ (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο γηα θάζε νκάδα), ν 
ρξνλνκέηξεο εκθαλίδεη κηα θάξηα πάλσ ζην ηξαπέδη ηεο 
γξακκαηείαο, πνπ δείρλεη ηνλ ρξφλν ιήμεο ηνπ θάζε απνθιεηζκνχ θαη 
ηνλ αξηζκφ ηνπ παίθηε.  
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Τα ζήμαηα 

 

 

 

 

Όηαλ θαηαινγίδεηαη ειεχζεξε ή πιάγηα ξίςε, νη Γηαηηεηέο πξέπεη λα 
δείμνπλ αμέζυρ ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξίςεο (ζήκαηα 7 ή 9) 

Μεηά απφ απηφ, γηα λα ππνδεηρηεί κηα πξνζσπηθή πνηλή, πξέπεη λα 
δεηρηεί ππνρξεσηηθά ην θαηάιιειν ζήκα (ζήκαηα 13-14). 

Δπίζεο αλ θαίλεηαη φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεγεζεί ε αηηία γηα ηελ 
ειεχζεξε ξίςε ή ηε ξίςε 7-κέηξσλ, ηφηε ζα κπνξνχζε λα δεηρηεί γηα 
ελεκέξσζε, ην αληίζηνηρν απφ ηα ζήκαηα 1-6 θαη 11 (Σν ζήκα 11 
φκσο πξέπεη πάληα λα δείρλεηαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ 
απνθαζίζηεθε ειεχζεξε ξίςε εμ αηηίαο παζεηηθνχ παηρληδηνχ, ρσξίο 
λα πξνεγεζεί ην ζήκα 17). 

Σα ζήκαηα 12, 15 θαη 16 εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά ζηηο αληίζηνηρεο 
πεξηπηψζεηο. 

Σα ζήκαηα 8, 10 θαη 17 ρξεζηκνπνηνχληαη νπνηεδήπνηε ζεσξείηαη 
απαξαίηεην απφ ηνπο Γηαηηεηέο. 
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Πίνακαρ ηυν ζημάηυν: 

 

1. Δίζνδνο ζηελ πεξηνρή ηέξκαηνο 
2. Λαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο 
3. Πάξα πνιιά βήκαηα ή θξάηεκα ηεο κπάιαο πάλσ απφ 3’’  
4. Παξεκπφδηζε, θξάηεκα ή ζπξψμηκν 
5. Κηχπεκα 
6. Δπηζεηηθφ ζθάικα 
7. Καηεχζπλζε ηεο πιάγηαο ξίςεο 
8. Ρίςε ηεξκαηνθχιαθα 
9. Καηεχζπλζε ηεο ειεχζεξεο ξίςεο  
10. Να ηεξεζεί ε απφζηαζε ησλ 3 κέηξσλ 
11. Παζεηηθφ παηρλίδη 
12. Σέξκα 
13. Παξαηήξεζε (θίηξηλε θάξηα), Απνβνιή (θφθθηλε θάξηα) 
14. Απνθιεηζκφο 2 ιεπηψλ 
15. Γηαθνπή ηνπ ρξφλνπ 
16. Άδεηα γηα δχν πξφζσπα (πνπ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο)                             

λα κπνπλ ζην γήπεδν ζε κηα δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ 
17. Πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα παζεηηθνχ παηρληδηνχ 
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1. Δίζνδνο ζηελ  
    πεξηνρή ηέξκαηνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Λαλζαζκέλνο  
    ρεηξηζκφο 
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3. Πάξα πνιιά βήκαηα  
    ή θξάηεκα ηεο κπάιαο  
    πάλσ απφ 3’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Παξεκπφδηζε,  

 θξάηεκα 
  ή ζπξψμηκν 
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5. Κηχπεκα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Δπηζεηηθφ ζθάικα 
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7. Πιάγηα ξίςε (Καηεχζπλζε)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Ρίςε ηεξκαηνθχιαθα 
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9. Διεχζεξε ξίςε 
    (θαηεχζπλζε) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Να ηεξεζεί ε 
 Απφζηαζε ησλ 
  ηξηψλ κέηξσλ
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11. Παζεηηθφ παηρλίδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Δπηηπρία ηέξκαηνο 
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13. Παξαηήξεζε (θίηξηλε) 
      Απνβνιή (θφθθηλε)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Απνθιεηζκφο 
      (2 ιεπηά) 
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15. Γηαθνπή ηνπ ρξφλνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Άδεηα ζε δχν πξφζσπα,  
     πνπ δηθαηνχληαη ζπκκε- 
     ηνρήο,  λα  κπνπλ   ζην  
     γήπεδν ζε κηα δηαθνπή  
     ηνπ ρξφλνπ .
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17. Πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα   
      παζεηηθνχ παηρληδηνχ 
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Διεσκρινίζεις ζηον 
Κανονιζμό Παιτνιδιού 
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Δκηέλεζη ελεύθεπηρ πίτηρ μεηά ηο ζήμα λήξηρ (2.4-6) 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε νκάδα πνπ έρεη ηελ επθαηξία λα εθηειέζεη ειεχζεξε 
ξίςε, αθνχ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο ηνπ παηρληδηνχ, δελ ελδηαθέξεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα λα πξνζπαζήζεη λα επηηχρεη ηέξκα, επεηδή ε δηαθνξά ζην 
απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνχ είλαη ήδε ζαθήο είηε ε ζέζε ηεο εθηέιεζεο είλαη 
πνιχ καθξηά, απφ ην ηέξκα ησλ αληηπάισλ. Αλ θαη ν θαλνληζκφο, ηερληθά, 
απαηηεί λα εθηειεζηεί ε ειεχζεξε ξίςε, νη Γηαηηεηέο ζα έρνπλ απνθαζίζεη 
ζσζηά αλ ζεσξήζνπλ φηη ε ειεχζεξε ξίςε εθηειέζηεθε θαλνληθά, φηαλ ν 
παίθηεο πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε ζσζηή ζέζε, αθήζεη απιά ηελ κπάια λα 
πέζεη ή ηελ παξαδψζεη ζηνπο Γηαηηεηέο. 

ε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη θαλεξφ φηη ε νκάδα ζέιεη λα 
πξνζπαζήζεη λα πεηχρεη ηέξκα, νη Γηαηηεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 
εμηζνξξνπήζνπλ κεηαμχ ηνπ λα επηηξέςνπλ απηήλ ηελ επθαηξία (αθφκα θαη 
αλ είλαη πνιχ κηθξή) θαη ηνπ λα βεβαησζνχλ φηη δελ ζα ρεηξνηεξέςεη ε 
θαηάζηαζε, κε ζπαηάιε ρξφλνπ θαη απνγνεηεπηηθφ ζέαηξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
νη Γηαηηεηέο ζα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο παίθηεο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζε 
θαλνληθέο ζέζεηο γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα, ψζηε λα εθηειεζηεί ε ειεχζεξε 
ξίςε ρσξίο θαζπζηέξεζε. Πξέπεη λα επηβιεζνχλ νη λένη πεξηνξηζκνί ηεο 2:5 
πνπ αθνξνχλ ηηο ζέζεηο ησλ παηθηψλ θαη ηηο αιιαγέο (4:5 θαη 13:7). 

Οη Γηαηηεηέο πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα, γηα αμηφπνηλεο παξαβάζεηο ησλ 
δχν νκάδσλ. Η επίκνλε θαηάρξεζε απφ ηνπο ακπλφκελνπο, πξέπεη λα 
ηηκσξεζεί (15:4, 15:9, 16:1β, 16:3δ). Δπί πιένλ νη επηηηζέκελνη παίθηεο 
ζπρλά παξαβηάδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο, γηα 
παξάδεηγκα έλαο ή πεξηζζφηεξνη παίθηεο δηαζρίδνπλ ηε γξακκή ειεπζέξσλ 
ξίςεσλ, κεηά ην ζθχξηγκα αιιά πξηλ ηε ξίςε (13:7 § 3) ή ν ξίπηεο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα θηλείηαη ή πεδάεη θαηά ηε ξίςε (15:1, 15:2, 15:3). Δίλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ λα κελ επηηξέπεηαη λα ζεκεηψλνληαη ηέξκαηα, αληηθαλνληθά. 
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Γιακοπή ηος σπόνος (2:8) 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζην άξζξν 2:8, φπνπ ε 
δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ είλαη ππνρξεσηηθή, νη Γηαηηεηέο αλακέλεηαη λα θξίλνπλ 
αλ είλαη απαξαίηεην λα δηαθνπεί ν ρξφλνο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Μεξηθέο 
ηππηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, 
παξ΄ φια απηά ππάξρεη ε ηάζε λα δηαθφπηεηαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο:   

α. ππάξρνπλ εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, γηα παξάδεηγκα ην γήπεδν πξέπεη λα 
ζθνππηζηεί, 

β. έλαο παίθηεο θαίλεηαη ηξαπκαηηζκέλνο,  

γ. ε νκάδα ζπαηαιάεη ρξφλν θαζαξά, γηα παξάδεηγκα θαζπζηεξεί ηελ 
εθηέιεζε κηαο ξίςεο ή ν παίθηεο ξίρλεη ηελ κπάια καθξηά ή δελ ηελ αθήλεη, 

δ. φηαλ ε κπάια αθνχ αθνπκπήζεη ηελ νξνθή ή έλα αληηθείκελν 
ηνπνζεηεκέλν πάλσ απφ ην γήπεδν (11:1), εμνζηξαθίδεηαη ηφζν καθξηά απφ 
ην ζεκείν πνπ ζα εθηειεζηεί ε ξίςε, πξνθαιψληαο κηα αζπλήζηζηε 
θαζπζηέξεζε. 

Όηαλ νη Γηαηηεηέο απνθαζίζνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, 
ζε απηέο αιιά θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, πξέπεη πξψηα λα ιάβνπλ ππ΄ φςηλ 
ηνπο, αλ ε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ ρσξίο δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, ζα έβαδε 
άδηθα κηα απφ ηηο νκάδεο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Γηα παξάδεηγκα αλ ε κηα 
νκάδα πξνεγείηαη κε κεγάιε δηαθνξά ζην απνηέιεζκα, ηφηε δελ ζα ήηαλ 
απαξαίηεην λα δηαθνπεί ν ρξφλνο, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζχληνκεο δηαθνπήο, 
γηα λα ζθνππηζηεί ην γήπεδν. Με ηνλ ίδην ηξφπν, αλ ε νκάδα ε νπνία 
βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε επεηδή δελ δηαθφπηεηαη ν ρξφλνο, είλαη ε ίδηα 
πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαζπζηεξεί ή ζπαηαιά ρξφλν, ηφηε είλαη θαλεξφ 
φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα δηαθνπεί ν ρξφλνο. 

·λαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο 
δηαθνπήο. πρλά είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί ε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο πνπ 
δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ ηξαπκαηηζκφ, έηζη είλαη αζθαιέζηεξν λα δηαθνπεί ν 
ρξφλνο. Αληίζεηα νη Γηαηηεηέο δελ πξέπεη λα βηάδνληαη λα δηαθφςνπλ ηνλ 
ρξφλν, επεηδή απιά ε κπάια βγήθε απφ ην γήπεδν. πρλά ζε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο, ε κπάια επηζηξέθεη θαη είλαη έηνηκε λα παηρηεί, ζρεδφλ 
ακέζσο. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη Γηαηηεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γξήγνξα 
ηελ εθεδξηθή κπάια (3:4), γηα λα απνθχγνπλ ηε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ. 
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Η ππνρξεσηηθή δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ ζρεηηθά κε ηε ξίςε 7-κέηξσλ έρεη 
αθαηξεζεί. Δίλαη φκσο αθφκα αλαγθαίν λα δίλεηαη ε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, ζε 
κεξηθέο πεξηπηψζεηο, βαζηδφκελνη ζε αληηθεηκεληθή θξίζε, ζχκθσλα κε ηηο 
αξρέο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ. Απηφ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θαηαζηάζεηο 
φπνπ κηα απφ ηηο νκάδεο θαζπζηεξεί θαζαξά ηελ εθηέιεζε, 
πεξηιακβαλνκέλεο γηα παξάδεηγκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ξίπηε ή ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα.  
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Γιακοπή ενόρ λεπηού ζε ομάδα (2:10) 

Κάζε νκάδα δηθαηνχηαη λα πάξεη κηα δηαθνπή ελφο ιεπηνχ ζε θάζε εκίρξνλν 
ηνπ θαλνληθνχ παηρληδηνχ (φρη φκσο ζηελ παξάηαζε).  

Η νκάδα πνπ επηζπκεί λα δεηήζεη ηελ δηαθνπή ηνπ ελφο ιεπηνχ, πξέπεη λα 
ην θάλεη ηνπνζεηψληαο κε έλαλ απφ ηνπο ζπλνδνχο ηελ πξάζηλε θάξηα, ζην 
ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο, εκπξφο ζηνλ ρξνλνκέηξε (ζπληζηάηαη ε πξάζηλε 
θάξηα λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 15x20 εθαηνζηά θαη λα έρεη έλα κεγάιν Σ 
ζε θάζε πιεπξά). 

Η νκάδα κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ, κφλνλ φηαλ έρεη ηελ 
θαηνρή ηεο κπάιαο (φηαλ ε κπάια παίδεηαη ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
δηαθνπήο). Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ε νκάδα δελ ζα ράζεη ηελ θαηνρή ηεο 
κπάιαο, πξηλ ζθπξίμεη ν ρξνλνκέηξεο (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξάζηλε 
θάξηα επηζηξέθεηαη ζηελ νκάδα), ζα παξαρσξεζεί ακέζσο ε δηαθνπή ελφο 
ιεπηνχ ζηελ νκάδα.  

Ο ρξνλνκέηξεο ηφηε κε ζθχξηγκα δηαθφπηεη ην παηρλίδη θαη ζηακαηά ην ξνιφη 
(2:9). Γείρλεη ην ζήκα δηαθνπήο ηνπ ρξφλνπ (ζήκα 15) θαη κε ηελησκέλν ρέξη 
δείρλεη πξνο ηελ νκάδα πνπ δήηεζε ηε δηαθνπή (αλ είλαη απαξαίηεην εμ 
αηηίαο ηνπ ζνξχβνπ θαη ηεο θαζαξίαο, ν ρξνλνκέηξεο ζεθψλεηαη φξζηνο). Η 
πξάζηλε θάξηα, ηνπνζεηείηαη ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο, ζηελ πιεπξά ηεο 
νκάδαο πνπ δήηεζε ηε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ θαη παξακέλεη εθεί θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο.  

Οη Γηαηηεηέο δέρνληαη ηε δηαθνπή ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ νκάδα θαη ν 
ρξνλνκέηξεο μεθηλά έλα άιιν ξνιφη, ειέγρνληαο ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο. Ο 
ζεκεησηήο θαηαρσξεί ηε δηαθνπή ζην θχιιν αγψλα, γηα ηελ νκάδα πνπ ηε 
δήηεζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο, νη παίθηεο θαη νη ζπλνδνί παξακέλνπλ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο δηθήο ηνπο πεξηνρήο αλαπιεξσκαηηθψλ, κέζα ζην γήπεδν ή 
ζηελ πεξηνρή αλαπιεξσκαηηθψλ. Οη Γηαηηεηέο παξακέλνπλ ζην θέληξν ηνπ 
γεπέδνπ, κε ηελ κπάια θαη έλαο απφ ηνπο δχν κπνξεί λα θαηεπζπλζεί, γηα 
ιίγν, ζην ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε γηα δηάζθεςε.πκθσλα κε ηηο πνηλέο ηνπ 
θαλνληζκνχ 16, ε δηαθνπή ελνο ιεπηνχ ζε κηα νκάδα νξίδεηαη σο κέξνο ηνπ 
ρξφλνπ αγσλα  (16:10) , εηζη φπνηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξα ε αιιε 
παξαβαζε ηηκσξεηηαη κε ηνλ ζσζην ηξνπν .  
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Οη παξαβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο, έρνπλ ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο κε 
ηηο παξαβάζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Δίλαη άζρεην 
αλ νη παίθηεο ε ζπλνδνη πνπ εκπιέθνληαη είλαη κέζα ή έμσ απφ ην γήπεδν. 
πλεπσο κπνξεί λα δνζεί θηηξηλε ,δίιεπηνο απνθιεηζκφο ε απνβνιε , 
ζχκθσλα κε ηελ  16:1-3θαη 16:6-9.Καη γηα αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά 
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκν (8:7-10)ή ελέξγεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
θαλνληζκφ 8:6β. Μεηά απφ 50 δεπηεξφιεπηα ν ρξνλνκέηξεο, ελεκεξψλεη κε 
έλα ερεηηθφ ζήκα φηη ην παηρλίδη ζα ζπλερηζηεί ζε δέθα δεπηεξφιεπηα. 

Οη νκάδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα είλαη έηνηκεο λα ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη, 
φηαλ ηειεηψζεη ν ρξφλνο ηεο δηαθνπήο. Σν παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ηε ξίςε 
πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε, φηαλ παξαρσξήζεθε ε 
δηαθνπή ή αλ ε κπάια παηδφηαλ, κε ειεχζεξε ξίςε ππέξ ηεο νκάδαο πνπ 
δήηεζε ηε δηαθνπή, απφ ην ζεκείν πνπ βξηζθφηαλ ε κπάια ηε ζηηγκή ηεο 
δηαθνπήο.  

Ο ρξνλνκέηξεο μεθηλά ην ξνιφη κε ην ζθχξηγκα ηνπ Γηαηηεηή. 
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 Παθηηικό παισνίδι (7.11-12) 
 

A. Γενικέρ οδηγίερ 
Η εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ην παζεηηθφ παηρλίδη, έρεη ζαλ 
ζηφρν ηελ πξνζηαζία απφ κε ειθπζηηθέο κεζφδνπο παηρληδηνχ θαη ζθφπηκεο 
θαζπζηεξήζεηο. Γηα απηφ απαηηείηαη νη Γηαηηεηέο λα δηαθξίλνπλ, ζε φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, ηηο κεζφδνπο θαζπζηέξεζεο θαη λα απνθαζίδνπλ 
κε ζπλεπή ηξφπν. 
 
Οη κέζνδνη θαζπζηέξεζεο ηνπ παηρληδηνχ, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε φιεο 
ηηο θάζεηο επίζεζεο ηεο νκάδαο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ε κπάια θηλείηαη ζην 
γήπεδν θαηά ηε θάζε αλάπηπμεο ή θαηά ηελ ηειηθή θάζε ηεο επίζεζεο. 
Σν παζεηηθφ παηρλίδη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο: 
 

 ε νκάδα πξνεγείηαη ειαθξά πξνο ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ 
 

 ε νκάδα έρεη απνθιεηζκέλν έλαλ παίθηε 
 

 ε άκπλα ησλ αληηπάισλ ππεξηεξεί 
 
Σα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πξνζδηνξηζκνχο 
εθαξκφδνληαη κφλνλ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, αιιά πξέπεη γεληθά ζην 
ζχλνιφ ηνπο λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο δηαηηεηέο.  
 

 B. Η χρησιμοποίηση του προειδοποιητικού σήματος 

 
Σν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα ζα δεηρηεί, ηδηαίηεξα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 
Β1. Πποειδοποιηηικό ζήμα όηαν οι ανηικαηαζηάζειρ γίνονηαι απγά ή 
όηαν η μπάλα κινείηαι απγά ζηο γήπεδο.  

 
Υαξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο είλαη: 
 

 νη παίθηεο ζηέθνληαη γχξσ απφ ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ, 
πεξηκέλνληαο λα νινθιεξσζνχλ νη αιιαγέο, 
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 ν παίθηεο θαζπζηεξεί ηελ εθηέιεζε ηεο ειεχζεξεο ξίςεο 
(παίδνληαο ηξηγχξσ κε ηελ κπάια ή πξνζπνηνχκελνο φηη δελ 
μέξεη ην αθξηβέο ζεκείν), ηεο ελαξθηήξηαο ξίςεο (κε αξγή 
αλάθηεζε ηεο κπάιαο απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, κε κηα αθαλφληζηε 
κεηαβίβαζε πξνο ην θέληξν), ηεο ξίςεο ηεξκαηνθχιαθα ή ηέηνηεο 
ηαθηηθέο θαζπζηέξεζεο, 

 

 ν παίθηεο ζηέθεηαη αθίλεηνο αλαπεδψληαο ηελ κπάια ζην 
δάπεδν, 

 

 ε κπάια παίδεηαη πίζσ ζην δηθφ ηνπο κηζφ ηνπ γεπέδνπ, αθφκα 
θαη φηαλ νη αληίπαινη δελ εθαξκφδνπλ νπνηαδήπνηε πίεζε, 

 
 
Β2.  Πποειδοποιηηικό ζήμα ζε ζςνδςαζμό με μια απγή ανηικαηάζηαζη 
ενώ έσει ξεκινήζει η θάζη ηηρ ανάπηςξηρ ζηην επίθεζη.  
 
 
Υαξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο είλαη: 
 

 φινη νη παίθηεο έρνπλ πάξεη ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ επίζεζε 
 

 ε νκάδα αξρίδεη ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο κε κεηαβηβάζεηο 
πξνεηνηκαζίαο 

 

 ε νκάδα θάλεη αιιαγή αθνχ ήδε άξρηζε απηή ε θάζε 
 

Σχόλιο: ηελ νκάδα πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη κηα γξήγνξε αληεπίζεζε 
απφ ην δηθφ ηεο κηζφ ηνπ γεπέδνπ αιιά αθνχ πξνζέγγηζε ην κηζφ γήπεδν 
ησλ αληηπάισλ, έραζε ηελ επθαηξία λα πεηχρεη ακέζσο ηέξκα, ζα ηεο 
επηηξαπεί ζε απηφ ην ζεκείν, λα θάλεη κηα γξήγνξε αιιαγή παηθηψλ. 
 
 
Β3. Καηά ηην διάπκεια μιαρ εξαιπεηικά μεγάληρ θάζηρ ανάπηςξηρ ηηρ 
επίθεζηρ. 
 
Υαξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο είλαη: 
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Καη΄ αξρήλ ζα επηηξαπεί ζηελ νκάδα λα μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 
επίζεζεο, κε κεηαβηβάζεηο πξνεηνηκαζίαο, πξηλ λα αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη 
ε ηειηθή αληηθεηκεληθή ελέξγεηα. Υαξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο κηαο εμαηξεηηθά 
κεγάιεο θάζεο πξνεηνηκαζίαο είλαη: 
 

 ε επίζεζε ηεο νκάδαο δελ νδεγεί ζε νπνηαδήπνηε ηειηθή 
επηζεηηθή Δλέξγεηα. 

 
Σχόλιο: ε ηειηθή επηζεηηθή ελέξγεηα πθίζηαηαη, ηδηαίηεξα φηαλ ε επηηηζέκελε 
νκάδα ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο κεζφδνπο ηαθηηθήο θαηά ηελ θίλεζή ηεο ψζηε λα 
θεξδίδεη πιενλέθηεκα ρψξνπ, ζε βάξνο ησλ ακπλνκέλσλ ή φηαλ ν 
βεκαηηζκφο ηεο επίζεζεο απμάλεηαη, ζε ζχγθξηζε κε ηε θάζε αλάπηπμεο 
ηεο επίζεζεο. 
 

 νη παίθηεο δέρνληαη επαλεηιεκκέλα ηελ κπάια ελψ ζηέθνληαη 
αθίλεηνη ή απνκαθξχλνληαη απφ ην ηέξκα, 

 

 αλαπεδνχλ επαλεηιεκκέλα ηελ κπάια ζην δάπεδν ελψ ζηέθνληαη 
αθίλεηνη 

 ν επηηηζέκελνο παίθηεο φηαλ αληηκεησπίδεηαη απφ αληίπαιν 
απνκαθξχλεηαη πξφσξα, πεξηκέλεη απφ ηνπο Γηαηηεηέο λα 
δηαθφςνπλ ηνλ αγψλα ή δελ εθκεηαιιεχεηαη ην πιενλέθηεκα 
ρψξνπ ζε βάξνο ηνπ αληηπάινπ, 

 

 δξαζηήξηεο ακπληηθέο ελέξγεηεο: είλαη νη δξαζηήξηεο ακπληηθέο 
κέζνδνη ψζηε λα παξεκπνδηζηνχλ νη επηηηζέκελνη λα απμήζνπλ 
ηνλ βεκαηηζκφ ηνπο, επεηδή νη ακπλφκελνη ηξέρνληαο εκπνδίδνπλ 
ηηο ζθφπηκεο θηλήζεηο ηεο κπάιαο, 

 

 ε επηηηζέκελε νκάδα δελ πεηπραίλεη κηα ζαθή αχμεζε ηνπ 
βεκαηηζκνχ, απφ ηε θάζε αλάπηπμεο ζηελ ηειηθή θάζε ηεο 
επίζεζεο 
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Γ.   Πυρ ππέπει να δείσνεηαι ηο πποειδοποιηηικό ζήμα 
 
Αλ ν Γηαηηεηήο (ν Γηαηηεηήο γεπέδνπ είηε ν Γηαηηεηήο γξακκήο ηέξκαηνο) 
δηαθξίλεη ηελ χπαξμε παζεηηθνχ παηρληδηνχ, ζεθψλεη ην ρέξη (ζήκα 17). γηα 
λα ππνδείμεη ηελ απφθαζε ηνπ φηη ε νκάδα δελ επηδηψθεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ξίςε πξνο ην ηέξκα. Ο άιινο Γηαηηεηήο πξέπεη επίζεο λα 
δείμεη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα. 
 
 Απηφ γίλεηαη γηα λα ππνδεηρζεί ε απφθαζή ηνπο, φηη ε νκάδα πνπ έρεη ηελ 
θαηνρή, δελ πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί κηα επθαηξία γηα επηηπρία ηέξκαηνο 
ή φηη επαλεηιεκκέλα θαζπζηεξεί ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνχ.  
 
Σν ζήκα δείρλεηαη κέρξη:  
 

 λα ηειεηψζεη ε επίζεζε, ή  
 

 λα κελ απαηηείηαη πιένλ ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα (δείηε πην 
θάησ). 

 
 
Η επίζεζε, ε νπνία μεθηλά φηαλ ε νκάδα απνθηήζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, 
ζεσξείηαη φηη ηειεηψλεη φηαλ ε νκάδα επηηχρεη ηέξκα είηε ράζεη ηελ θαηνρή. 
 
Σν πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα εθαξκφδεηαη, θαλνληθά, γηα νιφθιεξε ηελ 
ππφινηπε δηάξθεηα ηεο επίζεζεο.  Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο επίζεζεο, 
ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ηζρχεη πιένλ ε απφθαζε γηα 
παζεηηθφ παηρλίδη θαη ην πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα πξέπεη ακέζσο, λα 
ζηακαηήζεη: 
 
α)ε νκάδα πνπ έρεη ηελ θαηνρή, εθηειεί ξίςε πξνο ην ηέξκα θαη ε κπάια 
επηζηξέθεη ζηελ νκάδα, αθνχ αλαπεδήζεη ζην ηέξκα ή ηνλ ηεξκαηνθχιαθα 
(απ’ επζείαο ή ζαλ επαλαθνξά)  
 
β)  παίθηεο ή ζπλνδφο ηεο ακπλφκελεο νκάδαο ηηκσξείηαη κε πξνζσπηθή 
πνηλή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16, γηα παξάβαζε ησλ θαλνληζκψλ ή 
αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.  
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ε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζα επηηξαπεί ζηελ νκάδα, πνπ έρεη ηελ 
θαηνρή, λα αλαπηχμεη κηα λέα θάζε επίζεζεο. 
 
Γ. Μεηά ηο δείξιμο ηος πποειδοποιηηικού ζήμαηορ. 
 
Οη δηαηηεηέο κεηά ην δείμηκν ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο ζα πξέπεη λα 
επηηξέςνπλ  γηα θάπνην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ νκάδα πνπ θαηέρεη 
ηελ κπάια λα νινθιεξψζεη ηελ  ελέξγεηά ηεο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ην 
επίπεδν δεμηνηήησλ θαη ε εθηειεζηηθή ηθαλφηεηα ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο 
θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 Η νκάδα πνπ πξνεηδνπνηείηαη ζα πξέπεη λα ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα  λα 
πξνεηνηκάζεη κηα ζηνρεπκέλε επηζεηηθή ελέξγεηα πξνο ην ηέξκα. 
 
Αλ ε νκάδα πνπ έρεη ηελ θαηνρή δελ πξαγκαηνπνηεί κηα αλαγλσξίζηκε 
πξνζπάζεηα ψζηε λα επηρεηξήζεη ξίςε πξνο ην ηέξκα, ηφηε έλαο εθ ησλ 
δηαηηεηψλ απνθαζίδεη γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ παζεηηθνχ παηρληδηνχ. 
(Καλφλεο 7:11-12). (Βιέπε επίζεο πην θάησ «Λήςε απνθάζεσλ – θξηηήξηα» 
κεηά ην δείμηκν ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο). 
 
Παπαηήπηζη: 
 
Παζεηηθφ παηρλίδη δελ πξέπεη λα ζθπξίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα θίλεζεο πξνο 
ηα εκπξφο ζηελ πξνζπάζεηα ξίςεο πξνο ην ηέξκα, ή φηαλ ν παίθηεο κε ηελ 
κπάια δείρλεη φηη είλαη έηνηκνο λα επηρεηξήζεη ξίςε. 
 
 
 
Λήτη αποθάζευν – κπιηήπια μεηά ηο δείξιμο ηος πποειδοποιηηικού 
ζήμαηορ 
 
Γ1. Η επιηιθέμενη ομάδα 
 
● Γελ ππάξρεη ζαθή αχμεζε ζηνλ ξπζκφ 
 
● Γελ ππάξρεη πξνζπάζεηα  κε ζηφρν ην ηέξκα 
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● Δλέξγεηεο κεηαμχ ελφο  ζε έλαλ απφ ηηο νπνίεο δελ επηηπγράλεηαη        
πιενλέθηεκα ζηνλ ρψξν. 
 

 Καζπζηεξήζεηο ζην παίμηκν ηεο κπάιαο. (π.ρ. επεηδή νη δηάδξνκνη 
θπθινθνξίαο έρνπλ κπινθαξηζηεί απφ ηελ ακπλφκελε νκάδα). 

 
Γ2. Η αμςνόμενη ομάδα 
 

● Η ακπλφκελε νκάδα επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ηελ αχμεζε ηνπ 
ξπζκνχ ή κηα επηζεηηθή πξνζπάζεηα κε ζσζηέο θαη ελεξγεηηθέο 
ακπληηθέο κεζφδνπο.  

● Γελ πξέπεη λα νλνκάδεηαη παζεηηθφ ην παηρλίδη αλ κηα επηζεηηθή 
άκπλα παξεκβαίλεη ζηελ επηζεηηθή ξνή κε ζπλερή θάνπι. 

 
 
 

Δ. Πξνζάξηεκα 
 

Δλδείμεηο γηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ 
 

 Δλέξγεηεο πξνο ηα πιάγηα θαη φρη ζε βάζνο γηα επίηεπμε ηέξκαηνο. 
 

 πρλά δηαγψλην ηξέμηκν κπξνζηά απφ ηνπο ακπληηθνχο ρσξίο λα 
αζθνχλ θάπνηα πίεζε πάλσ ηνπο. 

 

 Απνθπγή ελεξγεηψλ ζε βάζνο, φπσο ε αληηκεηψπηζε ελφο 
αληηπάινπ έλαο ελαληίνλ ελφο, ή λα κεηαβηβάδνπλ ηελ κπάια 
κεηαμχ ηεο γξακκήο πεξηνρήο θαη ηεο γξακκήο ειεχζεξεο ξίςεο.   

 

 Οη επαλαιάκβαλεο κεηαβηβάζεηο κεηαμχ δχν παηθηψλ ρσξίο 
αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ή  ελεξγεηηθήο πξνζπάζεηαο πξνο ην ηέξκα.  

 

 Μεηαβίβαζε ηεο κπάιαο πξνο φιεο ηηο ζέζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ  
(αθξαίνπο παίθηεο, παίθηε γξακκήο θαη πεξηθεξεηαθνχο παίθηεο) 
ρσξίο ζαθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ή αλαγλσξηζκέλε πξνζπάζεηα 
γηα επίηεπμε ηέξκαηνο. 
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Δνδείξειρ ενεπγειών 1-πάνυ ζε-1 (έναρ ενανηίον ενόρ) συπίρ 
απόκηηζη πλεονεκηήμαηορ ζηο  σώπο. 

 
 

 1-πάλσ ζε-1 (έλαο ελαληίνλ ελφο)ζε κηα ελέξγεηα θαηά ηελ νπνία 
είλαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη πεξηζψξην ρψξνπ   γηα δηέιεπζε. 
(κεξηθνί παίθηεο έρνπλ θιείζεη ηνλ ρψξν γηα κηα δηέιεπζε.) 

 

 1-πάλσ ζε-1 ελεξγψληαο  ρσξίο πξφζεζε γηα δηέιεπζε πξνο ην 
ηέξκα. 

 

 1-πάλσ ζε-1 ελεξγψληαο απιά κε πξφζεζε ηελ αλάζεζε 
ειεχζεξεο ξίςεο. (π.ρ. αθήλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ λα «θνιιήζεη» ή 
ελεξγψληαο 1-πάλσ ζε-1 λα ζηακαηά ελψ είλαη δπλαηφλ λα 
δηέιζεη).  

 
Δνδείξειρ μεθόδυν αμςνηικών ενεπγειών ζύμθυνα με ηοςρ 
κανόνερ  

 

 Πξνζπαζψληαο λα κε δηαπξάμνπλ έλα ζθάικα, έηζη ψζηε λα 
απνθεπρζεί ε δηαθνπή ζην παηρλίδη 

 

 Παξαθσιχνληαο ηε δηαδξνκή θίλεζεο ηνπ επηηηζέκελνπ, πηζαλψλ 
κε ηελ ζπκκεηνρή δχν ακπληηθψλ 

 
 

  Η θίλεζε πξνο ηα εκπξφο γηα παξεκπφδηζε ησλ δηαδξφκσλ 
κεηαθίλεζεο   

     

 Κηλήζεηο  ησλ  ακπληηθψλ πξνο ηα εκπξφο πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο 
επηηηζέκελνπο λα θξαηεζνχλ πίζσ ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. 

 

 Πξνθαιψληαο ηνπο επηηηζέκελνπο ψζηε λα κεηαβηβάζνπλ  ηελ 

κπάια πνιχ πίζσ ζε ζέζεηο αθίλδπλεο. 
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Δναπκηήπια πίτη (10:3) 
 

αλ κηα θαη΄ αξρήλ νδεγία γηα ηε Γηεπθξίληζε ηεο παξαγξάθνπ 10:3, νη 
Γηαηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ ππ’ φςηλ ηνπο, λα ελζαξξχλνπλ ηηο νκάδεο ψζηε 
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γξήγνξε έλαξμε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Γηαηηεηέο πξέπεη 
λα απνθεχγνπλ λα γίλνληαη ζρνιαζηηθνί θαη δελ πξέπεη λα ςάρλνπλ 
επθαηξίεο γηα λα εκπνδίζνπλ ή λα ηηκσξήζνπλ κηα νκάδα, πνπ πξνζπαζεί λα 
εθηειέζεη γξήγνξα.  

Γηα παξάδεηγκα, νη Γηαηηεηέο πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ή άιια 
θαζήθνληα, πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα είλαη έηνηκνη λα ειέγμνπλ γξήγνξα 
ηηο ζέζεηο ησλ παηθηψλ. Ο Γηαηηεηήο γεπέδνπ πξέπεη λα είλαη έηνηκνο λα 
ζθπξίμεη, αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ν ξίπηεο πιεζηάδεη ζηε ζσζηή ζέζε, 
ππνζέηνληαο φηη δελ ππάξρεη ζαθήο αλάγθε λα δηνξζσζνχλ νη ζέζεηο ησλ 
άιισλ παηθηψλ. Ο Γηαηηεηήο πξέπεη επίζεο λα έρεη ζην κπαιφ ηνπ, φηη νη 
ζπκπαίθηεο ηνπ ξίπηε επηηξέπεηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ θεληξηθή γξακκή, 
ακέζσο κεηά ην ζθχξηγκα (απηή είλαη κηα εμαίξεζε ζηνλ βαζηθφ θαλφλα γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ξίςεσλ). 

Αλ θαη ν θαλνληζκφο αλαθέξεη φηη ν ξίπηεο πξέπεη λα παηάεη ηελ θεληξηθή 
γξακκή θαη λα βξίζθεηαη κέζα ζε 1,5 κέηξν απφ ην θέληξν, νη Γηαηηεηέο δελ 
πξέπεη λα είλαη ππεξβνιηθά αθξηβείο θαη λα ηνπο απαζρνινχλ ηα εθαηνζηά. 
Σν θπξηφηεξν είλαη λα απνθεχγεηαη ε αδηθία θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηνπο 
αληηπάινπο, ζρεηηθά κε ην πφηε θαη απφ πνπ εθηειείηαη ε ελαξθηήξηα ξίςε.   

Δπί πιένλ ηα πεξηζζφηεξα γήπεδα δελ έρνπλ ζεκεησκέλν ην θεληξηθφ ζεκείν 
θαη ζε κεξηθά κπνξεί λα δηαθφπηεηαη ε θεληξηθή γξακκή, εμ αηηίαο 
δηαθεκίζεσλ ζην θέληξν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη ζαθψο απαξαίηεην 
λα ππνινγίζνπλ καδί ν ξίπηεο θαη ν Γηαηηεηήο ηε ζσζηή ζέζε. Κάζε επηκνλή 
γηα αθξίβεηα ζα ήηαλ ηφηε εμσπξαγκαηηθή θαη αθαηάιιειε 
αλαπιεξσκαηηθψλ. 
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Οπιζμόρ ηηρ καθαπήρ εςκαιπίαρ για ηέπμα (14:1) 
 

Γηα ηηο επηδηψμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14:1, θαζαξή επθαηξία γηα ηέξκα ππάξρεη 
φηαλ: 

α’. ν παίθηεο πνπ ήδε έρεη ηελ κπάια θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, ζηε 
γξακκή πεξηνρήο ηέξκαηνο ησλ αληηπάισλ, έρεη ηελ επθαηξία λα ξίμεη ηελ 
κπάια ζην ηέξκα, ρσξίο νπνηνζδήπνηε αληίπαινο λα κπνξεί λα εκπνδίζεη 
ηε ξίςε, κε θαλνληθφ ηξφπν, 
Απηφ εθαξκφδεηαη επίζεο εάλ ν παίθηεο δελ έρεη  αθφκε ηε  κπάια ζηελ 
θαηνρή ηνπ αιιά είλαη έηνηκνο γηα κηα άκεζε ππνδνρή.  Απηφ δελ ηζρχεη φηαλ 
ν αληίπαινο είλαη ζε ζέζε θαη κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ ππνδνρή ηεο κπάιαο 
κε ζσζηφ ηξφπν. 

β’. ν παίθηεο πνπ έρεη ηελ κπάια θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο ζε κηα 
αληεπίζεζε, ηξέρεη (ή θάλεη ειηγκφ) κφλνο ηνπ πξνο ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, 
ρσξίο νπνηνζδήπνηε άιινο αληίπαινο λα κπνξεί λα κπεη εκπξφο ηνπ θαη λα 
ζηακαηήζεη ηελ αληεπίζεζε, 
Απηφ εθαξκφδεηαη επίζεο εάλ ν παίθηεο δελ έρεη  αθφκε ηε κπάια ζηελ 
θαηνρή ηνπ αιιά είλαη έηνηκνο γηα κηα άκεζε ππνδνρή. θαη ν αληίπαινο 
ηεξκαηνθχιαθαο κεηά απφ ζχγθξνπζε, ζχκθσλα κε ην ζρφιην 8:5, 
εκπνδίζεη ηελ ππνδνρή ηεο κπάιαο. ΄ απηή ηελ εηδηθή πεξίπησζε, δελ 
παίδνπλ ξφιν νη ζέζεηο ησλ ακπληηθψλ παηθηψλ. 

γ’. Ο ηεξκαηνθχιαθαο έρεη εγθαηαιείςεη  ηελ πεξηνρή ηέξκαηφο ηνπ θαη έλαο 
αληίπαινο κε ηελ κπάια θαη έρνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, ρσξίο λα 
εκπνδίδεηαη, έρεη κηα θαζαξή επθαηξία, λα ξίμεη ηελ κπάια ζην άδεην ηέξκα.
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Παπέμβαζη από ηον σπονομέηπη ή ηον παπαηηπηηή  (18:1) 
  
 
Αλ ν ρξνλνκέηξεο ή ν παξαηεξεηήο παξεκβαίλνπλ, φηαλ ην παηρλίδη έρεη 
ήδε δηαθνπεί, ηφηε απηφ  μαλαξρίδεη  κε ξίςε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
ιφγνπο ηεο δηαθνπήο.  
 
Αλ ν ρξνλνκέηξεο ή ν παξαηεξεηήο παξεκβαίλνπλ, κε ζπλέπεηα λα 
δηαθνπεί o αγψλαο  ελψ ε κπάια  είλαη ζην παηρλίδη, ηφηε ηζρχνπλ νη 
παξαθάησ θαλφλεο: 
 
A   Λανθαζμένη αλλαγή ή ανηικανονική είζοδορ από έναν παίκηη   
      (άπθπα 4:2- 3, 5-6)   
 
Ο ρξνλνκέηξεο (ή  ν παξαηεξεηήο) πξέπεη λα δηαθφςεη ακέζσο ην παηρλίδη, 
ρσξίο λα ιάβεη ππ’ φςε ηνπ ην «πιενλέθηεκα»,  έλλνηα ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 13:2 θαη 14:2. Όηαλ γίλνληαη ηέηνηνπ είδνπο δηαθνπέο,  κε  παξαβίαζε 
πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ ακπλφκελε νκάδα, κε θαηαζηξνθή κηα θαζαξήο 
επθαηξίαο γηα ηέξκα, ηφηε κία ξίςε 7-κέηξσλ πξέπεη λα δνζεί ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 14:1α. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ην παηρλίδη μαλαξρίδεη κε 
ειεχζεξε ξίςε. 
 
Οη ππαίηηνη παίθηεο ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16:3α. Ωζηφζν ζηελ 
πεξίπησζε ηεο αληηθαλνληθήο εηζφδνπ ζχκθσλα κε ην 4:6 θαηά ηελ δηάξθεηα 
κηαο θαζαξήο επηηπρίαο γηα ηέξκα ηφηε ν παίθηεο ηηκσξείηαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 16:6β ζε ζπλδπαζκφ κε ην 8:10β. 
 
Β Γιακοπή για άλλοςρ λόγοςρ, π.σ. ανηιαθληηική ζςμπεπιθοπά ζηην 
πεπιοσή αλλαγών 
 
α.  Παπέμβαζη από ηον σπονομέηπη 
 
Ο ρξνλνκέηξεο πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη ηελ επφκελε δηαθνπή ηνπ 
παηρληδηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ελεκεξψζεη ηνλ δηαηηεηή.  
 
Αλ παξφια απηά εάλ ν ρξνλνκέηξεο δηαθφςεη ην παηρλίδη, ελψ ε κπάια 
"παίδεηαη", ηφηε ην παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ειεχζεξε ξίςε γηα ηελ νκάδα πνπ 
ηελ είρε ζηελ θαηνρή ηεο θαηά ηελ ζηηγκή ηεο δηαθνπήο. Δάλ ε δηαθνπή 
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νθείιεηαη ζε παξάβαζε ηεο ακπλφκελεο νκάδαο θαη έηζη ραζεί κηα θαζαξή 
επθαηξία γηα ηέξκα, ηφηε κία ξίςε 7-κέηξσλ πξέπεη λα δνζεί ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 14:1β 
 
(Σν ίδην ηζρχεη εάλ ν ρξνλνκέηξεο δηαθφςεη ην παηρλίδη ιφγσ ελφο αηηήκαηνο 
απφ νκάδα γηα δηαθνπή ρξφλνπ (time-out) θαη νη δηαηηεηέο αξλνχληαη ηελ 
δηαθνπή ρξφλνπ επεηδή ε ρξνληθή ζηηγκή είλαη ιάζνο. Δάλ κία θαζαξή 
επθαηξία γηα ηέξκα θαηαζηξαθεί  ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηφηε κία ξίςε 7-κέηξσλ 
πξέπεη λα δνζεί.) 
 
Ο ρξνλνκέηξεο δελ έρεη δηθαίσκα λα επηθέξεη κηα πνηλή ζε βάξνο ελφο 
παίθηε ή ζπλνδνχ νκάδαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο δηαηηεηέο, εάλ δελ 
έρνπλ νη ίδηνη δηαπηζηψζεη ηελ παξάβαζε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 
κπνξνχλ κφλνλ λα θάλνπλ άηππε πξνθνξηθή παξαηήξεζε. Αλ ε παξάβαζε 
εκπίπηεη ζηηο αλαθνξέο ησλ άξζξσλ ηνπ θαλνληζκνχ 8:6 ή 8:10, ζα πξέπεη 
λα ππνβιεζεί γξαπηή έθζεζε. 
 
β.  Γιακοπή από ηον παπαηηπηηή (delegate) 
 
Οη ηερληθνί αληηπξφζσπνη (delegates) απφ ηελ δηεζλή νκνζπνλδία (IHF), 
ηελ επεηξσηηθή νκνζπνλδία, ή απφ κία εζληθή νκνζπνλδία, πνπ είλαη 
δηαπηζηεπκέλνη ζε έλα παηρλίδη, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 
δηαηηεηέο γηα θάπνηα απφθαζή ηνπο θαηά παξάβαζε ησλ θαλφλσλ (εθηφο 
απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ν δηαηηεηήο απνθαζίδεη κε βάζε ηελ παξαηήξεζε 
ησλ θάζεσλ) ή γηα παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ζηελ πεξηνρή αιιαγψλ. 
 
O παξαηεξεηήο κπνξεί λα δηαθφςεη ην παηρλίδη ακέζσο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ην παηρλίδη μαλαξρίδεη κε ειεχζεξε ξίςε απφ ηελ νκάδα πνπ δελ 
δηέπξαμε ηελ παξάβαζε πνπ νδήγεζε ζηε δηαθνπή. 
 
Δάλ ε δηαθνπή νθείιεηαη ζε παξάβαζε ηεο ακπλφκελεο νκάδαο θαη δηαθνπή 
πξνθαιεί ηελ θαηαζηξνθή  κηαο θαζαξήο επθαηξίαο γηα ηέξκα, ηφηε κηα ξίςε 
7-κέηξσλ πξέπεη λα δνζεί ζχκθσλα κε ην 14:1α   
 
Οη δηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηθέξνπλ  πξνζσπηθέο πνηλέο  
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαηεξεηή. 
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Σα γεγνλφηα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνχ 8:6 ή 8:10 
πξέπεη λα αλαθέξνληαη γξαπηψο. 
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1. Οη πεξηνρέο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ πιάγηα 
γξακκή, αξηζηεξά θαη δεμηά απφ ηελ πξνέθηαζε ηεο θεληξηθήο γξακκήο, 
κέρξη ην ηέινο ησλ θαζηζκάησλ ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο (ζπκβαηά κε ηε 
ζεηξά θαζηζκάησλ, φζνλ απηφ είλαη επηηξεπηφ). θαη πίζσ απφ ηα θαζίζκαηα, 
αλ ππάξρεη ρψξνο (Γηάγξακκα 1). Οη θαλνληζκνί ηεο Γηεζλνχο θαη 
Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο επηβάιινπλ ηα θαζίζκαηα ησλ νκάδσλ θαη ε 
«δψλε πξνπνλεηή» λα αξρίδνπλ ζε απφζηαζε 3,5 κέηξσλ, απφ ηελ θεληξηθή 
γξακκή. Απηή είλαη επίζεο ππφδεημε γηα ηνπο αγψλεο φισλ ησλ άιισλ 
θαηεγνξηψλ. 

Γελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη αληηθείκελα, νηνπδήπνηε είδνπο, ζηελ 
πιάγηα γξακκή εκπξφο απφ ηα θαζίζκαηα ησλ νκάδσλ (ηνπιάρηζηνλ γηα 8 
κέηξα απφ ηελ θεληξηθή γξακκή). 

2. ηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κφλν νη 
παίθηεο θαη νη ζπλνδνί πνπ είλαη γξακκέλνη ζην θχιιν αγψλα (4:1-2). Αλ 
είλαη απαξαίηεηνο κεηαθξαζηήο, ζα θαηαιάβεη κηα ζέζε πίζσ απφ ηα 
θαζίζκαηα ηεο νκάδαο. 

3. Οη ζπλνδνί ζηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πξέπεη λα θνξνχλ 
πιήξε πνιηηηθή είηε αζιεηηθή ελδπκαζία. Υξψκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε κε ηνπο παίθηεο γεπέδνπ ηεο αληίπαιεο νκάδαο 
δελ επηηξέπνληαη.  

4. Ο ρξνλνκέηξεο θαη ν ζεκεησηήο ππνζηεξίδνπλ ηνπο Γηαηηεηέο, ζηελ 
επίβιεςε ηεο πεξηνρήο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ παηρληδηνχ. Αλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ, ππάξρνπλ παξαβάζεηο 
ηνπ θαλνληζκνχ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, δελ ζα 
αξρίζεη ην παηρλίδη, κέρξη λα δηνξζσζνχλ απηέο νη παξαβάζεηο. Αλ νη 
θαλνληζκνί απηνί παξαβηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, δελ ζα 
μεθηλήζεη ην παηρλίδη κεηά ηελ επφκελε δηαθνπή, αλ δελ δηεπζεηεζεί ην 
δήηεκα. 

5. Οη ζπλνδνί ηεο νκάδαο έρνπλ δηθαίσκα θαη θαζήθνλ λα θαζνδεγνχλ θαη λα 
δηεπζχλνπλ ηελ νκάδα ηνπο, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ, κε 
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δίθαην θαη αζιεηηθφ πλεχκα, κέζα ζην πιαίζην ησλ θαλνληζκψλ. Καη' αξρήλ 
πξέπεη λα θάζνληαη ζηα θαζίζκαηα ηεο νκάδαο. Οη ζπλνδνί επηηξέπεηαη λα 
πεξηθέξνληαη ζηε «δψλε  πξνπνλεηή» . ε «δψλε πξνπνλεηή» είλαη ε 
πεξηνρή κπξνζηά απφ ηνλ πάγθν, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη πίζσ απφ απηφλ. 

Οη θηλήζεηο θαη νη ζέζεηο ζηε «δψλε πξνπνλεηή» επηηξέπνληαη κε ζθνπφ λα 
δίλνπλ ζπκβνπιέο ηαθηηθήο θαη λα πξνζθέξνπλ ηαηξηθή βνήζεηα. ε γεληθέο 
γξακκέο κφλν έλαο ζπλνδφο απφ ηελ νκάδα κπνξεί λα είλαη φξζηνο ή λα 
θηλείηαη ηε θνξά.  

Βεβαίσο επηηξέπεηαη ζε έλα ζπλνδφ ηεο νκάδαο λα εγθαηαιείςεη ηε «δψλε 
πξνπνλεηή», φηαλ απηφο ζέιεη άκεζα λα θαηαζέζεη ηελ πξάζηλε θάξηα 
δεηψληαο δηαθνπή ελφο ιεπηνχ γηα ηελ νκάδα ηνπ (ηάηκ άνπη). Ωζηφζν 
απαγνξεχεηαη ζην ζπλνδφ λα εγθαηαιείςεη ηε «δψλε πξνπνλεηή» θαη λα 
πεξηκέλεη ζην ηξαπέδη ηεο γξακκαηείαο ηε ζηηγκή πνπ ζα δεηήζεη δηαθνπή 
ελφο ιεπηνχ γηα ηελ νκάδα ηνπ (ηάηκ άνπη). 

Ο ππεχζπλνο ζπλνδφο κπνξεί επίζεο λα εγθαηαιείςεη ηε «δψλε 
πξνπνλεηή» ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα απαξαίηεηε 
επαθή κε ην ρξνλνκέηξε ή ζεκεησηή. 

Καη' αξρήλ νη παίθηεο ζηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ, πξέπεη λα 
θάζνληαη ζηα θαζίζκαηα ηεο νκάδαο.  

Δπιηπέπεηαι φκσο ζηνπο παίθηεο: 

-λα πεξηθέξνληαη πίζσ απφ ηα θαζίζκαηα γηα λα πξνζεξκαλζνχλ, ρσξίο ηελ 
κπάια, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επαξθήο ρψξνο θαη δελ ζα 
πξνθαινχλ αλαζηάησζε. 

Γεν επιηπέπεηαι ζηνπο ζπλνδνχο ή ηνπο παίθηεο: 

 - λα επέκβνπλ ή λα πξνζβάινπλ ηνπο Γηαηηεηέο, Αληηπξφζσπν, θξηηέο, 
παίθηεο, ζπλνδνχο ή ζεαηέο, ζπκπεξηθεξφκελνη κε πξνθιεηηθφ ηξφπν, λα 
δηακαξηπξεζνχλ ή λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε άιινλ αληηαζιεηηθφ ηξφπν (ιφγηα, 
εθθξάζεηο ή ρεηξνλνκίεο), 
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 - λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ γηα λα επεξεάζνπλ 
ηνλ αγψλα, 

Οη ζπλνδνί θαη νη παίθηεο, γεληθά, αλακέλεηαη λα παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή 
αλαπιεξσκαηηθψλ, ηεο νκάδαο ηνπο. Αλ παξ’ φια απηά έλαο ζπλνδφο 
εγθαηαιείςεη ηελ πεξηνρή αλαπιεξσκαηηθψλ γηα κηα άιιε ζέζε, ράλεη ην 
δηθαίσκα λα θαζνδεγεί θαη λα δηεπζχλεη ηελ νκάδα ηνπ θαη πξέπεη λα 
επηζηξέςεη ζηελ πεξηνρή αλαπιεξσκαηηθψλ, γηα λα απνθηήζεη πάιη απηφ ην 
δηθαίσκα. 

Γεληθφηεξα, νη παίθηεο θαη ζπλνδνί παξακέλνπλ θάησ απφ ηε δηθαηνδνζία 
ησλ Γηαηηεηψλ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη ν θαλνληζκφο γηα ηηο 
πξνζσπηθέο πνηλέο εθαξκφδεηαη επίζεο αλ ν παίθηεο ή ν ζπλνδφο, 
απνθαζίζεη λα κεηαθηλεζεί ζε κηα ζέζε, καθξπά απφ ην γήπεδν θαη ηελ 
πεξηνρή αλαπιεξσκαηηθψλ. Δπνκέλσο ε αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 
ζνβαξή  αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε αθξαία αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά 
ζα ηηκσξεζνχλ κε ηνλ ίδηνλ ηξφπν, ζαλ λα είραλ γίλεη ζην γήπεδν ή ηελ 
πεξηνρή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ. 

6. Αλ παξαβηάδνληαη νη θαλνληζκνί ηεο πεξηνρήο αλαπιεξσκαηηθψλ, νη 
Γηαηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ελεξγήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 
16:1β,16:3δ ή 16:6β (παξαηήξεζε, απνθιεηζκφο, απνβνιή). 

 



 

 
106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οδηγίες για ηο γήπεδο 
και ηα ηέρμαηα 



 
Οδηγίες για ηο γήπεδο και ηα Τέρμαηα 
 

 
107 

1. Σν γήπεδν (δηάγξακκα 1) απνηειείηαη απφ έλα παξαιιειφγξακκν 
δηαζηάζεσλ 20x40 κέηξα. Οη δηαζηάζεηο ειέγρνληαη κεηξψληαο ην κήθνο 
ησλ δχν δηαγσλίσλ. Απφ ηελ εμσηεξηθή θνξπθή ηεο κηαο γσλίαο κέρξη ην 
εμσηεξηθφ ηεο απέλαληη γσλίαο, πξέπεη λα είλαη 44,72 κέηξα. Σν κήθνο ησλ 
δηαγσλίσλ ηνπ κηζνχ γεπέδνπ είλαη 28,28 κέηξα, απφ ην εμσηεξηθφ ηεο θάζε 
γσλίαο κέρξη ην απέλαληη εμσηεξηθφ ηεο θεληξηθήο γξακκήο. Σν γήπεδν 
νξίδεηαη απφ ζεκεησκέλεο γξακκέο πνπ νλνκάδνληαη γξακκέο. Σν πιάηνο 
ησλ γξακκψλ ηέξκαηνο (κεηαμχ ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ) είλαη 8 εθαηνζηά, 
φιεο νη άιιεο γξακκέο έρνπλ πιάηνο 5 εθαηνζηά. Οη γξακκέο πνπ 
νξηνζεηνχλ δχν γεηηνληθέο πεξηνρέο, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ 
δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ γεηηνληθψλ απηψλ πεξηνρψλ. 

2. Η πεξηνρή ηέξκαηνο εκπξφο απφ ηα ηέξκαηα απνηειείηαη απφ έλα 
παξαιιειφγξακκν 3x6 κέηξα θαη δχν ζπλδεδεκέλα ηεηαξηνθχθιηα, ην 
θαζέλα αθηίλαο έμη κέηξσλ. Καηαζθεπάδεηαη ζρεδηάδνληαο κηα γξακκή 
κήθνπο ηξηψλ κέηξσλ, παξάιιεια κε ηε γξακκή ηέξκαηνο, ζε απφζηαζε έμη 
κέηξσλ απφ ην πίζσ κέξνο ηεο γξακκήο ηέξκαηνο κέρξη ην εκπξφζζην 
κέξνο ηεο γξακκήο πεξηνρήο ηέξκαηνο. Καη ζηα δχν άθξα ε γξακκή απηή 
ζπλερίδεη κε δχν ηφμα ηεηαξηνθχθιηνπ, κε θέληξν ηελ πίζσ εζσηεξηθή αθκή 
ηνπ αληίζηνηρνπ θάζεηνπ δνθαξηνχ θαη αθηίλα έμη κέηξα. Οη γξακκή θαη ηα 
ηφμα πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πεξηνρή ηέξκαηνο, νλνκάδνληαη γξακκή πεξηνρή 
ηέξκαηνο. Η εμσηεξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ φπνπ ηα δχν ηφμα 
ζπλαληνχλ ηελ εμσηεξηθή γξακκή ηέξκαηνο, είλαη δεθαπέληε κέηξα. 
(Γηάγξακκα 5)  

3. Η δηαθεθνκκέλε γξακκή ειεπζέξσλ ξίςεσλ (γξακκή ελλέα κέηξσλ) 
θαηαζθεπάδεηαη παξάιιεια θαη νκφθεληξα κε ηε γξακκή πεξηνρήο 
ηέξκαηνο, ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε θαηά ηξία κέηξα απφ ηε γξακκή 
ηέξκαηνο. Σα ηκήκαηα φπσο θαη θελά κεηαμχ ηνπο έρνπλ κήθνο δεθαπέληε 
εθαηνζηά. Σα ηκήκαηα πξέπεη λα απνθφπηνληαη κε ηε ζσζηή γσλία θαη ηελ 
αληίζηνηρε αθηίλα. Η κέηξεζε ησλ θακπχισλ ηκεκάησλ γίλεηαη ζηελ 
εμσηεξηθή ρνξδή. (Γηάγξακκα 5) 

4. Η γξακκή 7-κέηξσλ, κήθνπο ελφο κέηξνπ, ζρεδηάδεηαη αθξηβψο εκπξφο 
ζην ηέξκα, παξάιιεια κε ηε γξακκή ηέξκαηνο, ζε απφζηαζε 7-κέηξσλ απφ 
ηελ πίζσ άθξε ηεο γξακκήο ηέξκαηνο κέρξη ηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο 
γξακκήο 7-κέηξσλ. (Γηάγξακκα 5) 

5. Η γξακκή πεξηνξηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα (γξακκή ηεζζάξσλ κέηξσλ) 
αθξηβψο εκπξφο ζην ηέξκα, έρεη κήθνο δεθαπέληε εθαηνζηά, είλαη 
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παξάιιειε κε ηε γξακκή ηέξκαηνο θαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ κέηξσλ απφ 
ηελ πίζσ πιεπξά ηεο γξακκήο ηέξκαηνο κέρξη ηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο 
γξακκήο ηεζζάξσλ κέηξσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην πιάηνο θαη ησλ δχν 
γξακκψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ απφζηαζε. 

6. Σν γήπεδν πεξηθιείεηαη απφ κηα δψλε αζθαιείαο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 
ελφο κέηξνπ θαηά κήθνο ησλ πιαγίσλ γξακκψλ θαη δχν κέηξσλ  πίζσ απφ 
ηηο εμσηεξηθέο γξακκέο ηέξκαηνο.  

7. Σν ηέξκα (δηάγξακκα 2) ηνπνζεηείηαη ζηε κέζε ηεο θάζε εμσηεξηθήο 
γξακκήο ηέξκαηνο. Σα ηέξκαηα πξέπεη λα είλαη κφληκα εθαξκνζκέλα ζην 
έδαθνο ή ζηνπο ηνίρνπο πίζσ ηνπο. Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο είλαη δχν 
κέηξα χςνο θαη ηξία κέηξα πιάηνο. Η πξφζνςε ηνπ ηέξκαηνο είλαη έλα 
παξαιιειφγξακκν, απηφ ζεκαίλεη φηη νη εζσηεξηθέο δηαγψληνη είλαη 360,5 
εθαηνζηά (360-361 εθαηνζηά, ζην ίδην ηέξκα ε δηαθνξά πξέπεη λα είλαη ην 
πνιχ κηζφ εθαηνζηφ) Η πίζσ πιεπξά ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ είλαη 
επζπγξακκηζκέλε, κε ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (θαη ηεο 
εμσηεξηθήο γξακκήο ηέξκαηνο) πνπ ζεκαίλεη φηη ε εκπξφζζηα πιεπξά ησλ 
θαζέησλ δνθαξηψλ ηνπνζεηείηαη θαηά ηξία εθαηνζηά, εκπξφο απφ ηελ 
εμσηεξηθή γξακκή ηέξκαηνο. 

Σα θάζεηα θαη ην νξηδφληην δνθάξη πνπ ηα ζπλδέεη είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ    
εληαίν πιηθφ (μχιν, ειαθξχ κέηαιιν ή ζπλζεηηθφ πιηθφ) θαη έρνπλ ηνκή 
ηεηξάγσλν πιεπξάο νθηψ εθαηνζηψλ, κε ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο αθηίλαο 
ηξηψλ έσο πέληε εθαηνζηψλ. ηηο ηξεηο πιεπξέο, πνπ ηα θάζεηα θαη ην 
νξηδφληην δνθάξη είλαη νξαηά απφ ην γήπεδν, πξέπεη λα είλαη βακκέλα κε 
ηαηλίεο ρξσκάησλ πνπ λα έξρνληαη θαζαξά ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο θαη κε 
ηνλ πίζσ ρψξν. Σα ηέξκαηα ηνπ ίδηνπ γεπέδνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα 
ρξψκαηα. Οη ρξσκαηηζηέο ηαηλίεο ησλ ηεξκάησλ ζηηο γσλίεο κεηαμχ ηνπ 
νξηδφληηνπ θαη ησλ θάζεησλ δνθαξηψλ, έρνπλ κήθνο εηθνζηνθηψ εθαηνζηά 
πξνο θάζε θαηεχζπλζε θαη ην ίδην ρξψκα. Όιεο νη άιιεο ηαηλίεο έρνπλ κήθνο 
είθνζη εθαηνζηά. Σα ηέξκαηα πξέπεη λα έρνπλ δίρηπ, πνπ νλνκάδεηαη δίρηπ 
ηέξκαηνο, εθαξκνζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φηαλ ξίρλεηαη ε κπάια ζην 
ηέξκα, λα κελ αλαπεδά ακέζσο έμσ ή λα πεξλά κέζα απφ ην ηέξκα. Αλ είλαη 
απαξαίηεην, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξφζζεην δίρηπ, ηνπνζεηεκέλν 
κέζα ζην ηέξκα πίζσ απφ ηε γξακκή ηέξκαηνο. Η απφζηαζε απφ ηε γξακκή 
ηέξκαηνο κέρξη απηφ ην δίρηπ είλαη πεξίπνπ εβδνκήληα εθαηνζηά, φρη φκσο 
κηθξφηεξε απφ εμήληα εθαηνζηά. 
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8. Σν βάζνο ηνπ ηέξκαηνο είλαη ζηελ θνξπθή 0,9 κέηξα πίζσ απφ ηε γξακκή 
ηέξκαηνο θαη ζηε βάζε 1,1 κέηξα θαη ηα δχν κεηξεκέλα κε απφθιηζε 0,1 
κέηξα. Σν κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 
10x10 εθαηνζηά. Σν δίρηπ πξέπεη λα εθαξκφδεη ζηα δνθάξηα ηνπιάρηζηνλ 
θάζε 20 εθαηνζηά. Δπηηξέπεηαη λα δεζνχλ καδί ην δίρηπ ηνπ ηέξκαηνο θαη ην 
πξφζζεην δίρηπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε κπάια κα κελ κπνξεί λα κπεη 
αλάκεζα ζηα δχν δίρηπα. 

9. Πίζσ απφ ην ηέξκα ζην θέληξν ηεο εμσηεξηθήο γξακκήο ηέξκαηνο, ζε 
απφζηαζε πεξίπνπ 1,5 κέηξνπ, πξέπεη λα ππάξρεη έλα θάζεην αλαζρεηηθφ 
δίρηπ κήθνπο 9-14 κέηξσλ θαη χςνπο 5 κέηξσλ απφ ην δάπεδν. 

10. Σν ηξαπέδη ηνπ ρξνλνκέηξε ηνπνζεηείηαη ζε κηα απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο, 
ζηε κέζε ηεο πεξηνρήο αλαπιεξσκαηηθψλ. Σν ηξαπέδη, κήθνπο ην πνιχ 4 
κέηξσλ, ηνπνζεηείηαη 30-40 εθαηνζηά πάλσ απφ ην δάπεδν ηνπ γεπέδνπ, 
γηα λα εμαζθαιηζηεί ην νπηηθφ πεδίν. 

11. Όιεο νη κεηξήζεηο, ρσξίο πξνζδηνξηζκφ απνθιίζεσλ, πξέπεη λα 
ζπκθσλνχλ κε ην ISO-Norm(International Standard Organization-ISO 2768-
1:1989). 

12. Σα ηέξκαηα ηεο ρεηξνζθαίξηζεο έρνπλ ηππνπνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο ζαλ ΔΝ 749 ζπλδεφκελα κε ηελ ΔΝ 202.10-1. 
 
Γηάγξακκα 5 

 

 

 

 
 
 

 
 


