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Εισαγωγή

Εισαγωγή
Η 133η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) που
έλαβε χώρα στις 2 Μαρτίου 2019 στο Αμπερντίν της Σκωτίας ενέκρινε μια σειρά
τροποποιήσεων και διευκρινίσεων στους Κανόνες του Παιχνιδιού για την αγωνιστική περίοδο
2019/20. Εγκρίθηκαν τρεις μεταβολές μετά από 2 χρόνια πειραματικής εφαρμογής σε
παγκόσμιο επίπεδο:
• Η εισαγωγή της χρήσης κίτρινων και κόκκινων καρτών για απρεπή συμπεριφορά εκ μέρους
των αξιωματούχων της ομάδας
• Η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή ο οποίος αποχωρεί από το πλησιέστερο σημείο της
γραμμής του ορίου
• Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λάκτισμα και ενός ελεύθερου λακτίσματος για την
αμυνόμενη ομάδα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, η μπάλα παίζεται αμέσως
μόλις εκτελείται το λάκτισμα (μπορεί να παίζεται πριν βγει από την περιοχή του πέναλτι)
Στις λοιπές μεταβολές συμπεριλαμβάνονται τα εξής: σαφέστερη διατύπωση για τον "χειρισμό
της μπάλας με το χέρι", οι ποδοσφαιριστές της επιτιθέμενης ομάδας πρέπει να είναι σε
απόσταση 1 μέτρου τουλάχιστον από το τείχος των αμυνόμενων, ο τερματοφύλακας δύναται
να έχει ένα μόνο πόδι στη γραμμή του τέρματος κατά τη διάρκεια ενός λακτίσματος από το
σημείο του πέναλτι, καθώς και νέα διαδικασία για το ελεύθερο διαιτητή
(συμπεριλαμβανομένου του καταλογισμού για ελεύθερο διαιτητή όταν η μπάλα χτυπάει σε
έναν αξιωματούχο του αγώνα και μπαίνει στο τέρμα, η κατοχή της μπάλας περνάει στην άλλη
ομάδα ή ξεκινάει μια υποσχόμενη επίθεση).
Το παρόν έγγραφο συνοψίζει τις βασικές μεταβολές και διευκρινίσεις ενώ επίσης παρέχει
ακριβείς διατυπώσεις για καθεμία μεταβολή στους Κανόνες, δεν περιλαμβάνει ωστόσο τις
συντακτικές αλλαγές (π.χ. νέα σειρά των σημείων, κ.λπ.), οι οποίες θα επισημαίνονται στο
βιβλίο των Κανόνων τους Κανόνες του Παιχνιδιού 2019/20. Το παρόν έγγραφο είναι επίσης
διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του IFAB (www.theifab.com) μαζί με ένα συντομότερο
έγγραφο με τίτλο "Οι Κανόνες του Παιχνιδιού 2019/20 με μια ματιά" το οποίο συνοψίζει
μόνο τις σημαντικότερες μεταβολές. Οι εκδόσεις προς λήψη των Κανόνων του Παιχνιδιού
2019/20 στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική γλώσσα θα είναι διαθέσιμες
στα μέσα/τέλη Μαΐου στον δικτυακό τόπο του IFAB, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα
εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού του IFAB.
Όλες οι μεταβολές τίθενται σε ισχύ από 1 Ιουνίου 2019. Οι διοργανώσεις που ξεκινάνε πριν
την ημερομηνία αυτή, μπορούν να εφαρμόσουν τις αλλαγές από την έναρξη της διοργάνωσής
τους, σε ένα συμφωνημένο σημείο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης (π.χ. μετά τη διακοπή
στο μισό της αγωνιστικής περιόδου) ή μπορούν να τις καθυστερήσουν το αργότερο μέχρι την
έναρξη της επόμενης διοργάνωσης.
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Εισαγωγή
Υπενθύμιση
Το IFAB και η FIFA επιθυμούν να υπενθυμίσουν σε όλους τις παρακάτω δύο πολύ
σημαντικές πτυχές του παιχνιδιού:
•

Αρχηγοί ομάδας
Οι Κανόνες του Παιχνιδιού αναφέρουν ότι ο αρχηγός της ομάδας έχει "έναν βαθμό
ευθύνης για τη συμπεριφορά της ομάδας του" – η προσδοκία είναι ότι οι αρχηγοί των
ομάδων χρησιμοποιούν την ευθύνη αυτή για να συμβάλλουν στην ηρεμία και τη
θετική επιρροή της συμπεριφοράς των συμπαικτών τους, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις
όπου υπάρχει αμφισβήτηση ή αντιπαράθεση και εμπλοκή με τους αντιπάλους ή τους
αξιωματούχους του αγώνα

•

Σεβασμός προς τους διαιτητές
• Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να σέβονται όλες τις αποφάσεις του διαιτητή και των
λοιπών αξιωματούχων του αγώνα.
• Ο σεβασμός των Κανόνων του Παιχνιδιού και των λοιπών αξιωματούχων του
αγώνα που εφαρμόζουν τους Κανόνες, είναι πρωταρχικός για τον δίκαιο χαρακτήρα
και την εικόνα του ποδοσφαίρου

Υπόμνημα
Οι βασικές μεταβολές στους Κανόνες επισημαίνονται με υπογράμμιση, τα κείμενα που έχουν
καταργηθεί σημειώνονται ως: διεγραμμένα ΚιΚ = κίτρινη κάρτα (παρατήρηση), ΚοΚ =
κόκκινη κάρτα (αποβολή)
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Συνοπτική περιγραφή στις
μεταβολές στους Κανόνες
Ακολουθεί μια απλή περιγραφή των κύριων μεταβολών / διευκρινήσεων.
Κανόνας 3
• Ένας ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται πρέπει να αποχωρεί από το πλησιέστερο σημείο
της γραμμής του ορίου, εκτός αν υποδεικνύεται διαφορετικά από τον διαιτητή
Κανόνας 4
• Τα εσωτερικά ρούχα μπορούν να είναι πολύχρωμα ή με μοτίβα εφόσον έχουν το ίδιο χρώμα
με το χρώμα των μανικιών της βασικής φανέλας
Κανόνας 5
• Ο διαιτητής δεν μπορεί να αλλάξει μια απόφαση για επανέναρξη του παιχνιδιού όταν έχει
ξαναρχίσει το παιχνίδι ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να δείξει ΚιΚ/ΚοΚ
για ένα προηγούμενο συμβάν
• Εφόσον ο διαιτητής έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να πραγματοποιήσει
έλεγχο μέσω VAR ή για να καλέσει τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό
χώρο στο τέλος του ημιχρόνου, επιτρέπεται η αλλαγή μιας απόφασης
• Οι αξιωματούχοι ομάδας που επιδεικνύουν απρεπή συμπεριφορά μπορούν να
παρατηρηθούν με ΚιΚ/ΚοΚ. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του παραβάτη, τότε
η ΚιΚ/ΚοΚ επιδεικνύεται στον επικεφαλής προπονητή που βρίσκεται στην τεχνική περιοχή
• Σε περίπτωση που καταλογίζεται λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, τότε μπορεί να γίνει
αξιολόγηση/περίθαλψη του ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα για την ομάδα και στη
συνέχεια να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελέσει το λάκτισμα
Κανόνας 7
• Διευκρίνηση της διαφοράς μεταξύ του διαλείμματος για "ανάκτηση δυνάμεων" και του
διαλείμματος για τη "λήψη υγρών"
Κανόνας 8
• Η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει το
εναρκτήριο λάκτισμα
• Ελεύθερο διαιτητή – το ελεύθερο διαιτητή για τον τερματοφύλακα (εφόσον το παιχνίδι έχει
διακοπεί στην περιοχή του πέναλτι) ή για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας που άγγιξε
τελευταία την μπάλα στο σημείο που αγγίχτηκε τελευταία η μπάλα. Όλοι οι άλλοι
ποδοσφαιριστές (και των δύο ομάδων) πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 4
μ.
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Κανόνας 9
• Ελεύθερο διαιτητή εφόσον η μπάλα αγγίζει τον διαιτητή (ή άλλο αξιωματούχο του αγώνα)
και μπαίνει στο τέρμα, αλλάζει η κατοχή ή ξεκινάει επιθετική κίνηση
Κανόνας 10
• Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να σημειώνει τέρμα ρίχνοντας την μπάλα με τα χέρια στο
τέρμα της αντίπαλης ομάδας
Κανόνας 12
• Το κείμενο για τον χειρισμό της μπάλας με το χέρι επαναδιατυπώνεται ώστε να υπάρχει
μεγαλύτερη ευκρίνεια/συνέπεια με τις σαφείς οδηγίες για τις περιπτώσεις τιμωρίας ή μη
του χειρισμού της μπάλας με το χέρι χωρίς πρόθεση
• Επιβεβαίωση ότι ένα παράπτωμα "παράτυπου" χειρισμού της μπάλας με το χέρι από έναν
τερματοφύλακα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, δεν τιμωρείται με ΚιΚ/ΚοΚ
• Εφόσον, μετά από μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια ή μια εκ προθέσεως πάσα από
έναν συμπαίκτη, ο τερματοφύλακας λακτίζει ανεπιτυχώς ή προσπαθεί να λακτίσει την
μπάλα για να την απελευθερώσει στο παιχνίδι, τότε ο τερματοφύλακας μπορεί να χειριστεί
την μπάλα με το χέρι
• Ο διαιτητής μπορεί να καθυστερήσει να επιδείξει μια ΚιΚ/ΚοΚ μέχρι την επόμενη διακοπή
εφόσον η ομάδα που δεν υποπίπτει σε παράπτωμα εκτελέσει ένα γρήγορο ελεύθερο
λάκτισμα και δημιουργήσει μια ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος
• Η ΚιΚ για "παράτυπο" πανηγυρισμό για την επίτευξη τέρματος παραμένει ακόμα και εάν
το τέρμα ακυρωθεί.
• Κατάλογος παραπτωμάτων για προειδοποιήσεις/ΚιΚ/ΚοΚ για αξιωματούχους ομάδας
• Όλες οι προφορικές λεκτικές παραβάσεις τιμωρούνται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα
• Το λάκτισμα ενός αντικειμένου τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τιμωρείται η
ρίψη ενός αντικειμένου
Κανόνας 13
•

•
•

Μετά την εκτέλεση ενός έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος, ο διαιτητής μπορεί να
σταματήσει να δείχνει το σήμα του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος (δηλαδή να κατεβάσει
το χέρι του) εφόσον είναι σαφές ότι το τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας (π.χ. από
τα περισσότερα έμμεσα ελεύθερα λακτίσματα από οφσάιντ)
Για τα ελεύθερα λακτίσματα μιας αμυνόμενης ομάδας στην περιοχή του πέναλτι που
υπερασπίζεται, η μπάλα παίζεται αφού λακτιστεί και ξεκάθαρα κινείται. Δεν χρειάζεται να
έχει βγει από την περιοχή του πέναλτι
Όταν υπάρχει ένα τείχος αμυνόμενων από 3 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, όλοι οι
ποδοσφαιριστές της επιτιθέμενης ομάδας πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον
1 μέτρου από το τείχος. Καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε περίπτωση που δεν
τηρήσουν την απόσταση

Κανόνας 14
• Τα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι και τα δίχτυα δεν πρέπει να κινούνται κατά την εκτέλεση
ενός λακτίσματος πέναλτι και ο τερματοφύλακας δεν πρέπει να τα αγγίζει
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•
•

Ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει τουλάχιστον μέρος του ενός ποδιού επάνω στη γραμμή
του τέρματος, ή στην ίδια ευθεία με αυτή, όταν εκτελείται ένα λάκτισμα από το σημείο του
πέναλτι - δεν μπορεί να στέκεται πίσω από τη γραμμή
Εφόσον ένα παράπτωμα σημειωθεί αφού ο διαιτητής έχει δώσει σήμα για την εκτέλεση
ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι και το λάκτισμα δεν εκτελείται, τότε πρέπει
να εκτελεστεί μετά την επίδειξη οποιασδήποτε ΚιΚ/ΚοΚ

Κανόνας 15
• Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 2 μέτρων τουλάχιστον από το σημείο της
πλάγιας γραμμής στο οποίο εκτελείται η επαναφορά της μπάλας, ακόμα και αν ο
ποδοσφαιριστής που εκτελεί την επαναφορά βρίσκεται πίσω από τη γραμμή
Κανόνας 16
• Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν
λακτιστεί και κινείται ξεκάθαρα. Δεν απαιτείται να έχει βγει από την περιοχή του πέναλτι
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Μεταβολές στους Κανόνες
2019/20
Kείμενα και επεξηγήσεις
Κανόνας 3 – Οι ποδοσφαιριστές
3. Διαδικασία αντικατάστασης
Τροποποιημένο κείμενο
Προκειμένου να αντικατασταθεί ένας τακτικός ποδοσφαιριστής με έναν αναπληρωματικό,
πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
• (…)
• ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται:
•

παίρνει την άδεια του διαιτητή για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, εκτός
αν βρίσκεται ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου, και πρέπει να αποχωρήσει από το
πλησιέστερο σημείο στη γραμμή του ορίου εκτός αν ο διαιτητής υποδείξει ότι ο
ποδοσφαιριστής πρέπει να αποχωρήσει απευθείας και άμεσα από τη διχοτόμο γραμμή
ή άλλο σημείο (π.χ. για λόγους ασφάλειας ή λόγω τραυματισμού)

•

ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από τη
διχοτόμο γραμμή και πρέπει να πάει απευθείας στην τεχνική περιοχή ή τα αποδυτήρια
και δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει πλέον στον αγώνα, εκτός των περιπτώσεων
όπου επιτρέπεται η επιστροφή στον αγώνα ποδοσφαιριστών που αντικαταστάθηκαν
εάν ένας τακτικός ποδοσφαιριστής ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί αρνηθεί να
αποχωρήσει, το παιχνίδι συνεχίζεται

•

Επεξήγηση
Προκειμένου ένας ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται να μην καθυστερεί κινούμενος αργά
προς τη διχοτόμο γραμμή (κάτι που δεν αποτελεί απαίτηση του Κανόνα), τότε πρέπει να
αποχωρήσει από το κοντινότερο σημείο (όπως ισχύει και για τις περιπτώσεις τραυματισμού),
εκτός αν υποδειχθεί διαφορετικά από τον διαιτητή, π.χ. εάν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να
αποχωρήσει γρήγορα από τη διχοτόμο γραμμή, υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή ο ποδοσφαιριστής
αποχωρεί σε φορείο. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάει άμεσα στην τεχνική περιοχή ή τα
αποδυτήρια για να αποφύγει προβλήματα με τους αναπληρωματικούς, τους θεατές ή τους
αξιωματούχους αγώνα. Ένας ποδοσφαιριστής που παραβιάζει το πνεύμα του Κανόνα αυτού,
θα πρέπει να τιμωρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά ήτοι καθυστέρηση της επανέναρξης
του παιχνιδιού.
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Κανόνας 4 – Ο Εξοπλισμός των Ποδοσφαιριστών
3. Χρώματα
Πρόσθετο κείμενο
Τα εσωτερικά ρούχα πρέπει να:
• είναι μονόχρωμα στο ίδιο χρώμα με το βασικό χρώμα του μανικιού της φανέλας ή
• έχουν ένα μοτίβο ή χρώματα που αναπαριστούν επακριβώς το χρώμα του μανικιού της
φανέλας

Επεξήγηση
Οι κατασκευαστές πλέον φτιάχνουν εσωτερικά ρούχα με μοτίβο των οποίων τα μανίκια είναι
ίδια με το μανίκι της βασικής φανέλας. Θα πρέπει να επιτρέπονται καθώς βοηθούν τη λήψη
αποφάσεων των αξιωματούχων αγώνα.

Κανόνας 4 – Άλλος Εξοπλισμός
4. Σύστημα ηλεκτρονικής απόδοσης και παρακολούθησης (EPTS)
Διαγραμμένο κείμενο

Το επαγγελματικό πρότυπο θα εφαρμοστεί κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 1η Ιουνίου
2019. Το ακόλουθο σήμα υποδεικνύει ότι (…)

Επεξήγηση
Η μεταβατική περίοδος λήγει στις 1 Ιουνίου 2019
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Κανόνας 5 – Ο Διαιτητής
2. Αποφάσεις του διαιτητή
Τροποποιημένο κείμενο
Ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να αλλάξει μια απόφαση για επανέναρξη αντιλαμβανόμενος ότι
είναι εσφαλμένη ή μετά από συμβουλή ενός άλλου αξιωματούχου του αγώνα, εφόσον το
παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου ή ο διαιτητής έδωσε το σήμα για τη λήξη του πρώτου ή του δεύτερου
ημιχρόνου (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων) και αποχώρησε από τον αγωνιστικό
χώρο ή
έληξε διέκοψε τον αγώνα. Ωστόσο, αν στο τέλος του ημιχρόνου ο διαιτητής αποχωρήσει από
τον αγωνιστικό χώρο και πάει στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων (RRA) ή για να δώσει
εντολή στους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, αυτό δεν τον εμποδίζει
να αλλάξει μια απόφαση για ένα περιστατικό που συνέβη πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Εκτός των όσων ορίζονται στον Κανόνα 12.3 και το πρωτόκολλο για το VAR, μια πειθαρχική
κύρωση μπορεί να καταλογιστεί μόνο αφού έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι εφόσον ένας άλλος
αξιωματούχος αγώνα είχε εντοπίσει το παράπτωμα και είχε προσπαθήσει να ενημερώσει τον
διαιτητή γι' αυτό πριν ξαναρχίσει το παιχνίδι. Η επανέναρξη που συνδέεται με την κύρωση,
δεν ισχύει.

Επεξήγηση
•

Η λέξη "έληξε" δεν μεταφράζεται εύκολα – η λέξη "διέκοψε" είναι καλύτερη

•

Εφόσον, στο τέλος ενός ημιχρόνου, ο διαιτητής πάει στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων
(RRA) ή πει στους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, επιτρέπεται μια
ανασκόπηση και μια απόφαση μπορεί να αλλάξει αν το παράπτωμα συνέβη πριν τη λήξη
του ημιχρόνου

•

Κάποιες φορές ένας αξιωματούχος αγώνα υποδεικνύει/ενημερώνει για ένα παράπτωμα που
τιμωρείται με ΚιΚ/ΚοΚ (π.χ. ο βοηθός διαιτητή σηκώνει το σημαιάκι για να υποδείξει βίαιη
συμπεριφορά σε φάση μακριά από την μπάλα), αλλά ο διαιτητής βλέπει την υπόδειξη ή
ακούει την ενημέρωση μόνο μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ο διαιτητής μπορεί
πάντα να επιβάλει την κατάλληλη πειθαρχική ενέργεια, ωστόσο η επανέναρξη που
συνδέεται με το παράπτωμα δεν ισχύει
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3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα
Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Πρόσθετο κείμενο
Ο διαιτητής :
•

λαμβάνει μέτρα εναντίον αξιωματούχων ομάδων, οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται με
υπεύθυνο τρόπο και μπορεί να τους αποβάλει τους προειδοποιεί ή παρατηρεί με κίτρινη
κάρτα ή αποβάλλει με κόκκινη κάρτα από τον αγωνιστικό χώρο και τους γύρω από αυτόν
χώρους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής περιοχής. Εφόσον δεν είναι δυνατή η
ταυτοποίηση του παραβάτη, η ποινή επιβάλλεται στον επικεφαλής προπονητή που είναι
παρών στην τεχνική περιοχή.
Ένας αξιωματούχος της ιατρικής ομάδας ο οποίος διαπράττει μια παράβαση που
τιμωρείται με κόκκινη κάρτα τιμωρείται με αποβολή, μπορεί να παραμείνει εάν (…)

Επεξήγηση
Το πείραμα με την επιβολή ΚιΚ/ΚοΚ για απρεπή συμπεριφορά των αξιωματούχων ομάδας
ήταν επιτυχές και παρουσίασε πολλά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του
πώς οι νέοι διαιτητές μπορούν να αντιμετωπίζουν "δύσκολους" ενήλικες προπονητές. Εφόσον
δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του παραβάτη, η ΚιΚ/ΚοΚ δίνεται στον ανώτερο αξιωματούχο
ομάδας (συνήθως ο επικεφαλής προπονητής) στην τεχνική περιοχή (καθώς είναι ο υπεύθυνος
για τα άλλα μέλη της ομάδας των αξιωματούχων).

3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα
Τραυματισμοί
Πρόσθετο κείμενο
•

Ένας τραυματίας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να τύχει ιατρικής φροντίδας μέσα στον
αγωνιστικό χώρο (…). Εξαιρέσεις στην απαίτηση αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο
γίνονται μόνο όταν:

•

(…)

•

έχει καταλογιστεί λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί
το λάκτισμα είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει τραυματιστεί

Επεξήγηση
Είναι άδικο όταν ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το λάκτισμα χρειάζεται ιατρική
αξιολόγηση/περίθαλψη και πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί να
εκτελέσει το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.
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Κανόνας 7 – Η διάρκεια του αγώνα
3. Υπολογισμός του χαμένου χρόνου
Τροποποιημένο κείμενο
Ο διαιτητής συνυπολογίζει για κάθε ημίχρονο όλο τον χρόνο που χάθηκε στο ημίχρονο εκείνο
λόγω:
• διακοπών για λήψη υγρών (που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα λεπτό) ή άλλων ιατρικών
λόγων που επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης
• διακοπών για ιατρικούς λόγους, που επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης π.χ.
διαλείμματα για τη λήψη υγρών (που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα λεπτό) και
διαλείμματα για ανάκτηση δυνάμεων (ενενήντα δευτερόλεπτα με τρία λεπτά)

Επεξήγηση
Για λόγους ασφάλειας των ποδοσφαιριστών, οι κανόνες της διοργάνωσης μπορεί να
επιτρέπουν, υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία και υψηλές
θερμοκρασίες), διαλείμματα για την ανάκτηση δυνάμεων (ενενήντα δευτερόλεπτα με τρία
λεπτά) ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος. Αυτά διαφέρουν από τα διαλείμματα για
τη λήψη υγρών (μέχρι ένα λεπτό) τα οποία γίνονται για λόγους ενυδάτωσης.

Κανόνας 8 – Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού
1. Εναρκτήριο λάκτισμα
Διαδικασία
Τροποποιημένο κείμενο
•

η ομάδα η οποία κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, αποφασίζει σε ποιο τέρμα θα
επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο ή κατά πόσο θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα

•

αναλόγως των παραπάνω, οι αντίπαλοί τους εκτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα ή
αποφασίζουν σε ποιο τέρμα θα επιτίθενται στο πρώτο ημίχρονο

•

η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος αποφάσισε σε ποιο τέρμα θα επιτίθεται
στο πρώτο ημίχρονο, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη του δεύτερου
ημιχρόνου

Επεξήγηση
Οι πρόσφατες μεταβολές στους Κανόνες έκαναν πιο δυναμικό το εναρκτήριο λάκτισμα (π.χ.
μπορεί να σημειωθεί τέρμα απευθείας από το εναρκτήριο λάκτισμα) έτσι οι αρχηγοί που
κερδίζουν το στρίψιμο του νομίσματος συχνά ζητάνε να εκτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα.
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1. Εναρκτήριο λάκτισμα
Παραβάσεις και Ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Εάν ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα αγγίξει την μπάλα ξανά πριν την
αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής, τότε παραχωρείται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή σε
περίπτωση σκόπιμου παιξίματος της μπάλας με το χέρι που τιμωρείται με παράβαση
παραχωρείται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.

2. Ελεύθερο διαιτητή
Διαδικασία
Νέο κείμενο
•

Ο διαιτητής ρίχνει την μπάλα για τον τερματοφύλακα της αμυνόμενης ομάδας στην περιοχή
του πέναλτι που υπερασπίζεται εφόσον, όταν διακόπηκε το παιχνίδι:
• η μπάλα βρισκόταν στην περιοχή του πέναλτι, ή
• η τελευταία επαφή με την μπάλα έγινε στην περιοχή του πέναλτι

•

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο διαιτητής απελευθερώνει την μπάλα για έναν ποδοσφαιριστή
της ομάδας που άγγιξε τελευταία την μπάλα στη θέση που αγγίχτηκε τελευταία από
ποδοσφαιριστή, από εξωτερικό παράγοντα ή, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον Κανόνα
9.1, από έναν αξιωματούχο αγώνα.

•

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές (και των δύο ομάδων) πρέπει να βρίσκονται
τουλάχιστον τέσσερα μέτρα μακριά από την μπάλα μέχρι αυτή να είναι στο παιχνίδι.

Η μπάλα παίζει μόλις αγγίξει το έδαφος.
Οποιοσδήποτε αριθμός παικτών μπορεί να συμμετάσχει σ’ ένα ελεύθερο διαιτητή
(συμπεριλαμβανομένων των τερματοφυλάκων). Ο διαιτητής δεν μπορεί ν’ αποφασίσει το ποιος
μπορεί να συμμετάσχει στο ελεύθερο διαιτητή ή το αποτέλεσμά του.

Επεξήγηση
Η παρούσα διαδικασία για το ελεύθερο διαιτητή συχνά οδηγεί σε μια "τεχνητή" επανέναρξη
του παιχνιδιού την οποία "εκμεταλλεύονται" με αθέμιτο τρόπο (π.χ. λακτίζοντας την μπάλα
εκτός και επιδιώκοντας να γίνει επαναφορά από τα πλάγια, στο μισό του γηπέδου που
υπερασπίζεται η αντίπαλη ομάδα) ή σε επιθετική αντιπαράθεση. Η επιστροφή της μπάλας στην
ομάδα που είχε τελευταία την κατοχή της επαναφέρει την κατάσταση όπως ήταν όταν
σταμάτησε το παιχνίδι, εκτός της περιοχής του πέναλτι όπου είναι απλούστερο να επιστρέφεται
η μπάλα στον τερματοφύλακα. Προκειμένου να μην επιτραπεί σε μια ομάδα να έχει αθέμιτο
πλεονέκτημα, όλοι οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, εκτός του ποδοσφαιριστή που
δέχεται την μπάλα, πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 4 μέτρων τουλάχιστον από την μπάλα.
13
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Κανόνας 9 – Μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού
1. Μπάλα εκτός παιχνιδιού
Τροποποιημένο κείμενο
Η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού όταν:
•

(…)

•

αγγίξει έναν αξιωματούχο αγώνα, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο και:
•

μια ομάδα ξεκινάει μια υποσχόμενη επίθεση, ή

•

η μπάλα εισέλθει απευθείας μέσα στο τέρμα, ή

• η κατοχή της μπάλας περνάει στην άλλη ομάδα
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το παιχνίδι ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Επεξήγηση
Μπορεί να είναι εξαιρετικά αθέμιτο μια ομάδα να κερδίζει ένα πλεονέκτημα ή να σημειώνει
ένα τέρμα επειδή η μπάλα χτύπησε έναν αξιωματούχο αγώνα, ειδικά αν πρόκειται για τον
διαιτητή.

2. Η μπάλα εντός παιχνιδιού
Τροποποιημένο κείμενο
Η μπάλα είναι στο παιχνίδι όλες τις άλλες στιγμές, περιλαμβανομένων όταν αγγίξει έναν
αξιωματούχο αγώνα και όταν αναπηδήσει σε έναν αξιωματούχο αγώνα στην κάθετο, στην
οριζόντια δοκό ή στο κοντάρι του κόρνερ και παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο.

Επεξήγηση
Εκτός των όσων ορίζονται στον Κανόνα 9.1, η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν αγγίξει έναν
αξιωματούχο αγώνα.
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Κανόνας 10– Καθορισμός του αποτελέσματος ενός αγώνα
1. Καταλογισμός τέρματος
Τροποποιημένο κείμενο
Ένα γκολ σημειώνεται (…), υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα που σημείωσε το γκολ δεν έχει
διαπράξει κανένα παράπτωμα.
Εάν ο τερματοφύλακας ρίξει την μπάλα με τα χέρια απευθείας στο τέρμα της αντίπαλης
ομάδας, τότε καταλογίζεται ένα από τέρματος λάκτισμα.

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.

Κανόνας 12 – Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά
1. Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Τροποποιημένο κείμενο
•

παίζει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι διαπράττει παράπτωμα παιξίματος της μπάλας με
το χέρι (εκτός του τερματοφύλακα όταν βρίσκεται μέσα στην δική του περιοχή του
πέναλτι),

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.

1. Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Παίξιμο της μπάλας με το χέρι
Τροποποιημένο κείμενο
Το παίξιμο της μπάλας με το χέρι αφορά μια εσκεμμένη ενέργεια ενός παίκτη να κάνει επαφή
με τη μπάλα με τον βραχίονα του χεριού.
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
• η κίνηση του χεριού προς την μπάλα (όχι της μπάλας προς το χέρι),
• η απόσταση μεταξύ του αντιπάλου και της μπάλας (απροσδόκητη μπαλιά),
• η θέση του χεριού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει παράπτωμα,
Πρόκειται για παράπτωμα εάν ο ποδοσφαιριστής:
• αγγίξει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης
του χεριού/βραχίονα προς την μπάλα
• αποκτήσει κατοχή/έλεγχο της μπάλας αφού αυτή έχει αγγίξει το χέρι/βραχίονά του και στη
συνέχεια:
•
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σημειώνει τέρμα στο τέρμα του αντιπάλου
Μεταβολές στους Κανόνες 2019/20 – κείμενα και επεξηγήσεις

•

• δημιουργεί προφανή ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος
σημειώνει τέρμα στο τέρμα του αντιπάλου απευθείας από το χέρι/βραχίονά του, ακόμα και
τυχαία, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα

Πρόκειται συνήθως για παράπτωμα εάν ο ποδοσφαιριστής:
• αγγίξει την μπάλα με το χέρι/βραχίονα αφού:
•

το χέρι/ο βραχίονάς του έχει καταστήσει αφύσικα μεγαλύτερο το σώμα το

•

το χέρι/ο βραχίονας βρίσκεται πάνω/πέρα από το επίπεδο των ώμων του (εκτός αν ο
ποδοσφαιριστής παίζει την μπάλα με πρόθεση και στη συνέχεια αυτή αγγίζει το
χέρι/τον βραχίονά του)

Τα παραπάνω παραπτώματα ισχύουν ακόμα και αν η μπάλα αγγίξει το χέρι/τον βραχίονα του
ποδοσφαιριστή απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό (συμπεριλαμβανομένου του ποδιού) ενός
άλλου ποδοσφαιριστή που βρίσκεται κοντά.
Εκτός από τα παραπάνω παραπτώματα, δεν πρόκειται συνήθως για παράπτωμα εάν η μπάλα
αγγίξει το χέρι/τον βραχίονα ενός ποδοσφαιριστή:
•

απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό του ίδιου του ποδοσφαιριστή (συμπεριλαμβανομένου
του ποδιού)

•

απευθείας από το κεφάλι ή τον κορμό (συμπεριλαμβανομένου του ποδιού) ενός άλλου
ποδοσφαιριστή που βρίσκεται κοντά

•

εάν το χέρι/ο βραχίονας είναι κοντά στον κορμό και δεν καθιστά τον κορμό αφύσικα
μεγαλύτερο

•

όταν ένας ποδοσφαιριστής πέφτει και το χέρι/ο βραχίονας βρίσκεται ανάμεσα στον κορμό
και το έδαφος για να στηρίξει το σώμα, αλλά δεν εκτείνεται κάθετα ή οριζόντια μακριά από
τον κορμό
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Επεξήγηση
Απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια για το παίξιμο της μπάλας με το χέρι, ιδιαιτέρως σε αυτές τις
περιπτώσεις όπου το παίξιμο της μπάλας με το χέρι "χωρίς πρόθεση" συνιστά παράπτωμα. Η
επαναδιατύπωση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές:
•

στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα τέρμα που σημειώνεται από
χέρι/βραχίονα (ακόμα και τυχαία)

•

στο ποδόσφαιρο αναμένεται ένας ποδοσφαιριστής να τιμωρείται για το παίξιμο της μπάλας
με το χέρι εφόσον αποκτήσει κατοχή/έλεγχο της μπάλας από το χέρι/τον βραχίονά του και
αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα π.χ. σημειώσει τέρμα ή δημιουργήσει ευκαιρία για την
επίτευξη τέρματος

•

είναι φυσικό ένας ποδοσφαιριστής να βάλει τον βραχίονά του ανάμεσα στον κορμό του και
το έδαφος για να στηριχτεί όταν πέφτει.

•

η τοποθέτηση του χεριού/βραχίονα πάνω από το ύψος των ώμων σπάνια είναι "φυσική"
θέση και ο ποδοσφαιριστής "παίρνει ρίσκο" έχοντας το χέρι/τον βραχίονα σε αυτή τη θέση,
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία γλιστράει

•

εάν η μπάλα φύγει από τον κορμό του ποδοσφαιριστή, ή από έναν άλλο ποδοσφαιριστή
(και των δύο ομάδων) που βρίσκεται κοντά, και πάει στο χέρι/τον βραχίονα είναι συχνά
αδύνατο να αποφευχθεί η επαφή με την μπάλα.

1. Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Παίξιμο της μπάλας με το χέρι
Τροποποιημένο κείμενο
Για τον τερματοφύλακα, έξω από την περιοχή του πέναλτι, ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί για
παίξιμο της μπάλας με το χέρι που ισχύουν για κάθε άλλο ποδοσφαιριστή. Μέσα στην περιοχή
πέναλτι της ομάδας του ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να είναι ένοχος για παράβαση
παιξίματος της μπάλας με το χέρι που να τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή
οποιαδήποτε σχετική ποινή, αλλά μπορεί να είναι ένοχος για παράβαση παιξίματος της μπάλας
με το χέρι που τιμωρείται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα Εάν ο τερματοφύλακας παίξει την
μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται ενώ δεν επιτρέπεται να το
κάνει, καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ωστόσο δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή.

Επεξήγηση
Δεν επιτρέπεται στους τερματοφύλακες να παίζουν την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή
του πέναλτι που υπερασπίζονται μετά από πάσα με πρόθεση ή επαναφορά της μπάλας από τα
πλάγια από έναν συμπαίκτη τους, ή αφού έχουν απελευθερώσει την μπάλα από τα χέρια τους.
Εφόσον το κάνουν, πρόκειται για έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ωστόσο αυτό και κάθε άλλο
"αντικανονικό" παίξιμο της μπάλας με το χέρι δεν επιφέρει πειθαρχική ποινή ακόμα και αν
ανακόψει μια υποσχόμενη επίθεση ή εμποδίσει την επίτευξη ενός τέρματος ή μια προφανή
ευκαιρία για επίτευξη τέρματος.
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2. Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Τροποποιημένο κείμενο
Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται όταν ο τερματοφύλακας, μέσα στην περιοχή
πέναλτι της ομάδας του, διαπράττει ένα από τα ακόλουθα παραπτώματα:
• ελέγχει την μπάλα με το χέρι τα χέρια/τον βραχίονα για περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα
πριν την διώξει από την κατοχή του
• αγγίξει την μπάλα με το χέρι τα χέρια /τον βραχίονα αφού την έχει διώξει από την κατοχή
του και δεν την έχει αγγίξει πριν άλλος ποδοσφαιριστής
• αγγίξει την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα, εκτός εάν ο τερματοφύλακας έχει ξεκάθαρα
λακτίσει ή αποπειραθεί να λακτίσει την μπάλα ώστε να την απελευθερώσει στο παιχνίδι,
αφού:
• λακτίστηκε με πρόθεση προς τον τερματοφύλακα από έναν συμπαίκτη
• την υποδέχθηκε απευθείας από μια επαναφορά από τα πλάγια από έναν συμπαίκτη.

Επεξήγηση
•

Η προσθήκη του "βραχίονα" είναι συνεπής με άλλα σημεία του Κανόνα που αφορούν στο
παίξιμο της μπάλας με το χέρι.
Όταν ο τερματοφύλακας ξεκάθαρα λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει την μπάλα για να
παίξει, αυτό δεν δείχνει πρόθεση να χειριστεί την μπάλα με το χέρι ως εκ τούτου, εφόσον
η προσπάθεια "απόκρουσης" ήταν ανεπιτυχής, ο τερματοφύλακας μπορεί τότε να παίξει
την μπάλα με το χέρι χωρίς να έχει διαπράξει παράπτωμα.

•

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Τροποποιημένο κείμενο
Αν πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής ή
ένας αξιωματούχος ομάδας διαπράξει ένα παράπτωμα που τιμωρείται με αποβολή, ο
διαιτητής έχει την εξουσία να μην επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή ή στον αξιωματούχο ομάδας
να συμμετάσχουν στον αγώνα (βλέπε Κανόνα 3 παρ. 6). Ο διαιτητής θα αναφέρει
οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά.
Ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας που διαπράττει ένα παράπτωμα που
τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικού χώρου, ενάντια σε
αντίπαλο, συμπαίκτη, αξιωματούχο αγώνα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή στους Κανόνες
του Παιχνιδιού, τιμωρείται πειθαρχικά ανάλογα με το παράπτωμα.
(…)
Μόνον ποδοσφαιριστής, αναπληρωματικός, αντικατασταθεί ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος
ομάδας μπορούν να δεχθούν κόκκινη ή κίτρινη κάρτα.

Επεξήγηση
Οι αξιωματούχοι ομάδας μπορούν πλέον να δέχονται κίτρινες ή κόκκινες κάρτες (βλ. Κανόνα
5).

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού προκειμένου να δειχθεί μια κάρτα
18
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Πρόσθετο κείμενο
Όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να παρατηρήσει ή να αποβάλει έναν ποδοσφαιριστή, το
παιχνίδι δεν πρέπει να ξαναρχίσει μέχρι να δοθεί η ποινή, εκτός εάν η ομάδα που δεν
υποπίπτει σε παράπτωμα εκτελέσει ένα γρήγορο ελεύθερο λάκτισμα, έχει ξεκάθαρη ευκαιρία
για την επίτευξη τέρματος και ο διαιτητής δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πειθαρχικού
ελέγχου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται κατά την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού. Εφόσον
το παράπτωμα διέκοπτε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος της αντίπαλης ομάδας,
τότε ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται με κίτρινη κάρτα.

Επεξήγηση
Περιστασιακά, μια επίθεση ανακόπτεται από παράπτωμα που τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη
κάρτα και η επιτιθέμενη ομάδα εκτελεί ένα γρήγορο ελεύθερο λάκτισμα το οποίο επανορθώνει
τη "χαμένη" επίθεση. Είναι ξεκάθαρα "άδικο" όταν αυτή η "νέα" επίθεση διακόπτεται για να
δειχθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, εάν ο διαιτητής έχει αποσπάσει την προσοχή της
ομάδας που υπέπεσε στο παράπτωμα ξεκινώντας τη διαδικασία επίδειξης κίτρινης ή κόκκινης
κάρτας, η εκτέλεση του γρήγορου ελεύθερου λακτίσματος δεν επιτρέπεται. Για ένα παράπτωμα
παρεμπόδισης μιας προφανούς ευκαιρίας για την επίτευξη τέρματος, ο ποδοσφαιριστής θα
παρατηρείται με κίτρινη κάρτα και όχι με κόκκινη κάρτα επειδή η επίθεση είχε ξαναξεκινήσει
(όπως εφαρμόζεται το πλεονέκτημα για ένα παράπτωμα παρεμπόδισης μιας προφανούς
ευκαιρίας για την επίτευξη τέρματος).

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Παραπτώματα που τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα
Πανηγυρισμός σε επίτευξη τέρματος
Πρόσθετο κείμενο
Ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να παρατηρείται με κίτρινη κάρτα, ακόμα και σε περίπτωση
ακύρωσης ενός τέρματος, όταν:
(…)

Επεξήγηση
Οι παρατηρήσεις με κίτρινη κάρτα για απρεπείς πανηγυρισμούς για την επίτευξη τέρματος
ισχύουν ακόμα και όταν το τέρμα ακυρώνεται καθώς ο αντίκτυπος (ασφάλεια, εικόνα του
παιχνιδιού, κ.λπ.) είναι ίδιος ως εάν το τέρμα να είχε κατακυρωθεί.

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Παραπτώματα που τιμωρούνται με αποβολή
Τροποποιημένο κείμενο
Ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωματικός ή αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής που διαπράξει
οποιοδήποτε από τα παρακάτω παραπτώματα αποβάλλεται διότι:
• στερεί στην αντίπαλη ομάδα ένα τέρμα ή μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη ενός
τέρματος, παίζοντας εσκεμμένα τη μπάλα με τα χέρια διαπράττοντας ένα παράπτωμα
19
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παιξίματος της μπάλας με το χέρι (...)

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης χειρισμού της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Παρεμπόδιση επίτευξης ενός τέρματος ή μιας προφανούς ευκαιρίας για επίτευξη
τέρματος
Τροποποιημένο κείμενο
Στις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής στερεί στην αντίπαλη ομάδα ένα τέρμα ή μια
προφανή ευκαιρία για την επίτευξη ενός τέρματος, παίζοντας την μπάλα εσκεμμένα με το χέρι,
ο ποδοσφαιριστής αυτός αποβάλλεται οπουδήποτε κι αν διαπραχθεί το παράπτωμα.

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.
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3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Αξιωματούχοι της ομάδας
Τροποποιημένο κείμενο
Όταν διαπράττεται ένα παράπτωμα και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του παραβάτη, η ποινή
θα επιβάλλεται στον επικεφαλής προπονητή που είναι παρών στην τεχνική περιοχή.
Προειδοποίηση
Τα παρακάτω παραπτώματα συνήθως τιμωρούνται με προειδοποίηση. Όταν αυτά είναι
επαναλαμβανόμενα ή κατάφωρα τότε πρέπει να τιμωρούνται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα:
• είσοδος στον αγωνιστικό χώρο με τρόπο που επιδεικνύει σεβασμό και χωρίς διάθεση
αντιπαράθεσης
• μη συνεργασία με έναν αξιωματούχο αγώνα, π.χ. αγνοεί μια οδηγία/ένα αίτημα του βοηθού
διαιτητή ή του τέταρτου διαιτητή
• ήσσονος/μικρής σημασίας διαφωνία (λεκτικά ή με πράξεις) με μια απόφαση
• περιστασιακά βγαίνει από τα όρια της τεχνικής περιοχής χωρίς να διαπράξει άλλο
παράπτωμα
Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)
Τα παραπτώματα που τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα συμπεριλαμβάνουν (μη περιοριστικά) τα
ακόλουθα:
•

ξεκάθαρη/συνεχιζόμενη μη τήρηση των ορίων της τεχνικής περιοχής της ομάδας τους

•

καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού της ομάδας τους

•

εσκεμμένη είσοδος στην τεχνική περιοχή της αντίπαλης ομάδας (χωρίς διάθεση
αντιπαράθεσης)

•

διαφωνία λεκτικά ή με κινήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
• ρίψη/λάκτισμα μπουκαλιών με υγρά ή άλλων αντικειμένων
•

χειρονομίες που επιδεικνύουν ξεκάθαρη έλλειψη σεβασμού για έναν ή παραπάνω
αξιωματούχους αγώνα π.χ. ειρωνικό χειροκρότημα

•

υπερβολική/επίμονη είσοδος στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων (RRA)

•

υπερβολικές/επίμονες χειρονομίες για κόκκινη ή κίτρινη κάρτα

•

ζητώντας με υπερβολικό τρόπο "ανασκόπηση" μέσω VAR κάνοντας το σήμα του μόνιτορ

•

προκλητικές ή εμπρηστικές χειρονομίες ή ενέργειες
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•

επίμονη απαράδεκτη συμπεριφορά (συμπεριλαμβανομένων
προειδοποιητικών παραπτωμάτων)
• επίδειξη έλλειψης σεβασμού για το παιχνίδι,
Αποβολή (κόκκινη κάρτα)

επαναλαμβανόμενων

Τα παραπτώματα που τιμωρούνται με κόκκινη κάρτα συμπεριλαμβάνουν (μη περιοριστικά) τα
ακόλουθα:
• καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας π.χ. κρατώντας την
μπάλα, λακτίζοντας την μπάλα μακριά, παρεμποδίζοντας την κίνηση ενός ποδοσφαιριστή
• βγαίνοντας εσκεμμένα από την τεχνική περιοχή προκειμένου να:
• επιδείξουν διαφωνία προς ή να διαμαρτυρηθούν σε έναν αξιωματούχο του αγώνα
• ενεργήσουν με προκλητικό ή εμπρηστικό τρόπο
• εισέλθουν στην αντίπαλη τεχνική περιοχή με επιθετικό τρόπο ή τρόπο που να επιδεικνύει
αντιπαράθεση
ρίχνουν/λακτίζουν με πρόθεση ένα αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο
• εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να:
• έλθουν σε αντιπαράθεση με έναν αξιωματούχο του αγώνα (και στο ημίχρονο και μετά
τη λήξη του αγώνα)
• εμπλακούν στο παιχνίδι, με έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή έναν αξιωματούχο του
αγώνα
• εισέρχονται στο κέντρο ελέγχου του VAR (VOR)
• προβαίνουν σε σωματική βία ή έχουν επιθετική συμπεριφορά (μεταξύ αυτών φτύνουν ή
δαγκώνουν) απέναντι σε έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή, αναπληρωματικό, αξιωματούχο
ομάδας, αξιωματούχο αγώνα, θεατή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (π.χ. παιδί για τις
μπάλες, αξιωματούχο ασφάλειας ή της διοργάνωσης κ.λπ.)
• δεύτερη παρατήρηση στον ίδιο αγώνα.
• χρησιμοποίηση άσεμνων, προσβλητικών ή υβριστικών εκφράσεων και/ή χειρονομιών,
• μη εξουσιοδοτημένη χρήση ηλεκτρονικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και/ή απρεπής
συμπεριφορά ως αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρονικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
• βίαιη συμπεριφορά

Επεξήγηση
Η σωστή χρήση της κίτρινης και κόκκινης κάρτας για την απρεπή συμπεριφορά των
αξιωματούχων ομάδας υποβοηθείται από την συμπερίληψη των βασικών παραπτωμάτων που
τιμωρούνται με προειδοποίηση/κίτρινη κάρτα/κόκκινη κάρτα στους Κανόνες.
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4. Επανέναρξη του παιχνιδιού μετά από παραβάσεις και ανάρμοστη
συμπεριφορά
Τροποποιημένο κείμενο
(…)
Εάν η μπάλα είναι στο παιχνίδι κι ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει ένα παράπτωμα με το σώμα
μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε βάρος:
• ενός αντιπάλου – έμμεσο ή άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι
•

ενός συμπαίκτη, αναπληρωματικού, αντικασταθέντα ποδοσφαιριστή ή αποβληθέντα
ποδοσφαιριστή, αξιωματούχου ομάδας ή αξιωματούχου του αγώνα – άμεσο ελεύθερο
λάκτισμα ή πέναλτι
• οποιουδήποτε άλλου προσώπου - ελεύθερο διαιτητή
Όλα τα λεκτικά παραπτώματα τιμωρούνται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Επεξήγηση
Επιβεβαίωση των διαφόρων επανενάρξεων του παιχνιδιού για παραπτώματα με το σώμα και
ότι όλα τα λεκτικά παραπτώματα, ακόμα και εάν απευθύνονται σε έναν αξιωματούχο αγώνα,
τιμωρούνται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

4. Επανέναρξη του παιχνιδιού μετά από παραβάσεις και ανάρμοστη
συμπεριφορά
Πρόσθετο κείμενο
Αν μια παράβαση διαπράττεται εκτός του αγωνιστικού χώρου από έναν ποδοσφαιριστή
εναντίον ενός ποδοσφαιριστή, αναπληρωματικού, αντικατασταθέντα ποδοσφαιριστή ή
αξιωματούχου ομάδας της δικής του ομάδας, το παιχνίδι ξαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο
λάκτισμα από το σημείο της γραμμής ορίου του γηπέδου, που είναι πλησιέστερα στο σημείο
όπου σημειώθηκε η παράβαση.

Επεξήγηση
Διευκρίνιση ότι η παράβαση πρέπει να διαπράττεται από έναν ποδοσφαιριστή εναντίον
συμπαίκτη του ή κατά αξιωματούχου της ομάδας του, κατά αναπληρωματικών κ.λπ.,
προκειμένου να καταλογιστεί έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

4. Επανέναρξη του παιχνιδιού μετά από παραβάσεις και ανάρμοστη
συμπεριφορά
Τροποποιημένο κείμενο
Αν ένας ποδοσφαιριστής, που στέκεται βρίσκεται μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο,
πετάξει ή λακτίσει ένα αντικείμενο (εκτός της μπάλας του αγώνα) κατά ενός αντίπαλου
ποδοσφαιριστή, ή ρίξει ή λακτίσει ένα αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένης μιας μπάλας) κατά
ενός αντιπάλου ποδοσφαιριστή, αναπληρωματικού, αντικατασταθέντα ποδοσφαιριστή ή
ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε, ή αξιωματούχου ομάδας, ή ενός αξιωματούχου αγώνα ή της
μπάλας του αγώνα, το παιχνίδι ξαναρχίζει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (...)

Επεξήγηση
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Το λάκτισμα ενός αντικειμένου σε κάποιον ή στην μπάλα τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με τον
οποίο τιμωρείται η ρίψη ενός αντικειμένου.

Κανόνας 13 – Ελεύθερα λακτίσματα
1. Τύποι ελεύθερων λακτισμάτων
Σήμα του διαιτητή για το έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα
Πρόσθετο κείμενο
Ο διαιτητής σημειώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σηκώνοντας τον βραχίονά του
(τεντωμένο) πάνω από το κεφάλι του. Κρατά τον βραχίονά του σε αυτή τη θέση (ψηλά) μέχρι
να εκτελεστεί το λάκτισμα και η μπάλα να αγγιχθεί από έναν άλλον ποδοσφαιριστή, ή να βγει
έξω από το παιχνίδι ή να είναι σαφές ότι δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας τέρμα.

Επεξήγηση
Πολλά έμμεσα ελεύθερα λακτίσματα βρίσκονται πολύ μακριά από το αντίπαλο τέρμα
προκειμένου να σημειωθεί απευθείας τέρμα (π.χ. έμμεσα ελεύθερα λακτίσματα για οφσάιντ).
Στις περιπτώσεις αυτές, ο διαιτητής πρέπει απλά να κρατάει τον βραχίονά του σε θέση μέχρι
να εκτελεστεί το λάκτισμα καθώς δεν είναι εύκολο να τρέχει και ταυτόχρονα να διατηρεί τον
βραχίονά του σε θέση.

2. Διαδικασία
Τροποποιημένο κείμενο
•

τα ελεύθερα λακτίσματα που αφορούν παραβάσεις από έναν ποδοσφαιριστή για είσοδο,
επιστροφή ή εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου, χωρίς την άδεια του διαιτητή,
εκτελούνται από το σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού.
Ωστόσο εάν ένας ποδοσφαιριστής βγει από τον αγωνιστικό χώρο ως μέρος του παιχνιδιού
(ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι) και διαπράξει μια παράβαση εκτός αγωνιστικού χώρου σε
βάρος άλλου ποδοσφαιριστή, το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο λάκτισμα που εκτελείται
πάνω στη γραμμή των ορίων στο πλησιέστερο σημείο από όπου συνέβη η παράβαση. Για
παραβάσεις που τιμωρούνται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, καταλογίζεται πέναλτι αν η
παράβαση συμβεί στα όρια της περιοχής πέναλτι του παραβάτη.

Επεξήγηση
Τροποποίηση κειμένου ώστε να υπάρχει συνέπεια με άλλα σημεία των Κανόνων.
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2. Διαδικασία
Τροποποιημένο κείμενο
Η μπάλα:
•

είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα κινείται, εκτός εάν το ελεύθερο λάκτισμα
είναι υπέρ της αμυνόμενης ομάδας και εκτελείται μέσα στην δική της περιοχή πέναλτι,
οπότε η μπάλα είναι στο παιχνίδι, όταν λακτιστεί κατευθείαν έξω από την περιοχή πέναλτι

Επεξήγηση
Το πείραμα κατά το οποίο, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος από την
αμυνόμενη ομάδα, η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και δεν πρέπει να βγει από την
περιοχή του πέναλτι, έχει οδηγήσει στην πιο γρήγορη και πιο εποικοδομητική επανέναρξη
του παιχνιδιού. Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι και σε
απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων μέχρις ότου η μπάλα να είναι στο παιχνίδι. Η ίδια αλλαγή
έγινε στο από τέρματος λάκτισμα (βλ. Κανόνα 16).

2. Διαδικασία
Πρόσθετο κείμενο
Μέχρι η μπάλα να είναι στο παιχνίδι, όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να παραμένουν:
•
•

σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων από την μπάλα, εκτός εάν (…)
έξω από την περιοχή πέναλτι, για ελεύθερα λακτίσματα που εκτελούνται μέσα στην
αντίπαλη περιοχή πέναλτι
Όταν τρεις ή περισσότεροι αμυνόμενοι ποδοσφαιριστές σχηματίζουν "τείχος", όλοι οι
ποδοσφαιριστές της επιτιθέμενης ομάδας πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ.
από το "τείχος" μέχρι η μπάλα να είναι στο παιχνίδι.

Επεξήγηση
Όταν οι επιτιθέμενοι στέκονται πολύ κοντά ή μέσα στο "τείχος" των αμυνόμενων κατά την
εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος, τότε συχνά προκαλούνται προβλήματα διαχείρισης και
δαπανάται χρόνος. Δεν υπάρχει καμία νομότυπη δικαιολόγηση από άποψη τακτικής ώστε οι
επιτιθέμενοι να στέκονται στο "τείχος", η δε παρουσία τους είναι ενάντια στο "πνεύμα του
παιχνιδιού" και συχνά βλάπτει την εικόνα του παιχνιδιού.
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3. Παραβάσεις και ποινές
2. Παραβάσεις και ποινές
Πρόσθετο κείμενο (μετά την 1η παράγραφο)
(…) για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού.
Εάν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος, ένας ποδοσφαιριστής της επιτιθέμενης
ομάδας απέχει λιγότερο από 1 μ. από το "τείχος" | που έχει σχηματιστεί από τρεις ή
περισσότερους αμυνόμενους ποδοσφαιριστές, τότε καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Επεξήγηση
Επιβεβαίωση της επανέναρξης εφόσον ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής παραβιάζει την
απόσταση του 1 μέτρου από το "τείχος".

3. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Αν, όταν ένα ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται από την αμυνόμενη ομάδα μέσα από στην δική της
περιοχή πέναλτι και, υπάρχουν αντίπαλοι που είναι μέσα στην περιοχή πέναλτι (…), αγγίξει ή
μαρκάρει για την μπάλα πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή πριν αυτή να είναι στο
παιχνίδι, το ελεύθερο λάκτισμα επαναλαμβάνεται.
Αν κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος από την αμυνόμενη ομάδα μέσα στην δική
της περιοχή πέναλτι, η μπάλα δεν λακτίζεται κατευθείαν έξω από την περιοχή πέναλτι, το
λάκτισμα επαναλαμβάνεται.

Επεξήγηση
Επιβεβαίωση επανέναρξης του παιχνιδιού για την παραπάνω περίσταση.

3. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Αν, αφού η μπάλα παίζει, ο παίκτης που εκτελεί το ελεύθερο λάκτισμα αγγίξει πάλι την μπάλα,
πριν αγγιχθεί από άλλο ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. Εάν ο
ποδοσφαιριστής που το εκτέλεσε, αγγίξει την μπάλα με τα χέρια με πρόθεση διαπράξει
παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι:
(…)

Επεξήγηση
Επιβεβαίωση επανέναρξης του παιχνιδιού για την παραπάνω περίσταση.
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Κανόνας 14 – Το πέναλτι
1. Διαδικασία
Πρόσθετο κείμενο
Η μπάλα πρέπει να είναι ακίνητη στο σημείο του πέναλτι ενώ τα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι
και τα δίχτυα δεν πρέπει να κινούνται.
(…)
Ο αμυνόμενος τερματοφύλακας πρέπει να παραμένει πάνω στη γραμμή τέρματος, με μέτωπο
στον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το πέναλτι, μεταξύ των κάθετων δοκαριών, χωρίς να αγγίζει
τα δοκάρια, το οριζόντιο δεκάρι ή τα δίχτυα, μέχρι η μπάλα να λακτιστεί.
(…)
Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι πρέπει να λακτίσει την μπάλα μπροστά· το
"τακουνάκι" επιτρέπεται εφόσον η μπάλα κινείται προς τα εμπρός.
Όταν λακτιστεί η μπάλα, τουλάχιστον ένα τμήμα του ενός ποδιού του αμυνόμενου
τερματοφύλακα πρέπει να αγγίζει, ή να είναι στην ίδια ευθεία, με τη γραμμή του τέρματος.

Επεξήγηση
•

Ο διαιτητής δεν πρέπει να δίνει σήμα για την εκτέλεση του πέναλτι εάν ο τερματοφύλακας
αγγίζει τα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι ή τα δίχτυα, ή εφόσον αυτά κινούνται π.χ. επειδή
τα κλώτσησε/κούνησε ο τερματοφύλακας.
Δεν επιτρέπεται στους τερματοφύλακες να στέκονται μπροστά ή πίσω από τη γραμμή. Είναι
πιο πρακτικό να επιτρέπεται να αγγίζει μόνο το ένα πόδι του τερματοφύλακα τη γραμμή
του τέρματος (ή, εφόσον αναπηδά, να είναι σε ευθεία με τη γραμμή του τέρματος) κατά την
εκτέλεση του πέναλτι, καθώς είναι πιο εύκολο να ταυτοποιηθεί κατά πόσον δεν βρίσκονται
και τα δύο πόδια στη γραμμή. Καθώς ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι μπορεί να
προσποιηθεί κατά την εκτέλεση, είναι εύλογο ότι ο τερματοφύλακας μπορεί να κάνει ένα
βήμα σε αναμονή του λακτίσματος της μπάλας.

•

2. Παραβάσεις και ποινές
Πρόσθετο κείμενο
Εφόσον ο διαιτητής έχει σφυρίξει για να εκτελεστεί το πέναλτι, το πέναλτι πρέπει να
εκτελεστεί.
Εάν δεν εκτελεστεί, ο διαιτητής μπορεί να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο πριν σφυρίξει ξανά για
να εκτελεστεί το πέναλτι.
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Επεξήγηση
Εάν γίνει μια παράβαση αφού ο διαιτητής έχει σφυρίξει να εκτελεστεί ένα πέναλτι, ωστόσο το
πέναλτι δεν εκτελεστεί, δεν μπορεί να καταλογιστεί ελεύθερο λάκτισμα καθώς η μπάλα δεν
ήταν στο παιχνίδι. Παρόλ' αυτά, πρέπει να ασκηθεί ο απαραίτητος πειθαρχικός έλεγχος.

2. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
•

Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι αγγίξει πάλι την μπάλα, πριν αυτή αγγιχτεί από
άλλο ποδοσφαιριστή:
•

καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή άμεσο, για παράβαση παιξίματος με
πρόθεση της μπάλας με το χέρι)

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.

Κανόνας 15 – Επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή (πλάγιο)
1. Διαδικασία
Τροποποιημένο κείμενο
Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να στέκονται τουλάχιστον 2 μέτρα από το σημείο όπου το πλάγιο
εκτελείται της πλάγιας γραμμής όπου εκτελείται το πλάγιο.

Επεξήγηση
Αυτό καλύπτει περιπτώσεις στις οποίες ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί το πλάγιο έχοντας κάποια
απόσταση από την πλάγια γραμμή.

2. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Εάν, αφού η μπάλα μπει στο παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πλάγιο αγγίξει πάλι
την μπάλα, πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται ένα έμμεσο ελεύθερο
λάκτισμα. Αν παίξει την μπάλα, με πρόθεση, με τα χέρια διαπράξει παράβαση παιξίματος της
μπάλας με το χέρι:(…)

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.
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Κανόνας 16 – Από τέρματος λάκτισμα
1. Διαδικασία
Τροποποιημένο κείμενο
Η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν βγει από την περιοχή πέναλτι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα
κινείται

Επεξήγηση
Το πείραμα κατά το οποίο στη διάρκεια ενός από τέρματος λακτίσματος η μπάλα είναι στο
παιχνίδι όταν λακτιστεί και δεν πρέπει να βγει από την περιοχή του πέναλτι, έχει οδηγήσει στην
πιο γρήγορη και πιο δυναμική/εποικοδομητική επανέναρξη του παιχνιδιού. Μειώθηκε ο
"χαμένος" χρόνος συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της τακτικής να "χάνεται" χρόνος όταν
ένας αμυνόμενος με πρόθεση παίζει την μπάλα πριν βγει από την περιοχή του πέναλτι
γνωρίζοντας ότι το μόνο που θα συμβεί θα είναι η επανεκτέλεση του από τέρματος
λακτίσματος. Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι μέχρις ότου
η μπάλα θεωρηθεί ότι παίζεται.

2. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Εάν η μπάλα δεν βγει από την περιοχή πέναλτι ή αγγιχτεί από έναν ποδοσφαιριστή πριν αυτή
βγει από την περιοχή πέναλτι, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.

Επεξήγηση
Βλ. παραπάνω (Κανόνας 16 παρ. 1)

2. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Εάν, αφού η μπάλα μπει στο παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής που εκτέλεσε το από τέρματος
λάκτισμα, αγγίξει πάλι την μπάλα, πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται
ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. Εάν ο ίδιος ποδοσφαιριστής παίξει/αγγίξει με πρόθεση τη
μπάλα με τα χέρια διαπράξει παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι: (…)

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.
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2. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Εάν ένας αντίπαλος είναι μέσα στην περιοχή πέναλτι όταν εκτελείται το από τέρματος
λάκτισμα επειδή δεν είχε χρόνο να βγει, τότε ο διαιτητής επιτρέπει τη συνέχιση του παιχνιδιού.
Εάν ένας αντίπαλος, ο οποίος είναι | μέσα στην περιοχή πέναλτι (…), αγγίξει ή διεκδικήσει την
μπάλα πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον παίκτη να είναι στο παιχνίδι, το από τέρματος λάκτισμα
επαναλαμβάνεται.

Επεξήγηση
Επιβεβαίωση της ενέργειας που πρέπει να κάνει ο διαιτητής όταν ένας αντίπαλος είναι μέσα
στην περιοχή του πέναλτι όταν εκτελείται ένα από τέρματος λάκτισμα.

Κανόνας 17 – Γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ)
2. Παραβάσεις και ποινές
Τροποποιημένο κείμενο
Εάν, αφού η μπάλα μπει στο παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής, που εκτέλεσε το κόρνερ, αγγίξει πάλι
την μπάλα πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται ένα έμμεσο ελεύθερο
λάκτισμα· εάν όμως ο ποδοσφαιριστής αυτός παίξει την μπάλα με τα χέρια με πρόθεση
διαπράξει παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι: (…)

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.
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Πρωτόκολλο VAR
Αποφάσεις του αγώνα/φάσεις που αλλάζουν μετά από ανασκόπηση φάσεων
Οι κατηγορίες απόφασης/φάσης που μπορούν να ανασκοπηθούν/επανελεγχθούν, σε περίπτωση
ενδεχόμενου "ξεκάθαρου και προφανούς λάθους" ή μιας "σοβαρής περίπτωσης που ξέφυγε",
είναι:
α. Γκολ/όχι γκολ
Παράβαση από την ομάδα που σημείωσε γκολ στη φάση που έληξε με την επίτευξη γκολ,
συμπεριλαμβανομένου:
• παράβαση της επιτιθέμενης ομάδας κατά τη δημιουργία της φάσης μέχρι ή κατά την
επίτευξη γκολ (παίξιμο με το χέρι, φάουλ, οφσάιντ, κ.λπ.)
• οφσάιντ: θέση και παράβαση
• η μπάλα δεν είναι στο παιχνίδι πριν σημειωθεί γκολ
• αποφάσεις για γκολ/μη γκολ
• παράβαση από τον τερματοφύλακα και/ή τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί κατά την
εκτέλεση ενός λακτίσματος πέναλτι ή μη τήρηση της απόστασης από έναν επιτιθέμενο ή
αμυνόμενο ο οποίος παρεμβαίνει άμεσα στο παιχνίδι εάν το λάκτισμα πέναλτι αποκρουστεί
από το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι ή τον τερματοφύλακα
β. Πέναλτι/όχι πέναλτι
•

παράβαση από την επιτιθέμενη ομάδα πριν την εξέλιξη της φάσης σε φάση πέναλτι (παίξιμο
με το χέρι, φάουλ, οφσάιντ, κ.λπ.)

•

η μπάλα έξω από το παιχνίδι πριν τη φάση

•
•
•
•

σημείο της παράβασης (μέσα ή έξω από την περιοχή πέναλτι)
λανθασμένος καταλογισμός λακτίσματος πέναλτι
παράβαση πέναλτι που δεν καταλογίζεται
παράβαση από τον τερματοφύλακα ή/και τον παίκτη, που εκτελεί το πέναλτι, στη διάρκεια
εκτέλεσής του

•

παραβίαση της απαιτούμενης απόστασης στην εκτέλεση πέναλτι από έναν επιθετικό ή
αμυντικό ο οποίος παρεμβαίνει άμεσα στο παιχνίδι όταν το πέναλτι αποκρούεται από το
οριζόντιο ή τα κάθετα δοκάρια ή τον τερματοφύλακα

Επεξήγηση
Απλοποιείται το κείμενο και καταργούνται τα σημεία καθώς οι παραβάσεις κατά την εκτέλεση
ενός λακτίσματος πέναλτι είναι φάσεις "γκολ/όχι γκολ".
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Διαδικασίες
Αρχική (πρώτη) απόφαση
Τροποποιημένο κείμενο
Αν ο βοηθός διαιτητής καθυστερήσει να δείξει (με τη σημαία) μια παράβαση, αυτός πρέπει να
σηκώσει τη σημαία του αν η επιτιθέμενη ομάδα σημειώσει τέρμα, κερδίσει λάκτισμα πέναλτι,
ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα κόρνερ ή πλάγιο, ή διατηρήσει την κατοχή της μπάλας μετά τη
λήξη της αρχικής επίθεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να αποφασίσει
κατά πόσον θα υψώσει τη σημαία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του παιχνιδιού.

Επεξήγηση
Διευκρίνιση για το πότε ο βοηθός διαιτητής πρέπει να υψώνει "καθυστερημένα" τη σημαία για
μια οριακή απόφαση.

Διαδικασίες
Έλεγχος
Τροποποιημένο κείμενο
Ο VAR μπορεί να "ελέγξει" το (τηλεοπτικό) υλικό σε κανονική ταχύτητα (...) ή για να κριθεί
(αποφασιστεί) αν ένα παίξιμο με το χέρι ήταν "εσκεμμένο" πρόκειται για παράβαση παιξίματος
με το χέρι

Ανασκόπηση φάσης
Τροποποιημένο κείμενο
•

Για υποκειμενικές αποφάσεις, όταν για παράδειγμα αφορά την ένταση της παράβασης
φάουλ, τον επηρεασμό/ παρέμβαση σε περιπτώσεις offside, το παίξιμο της μπάλας με το
χέρι (σημείο, πρόθεση κλπ) μια "ανασκόπηση πλησίον του αγωνιστικού χώρου", από τον
διαιτητή (OFR) είναι συχνά η κατάλληλη λύση.
(…)
• Ο διαιτητής μπορεί να απαιτήσει λήψεις επαναλήψεων από διαφορετικές (...) ή για να
αποφασίσει (ο διαιτητής) αν ένα χέρι ήταν «εσκεμμένο» πρόκειται για παράβαση
παιξίματος με το χέρι

Επεξήγηση
Αλλαγή για να υπάρχει συνοχή με την εκ νέου διατύπωση της περίπτωσης παιξίματος της
μπάλας με το χέρι στον Κανόνα 12.
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Ποδοσφαιριστές, αναπληρωματικοί και αξιωματούχοι ομάδας
Τροποποιημένο κείμενο
•

Ένας
ποδοσφαιριστής/
αναπληρωματικός/
αντικατασταθείς
ποδοσφαιριστής/
αξιωματούχος ομάδας ο οποίος επίμονα δείχνει το "σήμα οθόνης TV" ή εισέρχεται στον
χώρο ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (RRA) θα παρατηρείται με κίτρινη κάρτα
Ένας αξιωματούχος ομάδας ο οποίος επίμονα δείχνει το «σήμα οθόνης TV» ή εισέρχεται
στο χώρο ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (RRA) θα προειδοποιείται επίσημα, δημόσια
(ή θα του δείχνεται η κίτρινη ή κόκκινη κάρτα εφόσον η διοργάνωση επιτρέπει τη χρήση
καρτών σε αξιωματούχους ομάδων)
Ένας ποδοσφαιριστής/ αναπληρωματικός/ αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής/
αξιωματούχος ομάδας που μπαίνει στο δωμάτιο χειρισμού μηχανημάτων βίντεο (VOR)
θα αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα. Αξιωματούχος ομάδας που εισέρχεται στο δωμάτιο
χειρισμού μηχανημάτων βίντεο (VRO) θα απομακρύνεται από την τεχνική περιοχή.

•

•

Επεξήγηση
Γίνεται μνεία στη χρήση κίτρινων/κόκκινων καρτών για τους αξιωματούχους ομάδων, σε
συνέχεια της αλλαγής στους Κανόνες 5 και 12.
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