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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – Ο∆ΗΓΙΕΣ – ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Οι διαιτητές να διαβάσουν και τις 3 στήλες. Οι κοµισάριοι καλούνται να διαβάσουν επίσης τη
στήλη για τους διαιτητές, πέραν της δικιάς τους.
1. Όταν οι διαιτητές σφυρίξουν, επειδή ένας επιθετικός παραβίασε τη περιοχή τέρµατος (6µ), ή
ακούµπησε τη µπάλα που αναπηδούσε ή κυλούσε εντός αυτής, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ρίψη
Τ/Φ για την αντίπαλη οµάδα και όχι ελεύθερη ρίψη.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Ο τερµατοφύλακας πρέπει να
∆είξατε καθαρά και εκδηλωτικά, Μετά από το σφύριγµα του
αντιδράσει µε αντίθετο
το σήµα της ρίψης Τ/Φ, έτσι
διαιτητή για την παράβαση, η
τρόπο από πριν. Εάν η µπάλα
ώστε και στις δύο οµάδες να
οµάδα του τερµατοφύλακα έχει
είναι στην περιοχή τέρµατος,
υπενθυµίζεται η αλλαγή.
την κατοχή και η µπάλα δεν
µπορεί να τεθεί στο παιχνίδι
µπορεί να παιχθεί, µέχρι η ρίψη
Παρατηρήστε τις ενέργειες των
αµέσως.
Τ/Φ να εκτελεσθεί.
αντιπάλων προσεκτικά, έτσι
Εάν η µπάλα είναι έξω, πρέπει να ώστε να µην παρεµποδίζουν µια
δοθεί στον
γρήγορη εκτέλεση της ρίψης.
τερµατοφύλακας στην περιοχή
τέρµατος.
Οι αντίπαλοι επιτρέπεται να
σταθούν αµέσως έξω από τη
γραµµή όταν Τ/Φ εκτελεί τη
ρίψη, αλλά δεν πρέπει να
προσπαθήσει
για να αποτρέψει τη µπάλα από
το πέρασµα της γραµµής.
2. Όταν η µπάλα χτυπά στην οροφή (ή ένα αντικείµενο που κρέµεται από αυτή), αυτό οδηγεί σε
πλάγια ρίψη, όχι ελεύθερη, για την αντίπαλη οµάδα από αυτή που ακούµπησε τελευταία τη
µπάλα. Η ρίψη εκτελείται από το κοντινότερο σηµείο της πλάγιας γραµµής, προς το σηµείο που η
µπάλα χτύπησε την οροφή.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Πηγαίνετε στο κοντινότερο
σηµείο της πλάγιας γραµµής,
προς το σηµείο που η µπάλα
χτύπησε την οροφή και
εκτελέσατε τη ρίψη. Μην
περιµένετε σφύριγµα.

∆είξτε το σήµα της πλάγιας
Να είστε βέβαιος ποια οµάδα
ρίψης, υποδεικνύοντας γρήγορα
έχει κερδίσει την πλάγια ρίψη,
τη σωστή πλάγια γραµµή και την εάν υπάρχει ένα αίτηµα για
κατά προσέγγιση θέση.
τάϊµάουτ την ίδια στιγµή.
Παρακαλώ να είστε ευέλικτοι,
έχοντας υπόψη ότι η ακριβής
θέση της ρίψης είναι σχεδόν
αδύνατο να προσδιοριστεί,
εκτός αν είναι εµφανώς
λανθασµένη και δηµιουργεί
άδικο πλεονέκτηµα.
3. ∆εν είναι πλέον υποχρεωτικό να δοθεί τάϊµάουτ, όταν υποδεικνύεται ρίψη 7µ. Η απόφαση να
δοθεί τάϊµάουτ είναι στην κρίση των διαιτητών σύµφωνα µε τα κανονικά κριτήρια για τέτοιες
αποφάσεις.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Εάν η οµάδα σας ¨βιάζεται¨, µην
βασιστείτε στο τάϊµάουτ, αλλά
σιγουρευτείτε ότι η οµάδα σας
είναι έτοιµη όσο το δυνατόν

Προτού να αποφασίσετε για το
τάϊµάουτ, σκεφτείτε το
αποτέλεσµα και τον
υπολειπόµενο χρόνο, επίσης

Θυµηθείτε να µην σταµατήσετε
το χρόνο
αυτόµατα όταν βλέπετε απόφαση
για ρίψη 7µ.
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γρηγορότερα.
Αντιθέτως, εάν θέλετε να
αποφύγετε ένα διάλειµµα,
µην προσπαθήστε να
καθυστερήσετε. Όπως και πριν η
αλλαγή Τ/Φ, δεν επιτρέπεται,
όταν ο αθλητής είναι έτοιµος για
την εκτέλεση της ρίψης.
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λάβετε υπόψη ποια οµάδα
Περιµένετε και παρατηρήστε για
προκαλεί την καθυστέρηση. Η
ένα πιθανό
σήµα τάϊµάουτ από τους
αλλαγή Τ/Φ ή ένας αργός
προσδιορισµός του ρίπτη, πρέπει διαιτητές
κανονικά να οδηγήσει στο
διάλειµµα. Εάν έχετε αµφιβολία,
δώστε το διάλειµµα. Αυτό δεν
µπορεί ποτέ να είναι ενάντια
στον κανονισµό. Ο διαιτητής
γηπέδου πρέπει να δείξει το σήµα
του τάϊµάουτ στο τραπέζι.
4. Μια υπενθύµιση έχει εισαχθεί στους κανόνες, που αναφέρει ότι όχι µόνο τα βίαια και σκληρά
µαρκαρίσµατα, θα πρέπει να οδηγούν σε αποβολές µε κόκκινη κάρτα. Ένα µικρό σπρώξιµο
µπορεί να είναι επίσης πολύ επικίνδυνο, εάν γίνεται σε λανθασµένη στιγµή, δηλαδή, όταν ο
παίχτης δεν µπορεί να δει τι έρχεται ή/και δεν µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ,
παραδείγµατος χάριν όταν πηδάει ή τρέχει γρήγορα.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Εάν βλέπετε ότι ένας αντίπαλος
είναι σε τέτοια θέση, ένα
απρόσεκτο σπρώξιµο ή χτύπηµα
θα µπορούσαν να προκαλέσουν
έναν σοβαρό τραυµατισµό.
Ακόµα κι αν αισθάνεστε ότι
πρέπει να ενεργήσετε
απεγνωσµένα, λάβετε υπόψη τι
αποτέλεσµα θα µπορούσε να
έχει, ένα σπρώξιµο ή ένα
χτύπηµα ενάντια στον
ανυπεράσπιστο παίχτη, δίνοντας
του πρόσθετη ορµή.

Πρέπει να ξεφύγετε από την
τάση να εστιάζετε
µόνο στα ¨µεγάλα¨ φάουλ µε
δυνατές συγκρούσεις.
Παρατηρήστε επίσης τις
περιπτώσεις όπου µια ¨κρυφή¨
επαφή µε το σώµα µπορεί να
είναι επικίνδυνη, στον παίχτη
που πηδά πρός στη γραµµή των
6µ ή εκτελεί αιφνιδιασµό. Το
σπρώξιµο και το χτύπηµα είναι
εξίσου επικίνδυνα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, µην
διστάστε να δείξετε ΚΟΚΚΙΝΗ
κάρτα!
5. Όταν µια οµάδα έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα στο τελευταίο λεπτό ενός παιχνιδιού (ένα 1 τέρµα
µπροστά, ισοπαλία, ή απαραίτητη διαφορά τερµάτων), κάποιος από αυτή την οµάδα για να
υπερασπίσει το αποτέλεσµα, µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε αντιαθλητικό τρόπο, εάν οι
συνέπειες που θα έχει δεν είναι σοβαρές. Αυτό περιλαµβάνει µια περίπτωση όπου οι αντίπαλοι
αποτρέπονται αντιαθλητικά από το να βρεθούν σε θέση για τέρµα. Η αποβολή για µια τέτοια
συµπεριφορά θα αναγράφεται εφεξής στο Φ.Α από τους διαιτητές, ώστε να επιφέρει αυστηρή
τιµωρία µετά το παιχνίδι.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Λαµβάνοντας υπόψη το
ενδεχόµενο µιας µεγάλης
τιµωρίας, ο παίχτης πρέπει να
βρει µια λιγότερο
δραστική µέθοδο για να µειώσει
τον κίνδυνο ότι
οι αντίπαλοι θα βρεθούν σε θέση
για τέρµα ή για µια πάσα σε έναν
αφύλαχτο παίχτη.

Οι διαιτητές πρέπει να έχουν
επίγνωση για το αποτέλεσµα και
τον υπόλοιπο χρόνο. Επίσης, σε
περίπτωση που µε την υπόδειξη
ρίψεως 7µ, αποκαθίσταται µια
κατεστραµµένη ευκαιρία
τέρµατος, η αποβολή θα πρέπει
να είναι "κανονική" και εκτός
αυτής της κατηγορίας.

Αυτές οι καταστάσεις
περιλαµβάνουν συχνά την
ανάγκη για µεγάλη
επαγρύπνηση, µε τα ξαφνικά
διαλείµµατα όπου κάθε
δευτερόλεπτο είναι κρίσιµο.
Μπορεί επίσης να χρειαστεί να
συµβουλέψετε τους διαιτητές για
το πώς να ρυθµιστεί το ρολόι εάν
ένα ηχητικό σήµα δεν οδήγησε
στη σωστή απόφαση.
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6. Χρόνια πριν, οι κανόνες άλλαξαν έτσι ώστε η προοδευτικότητα των ποινών να είναι δυνατή κατά
τη διάρκεια του αγώνα, και για ενέργειες έξω από το παιχνίδι. (Παραδείγµατος χάριν, ήταν
δυνατό να δίνονται 2λεπτοι αποκλεισµοί στους παίκτες του πάγκου και στους συνοδούς των
οµάδων). Τότε είχε παραβλεφθεί ότι θα ήταν ανακόλουθο να υπάρχει η ίδια κλίµακα των
τιµωριών και κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου και των άλλων διαλειµµάτων. Μέχρι τώρα, ήταν
απαραίτητο, από την κίτρινη κάρτα να δίνεται αποβολή. Τώρα αυτό έχει διορθωθεί.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Οι αθλητές και οι προπονητές
µπορεί να χρησιµοποιούσαν την
απροθυµία των διαιτητών να
τους τιµωρούν για παραβάσεις
κατά τη διάρκεια του ηµιχρόνου,
αφού η αποβολή αποτελούσε τη
µόνη εναλλακτική λύση. Τώρα
διαµαρτυρίες, αργοπορηµένη
είσοδος για το δεύτερο µισό, και
άλλη αντιαθλητική συµπεριφορά
µπορεί να επιφέρει 2λεπτους
αποκλεισµούς.

Ο σκοπός είναι να επιτευχθεί η
Ένας 2λεπτος αποκλεισµός κατά
συνέπεια, και όχι να βρεθούν
τη διάρκεια του ηµιχρόνου
πρόσθετες ευκαιρίες για τιµωρία. ή άλλου διαλείµµατος θα
Εντούτοις, ο 2λεπτος
αντιµετωπιστεί όπως
αποκλεισµός µπορεί να είναι η
οποιοσδήποτε άλλος
αποκλεισµός.
κατάλληλη τιµωρία σε µερικές
Εντούτοις, είναι σηµαντικό να
καταστάσεις που προηγουµένως
δεν τιµωρούνταν. Θυµηθείτε, ότι βοηθήσετε τους διαιτητές
η αποβολή κατά τη διάρκεια του µε τις σαφείς εντολές προς την
οµάδα, έτσι ώστε να
ηµιχρόνου, προκαλεί τώρα
ξεκινήσουν το παιχνίδι µε το
2λεπτη µείωση των παιχτών. --σωστό αριθµό
Σιγουρευτείτε ότι ενηµερώσατε
παιχτών στο γήπεδο.
το τραπέζι, για τις τιµωρίες που
δίνονται κατά τη διάρκεια
ηµιχρόνου.
7. Μια σαφέστερη ερµηνεία έχει εισαχθεί για εκείνες τις καταστάσεις όπου ένας παίχτης
χρησιµοποιεί το πόδι για να σταµατήσει ή να εκτρέψει τη µπάλα. Ένας παίχτης ο οποίος ενεργά
(µε πρόθεση) εµποδίζει έναν σουτ ή µια πάσα πρέπει να τιµωρηθεί προοδευτικά (από την πρώτη
φορά που συµβαίνει). Αυτό δεν ισχύει στις καταστάσεις όπου ο αµυνόµενος κλείνει τα πόδια
ανακλαστικά, όταν ένας αντίπαλος προσπαθεί να παίξει τη µπάλα µεταξύ των ποδιών του, ή όταν
κινείται προς έναν αντίπαλο και το κινούµενο πόδι (ως µέρος του σώµατος) µπαίνει στη φορά
της µπάλας.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Οι αθλητές πρέπει να
Όπως και πριν δεν είναι ποτέ
αποφεύγουν τη συνήθεια να
παράβαση αν η µπάλα χτυπήσει
προσπαθούν ενστικτωδώς να
στο πόδι ενός παίχτη που είναι
εκτείνουν το πόδι για να κόψουν σταθερό.
την µπάλα που έρχεται.
8. Όποτε o χρονοµέτρης (ή ο κοµισάριος) σταµατά το παιχνίδι µε έναν σφύριγµα ή µε την κόρνα, το
επίσηµο ρολόι πρέπει να σταµατήσει ταυτόχρονα, χωρίς αναµονή σήµατος τάϊµάουτ από τους
διαιτητές. Ο λόγος για τη διακοπή δεν κάνει διαφορά. Κάθε απόφαση διαιτητών µετά το
σφύριγµα του χρονοµέτρη είναι άκυρη, εκτός από οποιαδήποτε ατοµική τιµωρία η οποία θα
παραµείνει σε ισχύ. Παραδείγµατος χάριν, ένας τέρµα ακυρώνεται, ακόµα κι η σέντρα έχει
εκτελεστεί.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Είναι πιθανό το παιχνίδι να
συνεχίζεται µετά από παρέµβαση
της γραµµατείας, εάν το σήµα
δεν ακούστηκε από τους
διαιτητές και όλους τους παίκτες.
Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην
κατάσταση όπου ένας
αµυνόµενος θεωρεί ότι το
παιχνίδι έχει σταµατήσει, αλλά

Οι διαιτητές πρέπει να
καταβάλουν κάθε προσπάθεια να
ακούσουν το σήµα από το
τραπέζι έτσι ώστε το παιχνίδι να
σταµατήσει αµέσως. Ο λόγος για
την επέµβαση πρέπει να
καθοριστεί, και η ανάγκη για
τιµωρίες ή άλλη ενέργεια πρέπει
να εξακριβωθεί. Μαζί µε τον

Οι κριτές και ο κοµισάριος
πρέπει να υιοθετήσουν το
ένστικτο να συνδυάσουν κάθε
σφύριγµα µε µια κίνηση για να
σταµατήσει το ρολόι. Είναι
κρίσιµο για το χρονοµέτρη και
τον κοµισάριο να διαπιστώσουν
αµέσως εάν το παιχνίδι
συνεχίζεται επειδή το σφύριγµα
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ένας επιτιθέµενος συνεχίζει.
Είναι σηµαντικό να αποφευχθεί
µια πράξη που θα προκαλέσει
τιµωρία, αφού η τιµωρία θα
παραµείνει έγκυρη.

Επιµέλεια/Μετάφραση: ΚΕ∆/ΟΧΕ 07/2005
κοµισάριο, οι διαιτητές
δεν ακούστηκε. Πιο δραστικά
καθορίζουν πώς και που το
µέτρα απαιτούνται έπειτα: κόρνα
παιχνίδι πρέπει να
ή δυνατότερος σφύριγµα, σήµατα
ξαναξεκινήσει.
χεριών, να σταθεί όρθιος, ή
ακόµα και είσοδος στον
αγωνιστικό χώρο.
Οι κριτές και ο κοµισάριος
πρέπει να είναι έτοιµοι να
βοηθήσουν τους διαιτητές να
καθορίσουν ακριβώς την
κατάσταση του παιχνιδιού όταν
επενέβη το τραπέζι.
9. Ειδικοί κανονισµοί έχουν εισαχθεί γιατί την εκτέλεση µιας ελεύθερης ρίψης αφότου έχει λήξει ο
χρόνος του παιχνιδιού, και µια ελεύθερη ρίψη αποµένει να εκτελεστεί. Η πρόθεση είναι να
επιταχυνθεί η εκτέλεση της ρίψης και να αποφευχθεί το χρονοβόρο "θέατρο" που είναι
ενοχλητικό. Οι συµπαίκτες του ρίπτη πρέπει τώρα να είναι 3 µέτρα µακριά και όχι κοντύτερα. Η
οµάδα που εκτελεί τη ρίψη µπορεί να αντικαταστήσει έναν παίκτη ενώ για τους αµυνόµενους δεν
επιτρέπονται οποιεσδήποτε αντικαταστάσεις. Οι διαιτητές πρέπει να επιµείνουν να πάει ο ρίπτης
γρήγορα στη σωστή θέση και να την εκτελέσει άµεσα.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
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Ο ρίπτης πρέπει να πάει στο
υποδεδειγµένο σηµείο
γρήγορα και οι συµπαίκτες
πρέπει να αποµακρυνθούν.
Επίσης πρέπει να αναµείνει το
σφύριγµα των διαιτητών
αµέσως. Οι καθυστερήσεις θα
θεωρηθούν σαν αντιαθλητική
συµπεριφορά, εκτός από όταν
υπάρχει αντικατάσταση του
ρίπτη. Οι αµυνόµενοι πρέπει να
βρίσκονται 3 µέτρα µακριά και
η παρέµβαση τους θα θεωρηθεί
αντιαθλητική συµπεριφορά.
Αφού καµία αντικατάσταση δεν
επιτρέπεται, δεν υπάρχει κανένας
λόγος να περιµένει τους
αµυνόµενους να ετοιµαστούν.

∆εν υπάρχει πλέον οποιοσδήποτε Οι κριτές και ο κοµισάριος δεν
λόγος για καθυστέρηση.
έχουν πλέον το καθήκον της
Οι επιτιθέµενοι πρέπει να
τήρησης του χρόνου και πρέπει
αποφασίσουν γρήγορα για το
να επικεντρωθούν στη
ρίπτη και οποιαδήποτε
βοήθεια των διαιτητών για να
αντικατάσταση πρέπει να συµβεί επιβληθούν οι περιορισµοί
αντικατάστασης. Οι οµάδες
αµέσως. Το σφύριγµα πρέπει να
πρέπει είναι ενήµερες και το
γίνει µόλις ο ρίπτης είναι στη
τραπέζι πρέπει να ελέγχει και τις
σωστή θέση. Είναι τώρα
σηµαντικό να θυµάστε τις θέσεις δυο περιοχές αναπληρωµατικών,
και να αναφέρουν άµεσα
των συµπαικτών του. Εάν οι
στους διαιτητές οποιεσδήποτε
αµυνόµενοι παρεµβαίνουν στη
παραβιάσεις που αυτοί δεν
ρίψη, πρέπει να τιµωρείται. Εάν
µπορούν να αποτρέψουν. Μια
ο τερµατοφύλακας της
αµυνόµενης οµάδας, υποστηρίζει χρήσιµη µέθοδος είναι να
ότι είναι τραυµατισµένος, πρέπει σηµειωθούν γρήγορα οι αριθµοί
των παικτών που είναι στον
να φύγει από τον αγωνιστικό
αγωνιστικό χώρο όταν
χώρο, και να αντικατασταθεί
αµέσως. Όλες οι άλλες
υποδείχθηκε η ελεύθερη ρίψη,
αντικαταστάσεις είναι
ώστε να µην υπάρχει περιθώριο
απαγορευµένες. Η πρώτη αλλαγή για διαφωνίες.
που προσπαθεί να γίνει
προκαλεί µείωση κατά ένα
παίχτη στο γήπεδο, ενώ οι
επόµενες αλλαγές απλά δεν
επιτρέπονται.
10. Τώρα έχει διευκρινιστεί ότι ΟΛΟΙ οι παίκτες σε µια οµάδα που αγωνίζονται στη θέση
τερµατοφυλάκων πρέπει να φορούν φανέλα ίδιου χρώµατος. Αυτό περιλαµβάνει και την
περίπτωση που κάποιος παίχτης γηπέδου προς το τέλος του παιχνιδιού χρειάζεται να αγωνιστεί
σαν Τ/Φ.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Αυτό απαιτεί προφανώς

Ακόµα κι η γραµµατεία πρέπει

Οι κριτές και ο κοµισάριος
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σχεδιασµό πριν από το
παιχνίδι. Περιλαµβάνει επίσης
και την περίπτωση της ειδικής
φανέλας που κρατιέται για το
τέλος του παιχνιδιού για τη
χρήση ενός παίκτη γηπέδου ως
Τ/Φ και πρέπει να έχει το ίδιο
χρώµα µε τις φανέλες των Τ/Φ.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε
αµφιβολία, ελέγξτε µε τον
κοµισάριο πριν από το παιχνίδι.
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να ανακαλύψει πρώτη το
πρέπει να βοηθούν τις
πρόβληµα, οι διαιτητές πρέπει να οµάδες και τους διαιτητές για να
είναι έτοιµοι γι΄ αυτό το ζήτηµα. αποφύγουν το πρόβληµα. Εάν
ένας παίχτης φαίνεται έτοιµος να
Εάν κάποιος µπήκε ως
µπει και να αντικαταστήσει
τερµατοφύλακας µε το
λανθασµένο χρώµα, το παιχνίδι
τερµατοφύλακας, αυτή η
πρέπει να σταµατήσει και ο
αντικατάσταση εάν είναι δυνατόν
παίκτης να βγει για να αλλάξει
πρέπει να αποτρέπεται εάν ο
φανέλα. Το παιχνίδι ξεκινά µε
παίχτης δεν φορά το σωστό
ελεύθερη ρίψη για τους
χρώµα φανέλας. Εάν ο παίχτης
αντιπάλους αλλά δεν υπάρχει
µπει πριν ανακαλυφθεί η
καµία προσωπική τιµωρία. (Εάν
παράβαση, το τραπέζι πρέπει να
κάποιος εισέλθει στο παιχνίδι ως σταµατήσει το παιχνίδι αµέσως
τερµατοφύλακας µε την ίδια
και να ενηµερώσει τους
στολή των παιχτών γηπέδου,
διαιτητές.
αυτό είναι ένα διαφορετικό θέµα
και πρέπει να θεωρηθεί σαν
λάθος αλλαγή και να τιµωρηθεί
αναλόγως).

11. Το ορατό τρύπηµα του σώµατος έχει αναφερθεί συγκεκριµένα στους κανόνες και έχει
τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία µε το σκουλαρίκι και τα δαχτυλίδια. Αυτό σηµαίνει ότι το
"piercing" µπορεί να επιτραπεί εάν µπορεί να δεθεί µε ταινία ή να καλυφθεί έτσι ώστε να µην
είναι επικίνδυνο για τους άλλους παίχτες. Όταν δεν είναι ορατό (κάτω από τη φανέλα ή στο
στόµα) δεν ρυθµίζεται.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Ένας έλεγχος πριν από το
Το τραπέζι βοηθά τους διαιτητές
παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της
στον έλεγχο κατά τη διάρκεια
προθέρµανσης, συστήνεται, έτσι του παιχνιδιού.
ώστε προβλήµατα κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού να
περιοριστούν στο ελάχιστο.
Εάν ένα πρόβληµα
ανακαλύπτεται κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού, ο παίχτης πρέπει
να βγει έξω για να το διορθώσει.
Αυτό πρέπει κανονικά να γίνετε
όταν είναι το παιχνίδι έχει
διακοπεί ή, εάν είναι δυνατόν,
ενώ το παιχνίδι παίζεται.
12. Επιτρέπεται ακόµα αλλά δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να υπάρχει ένας δηλωµένος αρχηγός που
φορά ένα περιβραχιόνιο, και ο οποίος συµµετέχει στην κλήρωση πριν από το παιχνίδι.
Ανεξάρτητα µε το εάν υπάρχει αρχηγός ή όχι, οποιοσδήποτε παίκτης ή συνοδός µπορεί να
αντιπροσωπεύσει την οµάδα στο στρίψιµο του νοµίσµατος.

Οι συνοδοί κάθε οµάδας είναι
υπεύθυνοι να υπενθυµίζουν και
να ελέγχουν τους παίχτες της
οµάδας τους, πριν ξεκινήσει το
παιχνίδι.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

Όπως και πριν, ο "υπεύθυνος
συνοδός" είναι αυτός που
έχει επιτρέπεται να έχει επαφή µε
τους διαιτητές ή το τραπέζι. Η
ύπαρξη αρχηγού, επίσηµα ή
ανεπίσηµα, δεν αποθαρρύνεται,
απλά δεν είναι υποχρεωτική Μια

Οι διαδικασίες για το στρίψιµο
του νοµίσµατος δεν έχουν
αλλάξει. Οι διαιτητές ζητούν
έναν συµµετέχοντα από
τον "υπεύθυνο συνοδό" κάθε
οµάδας, δεχόµενοι την επιλογή
τους.

Πηγή:IHF/PRC
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οµάδα µπορεί να δηλώσει έναν
αρχηγό για εσωτερικούς λόγους,
αλλά δεν υπάρχει κανένα
απαραίτητο έργο σε σχέση µε
τους διαιτητές ή το τραπέζι.
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13. Εάν ένας παίκτης µπει στο παιχνίδι χωρίς να είναι δηλωµένος στο Φ.Α, αλλά δικαιούται να
συµµετέχει, αυτό οδηγεί στην προοδευτική τιµωρία για τον "υπεύθυνο συνοδό" της οµάδας.
Ο παίχτης τιµωρείται ξεχωριστά, µόνο εάν είναι υπαίτιος λάθος αλλαγής, µπαίνοντας σαν 8ος
παίχτης, ή για παράβαση στον αγωνιστικό χώρο αφότου µπήκε σ΄ αυτόν.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

Ο "υπεύθυνος συνοδός" πρέπει
να είναι προσεκτικός και να
διπλοελέγχει το Φ.Α, ιδιαίτερα
εάν οι παίχτες έφθασαν µετά από
συµπλήρωση του, ή µετά από την
έναρξη του παιχνιδιού.

Εάν το τραπέζι επεµβαίνει επειδή
ένας παίχτης στον αγωνιστικό
χώρο δεν είναι δηλωµένος στο
Φ.Α, το πρώτο βήµα είναι να
τιµωρήσετε προοδευτικά τον
"υπεύθυνο συνοδό" (η ακριβής
τιµωρία εξαρτάται από τις
πιθανές προηγούµενες τιµωρίες
συνοδών της οµάδας). Το
παιχνίδι ξεκινά µε ελεύθερη ρίψη
για τους αντιπάλους
(ή ρίψη 7µ δίνεται εάν χάθηκε
καθαρή ευκαιρία για τέρµα απο
τη διακοπή).

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Ο "υπεύθυνος συνοδός" (ή ένας
συνεργάτης του) πρέπει να
ελέγχει σε όλη τη διάρκεια του
παιχνιδιού.

Όπως παραπάνω.

Ο κοµισάριος και οι κριτές
πρέπει να ελέγξουν τούς πάγκους
και των δύο οµάδων πριν
ξεκινήσει το παιχνίδι, για να
αποφευχθούν οποιαδήποτε
προβλήµατα.

Το τραπέζι πρέπει να έχει έναν
προληπτικό ρόλο, µε την έννοια
ότι πρέπει να γίνονται ενέργειες
όταν παίχτες οι αριθµοί των
οποίων δεν υπάρχουν στο Φ.Α,
φθάνουν αργά, κάθονται στον
πάγκο ή ετοιµάζονται να µπουν
στον αγωνιστικό χώρο. Εάν ένας
παίχτης που δεν είναι δηλωµένος
στο Φ.Α µπει στον αγωνιστικό
χώρο, το παιχνίδι πρέπει να
σταµατήσει αµέσως. Ο παίχτης
θα πρέπει να δηλωθεί στο Φ.Α,
αφού θα ξεκαθαριστεί η
κατάσταση µε τον υπεύθυνο
συνοδό.
14. Ο "υπεύθυνος συνοδός" πρέπει να εξασφαλίσει ότι µόνο οι δικαιούµενοι συµµετοχής παίκτες και
συνοδοί της οµάδας του, βρίσκονται στον πάγκο αντικατάστασης αφού έχει αρχίσει το παιχνίδι .
Οποιεσδήποτε παραβιάσεις οδηγούν σε µια προοδευτική τιµωρία για τον "υπεύθυνο συνοδό".

15. Έχει διευκρινιστεί ότι τιµωρείται ως αντιαθλητική συµπεριφορά, εάν συνοδός (ή πρόσθετος
παίκτης) που µπαίνει στον αγωνιστικό χώρο µε άδεια, για να φροντίσει έναν τραυµατισµένο
παίκτη, επικεντρώνεται άντ’ αυτού σε οδηγίες προς τους παίχτες ή πλησιάζει τους διαιτητές ή
τους παίκτες της άλλης οµάδας.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Τα άτοµα που µπαίνουν πρέπει
να προσέξουν να επικεντρωθούν
στον τραυµατισµένο παίχτη τους.
Εκµεταλλευόµενοι την ευκαιρία,
µπορεί να µπουν στον πειρασµό
να επικρίνουν τους διαιτητές ή
τον αντίπαλο που σχετίζεται µε
το τραυµατισµό του παίχτη, αλλά
αυτό απαγορεύεται αυστηρά.

Η προσοχή των διαιτητών πρέπει
να εστιάζει στην πρόληψη, µιας
κατάστασης όπου το πάθος
µπορεί να είναι κατανοητό.
Οποιαδήποτε τάση για
απαγορευτική συµπεριφορά
πρέπει να αποθαρρυνθεί σταθερά
µε λέξεις και χειρονοµίες. Η
τιµωρία έρχεται µόνο εάν το

Ο ρόλος του τραπεζιού είναι να
προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι
δεν µπαίνουν επιπλέον άτοµα,
και να το αναφέρει στους
διαιτητές αν συµβεί. ∆εν υπάρχει
άµεση εµπλοκή για παραβάσεις
εντός αγωνιστικού χώρου, εκτός
εάν ο κοµισάριος κρίνει ότι οι
διαιτητές χρειάζονται βοήθεια.
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Αλλά ακόµα και τότε, η προσοχή
πρόσωπο δεν λαµβάνει το
πρέπει να είναι στην πρόληψη.
µήνυµα και συνεχίζει την
ανάρµοστη συµπεριφορά.
16. Έχει διευκρινιστεί ότι εάν ένας παίχτης βγαίνει από το γήπεδο πέρα από την περιοχή
αντικατάστασης για "αβλαβείς" λόγους και χωρίς να κερδίζει οποιοδήποτε πλεονέκτηµα, αυτό
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αντιαθλητική συµπεριφορά ή λάθος αλλαγή. Τα παραδείγµατα είναι
καταστάσεις όπου ένας φορέας θέλει να πάρει ένα µπουκάλι νερό ή µια πετσέτα στον πάγκο (ή
πίσω από την εστία) ή όπου ένας παίχτης που έχει δεχτεί 2λεπτο αποκλεισµό πηγαίνει σωστά
στον πάγκο αλλά διασχίζει την πλάγια γραµµή έξω από την περιοχή αντικατάστασης.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Οι κριτές πρέπει να
Οι διαιτητές δεν πρέπει να είναι
επικεντρωθούν σε πραγµατικές
σχολαστικοί σε µια τέτοια
περιπτώσεις λάθος αλλαγής ή
περίπτωση. Παραδείγµατος
εισόδου. Οµοίως, µια αθώα
χάριν, εάν ένας παίχτης που
ενέργεια δεν πρέπει να
δέχτηκε αποκλεισµό, αποχωρεί
ερµηνευτεί ως αντιαθλητική.
χωρίς να διαµαρτύρεται, δεν
υπάρχει κανένας λόγος να
ανησυχήσει κανείς εάν ο παίχτης
πηγαίνει στον πάγκο έξω από τη
γραµµή των 15cm.
17. Το καθήκον των διαιτητών να παρακολουθούν τη συµπεριφορά των παικτών και των συνοδών
των οµάδων, αρχίζει τη στιγµή που φθάνουν στο γήπεδο. Συµπεριφορά που θα τιµωρούταν εάν
συνέβαινε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα πρέπει επίσης να τιµωρείται εάν συµβεί πριν από
το παιχνίδι. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι προειδοποίηση ή αποβολή. Εντούτοις, σε τέτοιες
περιπτώσεις δεν είναι πάντα σαφές στους διαιτητές ότι το ένοχο πρόσωπο συµµετέχει στον
αγώνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτό µπορεί να ανακαλυφθεί µετά την έναρξη του αγώνα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, η τιµωρία µπορεί να δοθεί εκείνη την στιγµή. Μια αποβολή που δίνεται
"αναδροµικά" δεν θα προκαλέσει 2λεπτο αποκλεισµό, δεδοµένου ότι αυτό δεν θα είχε συµβεί εάν
η αποβολή είχε δοθεί πριν από το παιχνίδι. Κίτρινη κάρτα για παράπτωµα πριν ξεκινήσει το
παιχνίδι δεν πρέπει να δοθεί µετά από την έναρξη του, εάν ο παίχτης ή ο συνοδός (ή ένας άλλος
συνοδός) έχουν ήδη δεχτεί κίτρινη κάρτα.

Οι παίχτες πρέπει ακόµα να
προσπαθούν να αποφεύγουν την
έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο
όταν παίρνουν το νερό, τις
πετσέτες κ.λ.π., αφού υπάρχει
ο κίνδυνος παρανόησης αυτής
της ενέργειας σαν λάθος αλλαγή.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Εάν κάποιο άτοµο συµπεριφερθεί Το τραπέζι δεν έχει σηµαντικό
άσχηµα στους διαιτητές πριν τον ρόλο σε τέτοιες καταστάσεις.
Μπορούν µόνο να βοηθήσουν
αγώνα, τότε αυτοί πρέπει να
τους διαιτητές, να προσδιορίσουν
καταβάλουν κάθε προσπάθεια,
το άτοµο εάν αυτό αναγνωρίζεται
να προσδιορίσουν πριν την
αφότου έχει αρχίσει το παιχνίδι.
έναρξη, εάν το πρόσωπο είναι
Πρέπει επίσης να είναι βέβαιοι
δηλωµένος παίκτης ή συνοδός.
ότι οι ειδικοί κανόνες
Αυτό θα βοηθήσει να δοθεί η
ακολουθούνται: όχι 2λεπτος
τιµωρία πριν ξεκινήσει το
αποκλεισµός µαζί µε κόκκινη
παιχνίδι. Σε περίπτωση
κάρτα, και όχι πρόσθετη κίτρινη
αποβολής, επιτρέπεται στην
κάρτα εάν ο παίχτης ή ο συνοδός
οµάδα να αντικαταστήσει το
(οι) έχουν ήδη µία.
άτοµο.
18. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κανόνας 15 έχει "βελτιωθεί" σχετικά µε τις συνέπειες για τις
παραβιάσεις προτού να εκτελεστεί µια ρίψη, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ρίψης που δεν έχει
προηγηθεί σφύριγµα, και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ρίψης µετά από σφύριγµα. Στην
τελευταία περίπτωση, το αποτέλεσµα είναι απώλεια κατοχής για την οµάδα που εκτέλεσε τη
ρίψη. Στις άλλες περιπτώσεις υπάρχει κανονικά διόρθωση και επανάληψη της ρίψης.

Η συµβουλή στους παίχτες και
τους συνοδούς, είναι προφανώς
να αποφύγουν οποιαδήποτε
αντιπαράθεση πριν από τον
αγώνα, αφού είναι λανθασµένο
να θεωρούν ότι θα µείνουν
ατιµώρητοι.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ
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Πριν ενεργήσετε, σιγουρευτείτε
∆ώστε προσοχή στο σφύριγµα
ότι θυµάστε εάν σφυρίξατε ή όχι.
και µην διακινδυνεύετε σε
Εάν δεν έχει υπάρξει σφύριγµα
τέτοιες καταστάσεις. Εκτός από
αλλά η οµάδα χάνει τη µπάλα
την εναρκτήρια ρίψη (σέντρα),
µετά από παράβαση εκτέλεσης
προσέξτε τη µετακίνηση
της ρίψης, αφήστε το παιχνίδι να
ανάµεσα στο σφύριγµα και το
συνεχιστεί.
πέταγµα της µπάλας.
19. Έχει διευκρινιστεί ότι ένας παίχτης που εκτελεί ρίψη 7µ έχει δικαίωµα να λάβει θέση µέχρι 1
µέτρο πίσω από την γραµµή των7µ, ίσως για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πατήµατος/γλιστρίµατος
της γραµµής. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις στις θέσεις των άλλων παιχτών.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Όπως πριν, προσέξτε
∆εν υπάρχει κανένα πρόσθετο
οποιαδήποτε κίνηση µε άλµα.
περιθώριο , ώστε ο παίχτης να
λάβει θέση για την εκτέλεση της
ρίψης, πλάγια από το ύψος της
γραµµής ρίψης των 7µ.
20. Οι κανόνες δηλώνουν σαφώς ότι ένας ρίπτης µπορεί πάντα να αγγίξει τη µπάλα πάλι, µετά
από εκτελέση εναρκτήριας, πλάγιας, ελεύθερης ή 7µ ρίψης, εάν η µπάλα έχει χτυπήσει στο
δοκάρι της εστίας του αντιπάλου, ακόµα κι αν δεν την άγγιξε άλλος παίχτης. Αντίστοιχο σχόλιο
έλειπε στην περίπτωση ρίψης τερµατοφύλακα. Μετά από µερικές ερωτήσεις από τους
τερµατοφύλακες, αυτό έχει διευκρινιστεί τώρα έτσι ώστε ο τερµατοφύλακας ξέρει ότι µπορεί να
αγγίξει τη µπάλα χωρίς τιµωρία, στην ασυνήθιστη περίπτωση που θα ξαναγυρνούσε από την
εστία (δοκάρι) των αντιπάλων.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Κανένα σχόλιο
Κανένα σχόλιο
21. Για πολύ καιρό, ο αριθµός των παικτών που επιτρέπεται να συµµετάσχουν σε ένα παιχνίδι είναι
14 για όλες της διοργανώσεις της IHF, άσχετα αν το όριο είναι 12 σύµφωνα µε τους βασικούς
κανονισµούς. Πολλές οµοσπονδίες έχουν χρησιµοποιήσει το δικαίωµά τους για να κάνουν την
ίδια αλλαγή για όλες ή µερικές από τις διοργανώσεις τους. Βάσει της θετικής εµπειρίας, οι
βασικοί κανόνες αλλάζουν τώρα αναλόγως.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

Κανένα σχόλιο

Κανένα σχόλιο

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Εδώ τελειώνουν τα σχόλια για τις αλλαγές που θα ισχύουν από την 1 Αυγούστου 2005. Εντούτοις,
υπήρξαν διάφορες αλλαγές που εισήχθησαν µέσω της "διευκρινίσεων" κατά τη διάρκεια της
περιόδου 2002-2004 και δεν έχουν ενσωµατωθεί στους κανονισµούς. Προπονητές/παίχτες,
διαιτητές, και οι κοµισάριοι πρέπει να εξοικειωθούν µε τις αλλαγές, αλλά µερικές από αυτές
σχολιάζονται εκ νέου ως υπενθύµιση. Οµοίως, µερικές αλλαγές στο βιβλίο του 2005 είναι στην
ουσία αλλαγές κειµένων και όχι στους κανόνες, αλλά µερικές από αυτές έχουν προκαλέσει
ερωτήσεις που απαντιούνται παρακάτω.

22. Σε ισχύ το 2001, όταν ο ορισµός για τη ρίψη τερµατοφύλακας άλλαξε για να περιλάβει
εκείνες τις καταστάσεις όπου ο τερµατοφύλακας πιάνει απλά ή παίρνει τη µπάλα στην περιοχή
Τ/Φ, υπογραµµίστηκε ότι η µπάλα είναι "εκτός παιχνιδιού" όταν ο τερµατοφύλακας την κρατά
στην περιοχή των 6µ. Η µπάλα είναι στην κατοχή της οµάδας του Τ/Φ και κανένας άλλος παίκτης
δεν επιτρέπεται να την αγγίξει. Αυτή η τελευταία πρόταση ισχύει επίσης εάν η µπάλα είναι
σταµατηµένη ή κυλά στο πάτωµα στην περιοχή των 6µ. Εντούτοις, σε αυτήν την περίπτωση η
µπάλα είναι "στο παιχνίδι". Αυτό δεν έχει µεγάλης πρακτική σηµασία. Όµως, κάνει τη διαφορά
εάν η οµάδα του τερµατοφύλακα είναι ένοχη µιας παράβασης κανόνων εκείνη την στιγµή. Όταν
Πηγή:IHF/PRC
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η µπάλα δεν είναι "στο παιχνίδι" το ξεκίνηµα του παιχνιδιού µετά την υπόδειξη της παράβασης
από την οµάδα του Τ/Φ, πρέπει να γίνει µε ρίψη Τ/Φ, ενώ εάν η µπάλα είναι "στο παιχνίδι" η
παράβαση είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλεια κατοχής, µε ελεύθερη ρίψη για τους αντιπάλους.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

-

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ
-

Εάν υπάρχει ένας σφύριγµα από
το τραπέζι για λάθος αλλαγή από
την οµάδα του Τ/Φ, οι διαιτητές
πρέπει να είναι σίγουροι
εάν το σφύριγµα έγινε όταν η
µπάλα ήταν "στο
παιχνίδι" ή "εκτός παιχνιδιού"
δεδοµένης της διαφοράς στις
συνέπειες κάθε περίπτωσης. Το
ίδιο πράγµα ισχύει εάν
οι διαιτητές σφυρίζουν για
αντιαθλητική συµπεριφορά
συµπαίκτη του τερµατοφύλακα.
23. ∆εν είναι νέα ερµηνεία, αλλά τώρα έχει διευκρινιστεί ρητά τι συµβαίνει εάν ένας παίχτης
δεχθεί αποβολή χωρίς αντικατάσταση για βιαιοπραγία, όταν έχει µόλις δεχθεί (ή εκτίει ήδη)
2λεπτο αποκλεισµό ή έχει προκαλέσει 2λεπτη µείωση των παιχτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο
προηγούµενος αποκλεισµός ή η µείωση "ενσωµατώνεται" στην αποβολή χωρίς αντικατάσταση,
και η οµάδα παίζει απλά µε έναν παίκτη λιγότερο στο γήπεδο για το υπόλοιπο του παιχνιδιού.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

-

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Η προηγούµενη τιµωρία(ες)
παραµένουν στο φύλλο αγώνα,
αλλά οποιοσδήποτε χρόνος
τιµωρίας στον ηλεκτρονικό
πίνακα ή σε κάρτα
πρέπει να αλλαχτεί, έτσι ώστε
η ένδειξη να είναι "ένας παίχτης
λιγότερος για το υπόλοιπο
παιχνίδι".
24. Έχει επιτραπεί να παίζεται η µπάλα από ξαπλωτή, καθιστή ή γονατιστή θέση. Εντούτοις, η
απαίτηση που για την κανονική εκτέλεση µιας ρίψης, "ο παίχτης πρέπει να έχει ένα µέρος του
ποδιού σε σταθερή επαφή µε το πάτωµα", έχει προκαλέσει αβεβαιότητα ως προς το εάν σε
γενικές γραµµές µια ρίψη µπορεί να εκτελεσθεί από ξαπλωτή, καθιστή ή γονατιστή θέση. Η
απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα στους κανόνες που να απαγορεύουν αυτό, εφ' όσονο
αναφερόµένος όρος ικανοποιείται. Μια σχετική περίπτωση είναι, όταν ένας παίχτης, ίσως λόγω
ενός φάουλ, βρίσκεται στο πάτωµα και βλέπει µια πιθανότητα να εκτελέσει µια ελεύθερη ρίψη
γρηγορότερα πριν σηκωθεί. Αυτό είναι φυσικά στο πνεύµα των κανόνων.
Οι διαιτητές πρέπει να είναι
σαφείς για το γεγονός ότι
η επίδραση οποιασδήποτε
προηγούµενης τιµωρίας από την
αποβολή χωρίς αντικατάσταση,
δεν ισχύει.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

Αυτή η ευκαιρία πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µόνο όταν
ο παίχτης είναι ήδη στο πάτωµα.
Εάν ένας παίχτης σκέφτηκε να
ξαπλώσει και να εκτελεσθεί µια
ρίψη 7µ µε αυτό τον τρόπος,
αυτό θα τιµωρούταν ως
αντιαθλητική συµπεριφορά.

Αυτές οι καταστάσεις
συµβαίνουν χαρακτηριστικά
πολύ γρήγορα, και
οι διαιτητές πρέπει µόνο να
σιγουρευτούν ότι
ο παίχτης είναι ουσιαστικά στο
σωστό σηµείο και ότι
η επαφή πατώµατος µε το πόδι
διατηρείται.
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25. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η παρέµβαση θεατών µε σφυρίγµατα δεν είναι επιτυχής. Οµοίως, µια
οµάδα δεν πρέπει να τιµωρηθεί από λόγους ανωτέρας βίας(παραδείγµατος χάριν διακοπή
ρεύµατος) σε µια κρίσιµη στιγµή. Συνεπώς, εάν το παιχνίδι πρέπει να σταµατήσει για
οποιουσδήποτε από αυτούς τους τύπους εξωτερικών παρεµβάσεων και από το γεγονός αυτό µια
καθαρή µια καθαρή ευκαιρία για τέρµα καταστρέφεται, κατόπιν κανόνας 14:1γ έχει επεκταθεί για
να επιτρέπει στους διαιτητές να δώσουν ρίψη 7µ. Εντούτοις, η αντίθετη κατάσταση ισχύει επίσης,
δηλ., εάν ένας αµυνόµενος ξεγελιέται από ένα ξένο σήµα, το παιχνίδι πρέπει να σταµατήσει εάν
αυτό επρόκειτο να οδηγήσει σε µια καθαρή ευκαιρία για τέρµα για τους αντιπάλους, που
ειδάλλως δεν θα είχε υπάρξει. Οι επιτιθέµενοι και οι αµυνόµενοι πρέπει να έχουν ίση
µεταχείριση.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Το τραπέζι πρέπει να βοηθά τους
Οι διαιτητές πρέπει να είναι
διαιτητές µε τις
βέβαιοι για την ύπαρξη
παρατηρήσεις του, σε µια
καθαρής ευκαιρίας για τέρµα,
κατάσταση όπου
λαµβάνοντας υπόψη της θέσεις
οι διαιτητές δεν µπορεί να είχαν
όλων των παιχτών. Εάν υπάρχει
ακούσει σαφώς το σφύριγµα που
ένα ξένο σφύριγµα, πρέπει να
έκανε τον παίχτη να διακόψει την
δοθεί στον παίχτη πλεονέκτηµα,
ενέργεια του.
εάν σταµατά την επιθετική του
κίνηση.
26. Ένας συνοδός ή ένας παίκτης µπορεί να αφήσει την περιοχή αναπληρωµατικών προτού τελειώσει
το παιχνίδι, χωρίς να; ζητήσει άδεια. Εντούτοις, µια θέση µεταξύ των θεατών ή αλλού δεν
σηµαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι έξω από τον έλεγχο των διαιτητών. Οποιαδήποτε ανάρµοστη
συµπεριφορά µπορεί να τιµωρηθεί. Επίσης, ο συνοδός χάνει το δικαίωµα να κατευθύνει την
οµάδα όταν εγκαταλείπει την περιοχή αντικατάστασης.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Οι κοµισάριοι και οι κριτές
Οι συνοδοί και οι παίκτες πρέπει Οι διαιτητές πρέπει να
πρέπει να προσπαθούν να
αναµιχθούν µόνο εάν
να αποφεύγουν να
προσέχουν εάν κάποιος
κάποιος που είναι συνοδός
εγκαταλείπουν την περιοχή
βρίσκεται σε άλλη θέση,
αναπληρωµατικών εκτός αν είναι προσπαθεί να κατευθύνει
την οµάδα από λανθασµένη θέση κυρίως για να βοηθήσουν τους
απολύτως απαραίτητο. Ένας
διαιτητές παρατηρώντας τις
παίχτης που δεν µπορεί πλέον να ή εάν ένας παίκτης
όποιες τάσεις για ακατάλληλη
ή συνοδός συµπεριφέρεται
συµµετέχει µπορεί να καθίσει
απρεπώς από οποιαδήποτε θέση. συµπεριφορά. Εάν η επαφή µε
αλλού, αλλά οποιοιδήποτε
τον "υπεύθυνο συνοδό"
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι
διαµαρτυρία ή υπαινιγµός η
δεν αποδώσει, οι διαιτητές πρέπει
διαιτητές πρέπει να καλούν το
ανάρµοστη συµπεριφορά κατά
να ενηµερωθούν.
άτοµο να έρθει στην περιοχή
την αποχώρηση ή στη νέα θέση
αντικατάστασης για την τιµωρία.
πρέπει να αποφευχθεί.
27. Οι παίχτες δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την περιοχή που περιβάλλει το γήπεδο για να
αποκοµίσουν τακτικά πλεονεκτήµατα. Ένας παίκτης δεν µπορεί να τρέξει έξω από την πλάγια
γραµµή για να έχει χώρο να ντριµπλάρει περνώντας έναν αµυνόµενο στην πλάγια γραµµή. Αυτό
προκαλεί ελεύθερη ρίψη. Ένας παίχτης δεν µπορεί να σταθεί έξω από την πλάγια γραµµή
περιµένοντας τη µπάλα, για να έχει περισσότερο χώρο για µεγαλύτερη κίνηση. Σε αυτήν την
περίπτωση θα ζητηθεί από τον παίχτη να επιστρέψει στο γήπεδο. Εάν αρνηθεί ή εάν συµβεί πάλι,
θα δοθεί ελεύθερη ρίψη.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

Υπάρχει µια µεγάλη διαφορά
µεταξύ, του να αφήνεις το
γήπεδο "ανεπιτήδευτα" (δείτε
Nο. 16) ή να µην είσαι σε θέση
να σταµατήσεις και, στο να

Μια διάκριση πρέπει να γίνει
µεταξύ των καταστάσεων
όπου ένας παίχτης δεν µπορεί να
σταµατήσει χωρίς να περάσει την
πλάγια γραµµή, και µια
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βγαίνεις από το γήπεδο σκόπιµα
για να αποκοµίσεις πλεονέκτηµα.
Προσέξτε τη θέση σας κατά
µήκος της πλάγιας γραµµής για
να αποφύγετε τα προβλήµατα.
Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε
τις οδηγίες των διαιτητών.
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υπολογισµένη ενέργεια για να
τρέξει µε τη
µπάλα ή για να περιµένει τη
µπάλα έξω από τη γραµµή.
Στην τελευταία περίπτωση,
χρησιµοποιήστε τα ισχυρά
σήµατα χεριών (ή η φωνή σας)
για να είναι βέβαιο ότι ο παίχτης
το είδε και το καταλαβαίνει. Η
έµφαση είναι στην πρόληψη.
28. Μερικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του "προειδοποιητικού σήµατος" για το παθητικό
παιχνίδι εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια. Το σήµα πρέπει να συνεχίζεται (επίσης µετά από
ελεύθερη ρίψη για την οµάδα µε τη µπάλα) έως ότου τελειώνει η επίθεση ή έως ότου το σήµα δεν
ισχύει πλέον. Παύει να ισχύει εάν υπάρχει µια προοδευτική τιµωρία ενάντια σε έναν παίκτη ή
έναν συνοδό της αµυνόµενης οµάδα, ή εάν υπάρχει ένας σουτ στο τέρµα και η µπάλα επιστρέφει
πίσω από το δοκάρι ή απόκρουση του Τ/Φ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην οµάδα µε κατοχή της
µπάλας, θα δοθεί η ευκαιρία για µια νέα ανάπτυξη επίθεσης. Επίσης υπογραµµίστηκε ότι οι
καθυστερήσεις στην κανονική εκτέλεση των ρίψεων λαµβάνονται ως µορφή παθητικού
παιχνιδιού. Αυτό περιλαµβάνει χαρακτηριστικά τις καθυστερήσεις στη εκτέλεση σέντρας, ρίψης
Τ/Φ ή ελεύθερης ρίψης. Μια τέτοια τάση πρέπει να προκαλέσει προφορική προειδοποίηση από
τους διαιτητές αλλά όλες οι επόµενες περιπτώσεις πρέπει να οδηγήσουν σε άµεσο σήµα
προειδοποίησης για το παθητικό παιχνίδι. Η εξαίρεση είναι εάν ο χρόνος στο παιχνίδι (και το
αποτέλεσµα) είναι τέτοιος που, αντί µιας προφορικής παρατήρησης ή ενός σήµατος
προειδοποίησης, ένα τάϊµάουτ είναι η πιο επείγουσα και κατάλληλη απάντηση.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΕΣ

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΟΜΙΣΣΑΡΙΟΙ & ΚΡΙΤΕΣ

Προσέξτε τις λεπτοµέρειες για το
προειδοποιητικό το σήµα έτσι
ώστε να το χρησιµοποιήσετε για
πλεονέκτηµά σας σε επίθεση και
άµυνα. Μην θεωρήστε ότι µια
εναρκτήρια ή ελεύθερη ρίψη
είναι ευκαιρία να σπαταληθεί
χρόνος χωρίς κίνδυνο.
Ένα άµεσο σήµα προειδοποίησης
για παθητικό παιχνίδι, σας
δηµιουργεί πολλή πίεση.

Σιγουρευτείτε ότι αντιδράτε και
κατεβάζετε το χέρι όπου το σήµα
προειδοποίησης παύει να ισχύει,
και εξασφαλίστε ότι η οµάδα έχει
µια νέα ευκαιρία ανάπτυξης
επίθεσης. Όταν είστε έτοιµοι για
να σφυρίξετε παθητικό,
σιγουρευτείτε ότι επιλέγετε τη
σωστή στιγµή, και όχι τη στιγµή
που η οµάδα σουτάρει στο τέρµα.
Θυµηθείτε να χρησιµοποιήσετε
το τάϊµάουτ, αντί των
χειρονοµιών ή το σήµα
προειδοποίησης, για µια ρίψη
που καθυστερεί όπου κάθε
δευτερόλεπτο µετρά, ιδιαίτερα
προς το τέλος ενός παιχνιδιού
που το αποτέλεσµα κρίνεται.

Προετοιµαστείτε για την κοινή
τακτική των οµάδων να
ζητήσουν τάϊµάουτ, όταν το χέρι
για προειδοποιητικό σήµα
παθητικού, έχει σηκωθεί. Έχετε
στο νου ότι, συχνά αυτός είναι η
στιγµή για έναν ξαφνικό σουτ
στο τέρµα, πριν την κατάθεση
της πράσινης κάρτας, Να είστε
βέβαιος για το ποια οµάδα έχει
κατοχή προτού να σφυρίξετε.
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