
 Θέσεις και Συνεργασία διαιτητικής ομάδας  

Ομιλητής:   Αντώνης Καραγιάννης 



Η καλύτερη θέση είναι εκείνη από την οποία ο Διαιτητής μπορεί να πάρει τη σωστή απόφαση  

Θέσεις 

Πρακτικά, η «καλύτερη θέση» δεν είναι ποτέ γνωστή εκ’ των προτέρων - αποκαλύπτεται 

μετά το γεγονός σαν «καλύτερη» - 

Κατά συνέπεια, όλες οι οδηγίες σχετικά με τις θέσεις βασίζονται στις πιθανότητες και 

πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την φύση του αγώνα. 



I. Το παιχνίδι κυρίως να παίζεται ανάμεσα από το Διαιτητή και τον αντίστοιχο Βοηθό Διαιτητή.   

II. Ο βοηθός Διαιτητή πρέπει να βρίσκεται εντός οπτικού πεδίου του Διαιτητή 

III. Ο Διαιτητής πρέπει να χρησιμοποιεί ένα πλατύ διαγώνιο σύστημα.  

Κριτήρια 

IV. Η θέση του Διαιτητή πρέπει να είναι  προς την αριστερή πλευρά από το σημείο που παίζεται 

η μπάλα και  με αυτό τον τρόπο να έχει εντός του οπτικού του πεδίου και τον αντίστοιχο 

Βοηθό Διαιτητή. 

Οι θέσεις που εμφανίζονται στα παρακάτω σκίτσα είναι βασικές και προτείνονται στους Διαιτητές. 



Εναρκτήριο Λάκτισμα 



Διαγώνιο Σύστημα 



1. Είναι κοντά στην φάση 

2. Ακολουθεί το διαγώνιο  

Κάνει διεύρυνση του διαγωνίου και κινείται κοντά στη φάση     

3. Με την διεύρυνση του διαγωνίου δημιουργεί το καθαρό    

    τοπίο και έχει τον πλήρη έλεγχο ότι η μπάλα είναι   

    μεταξύ αυτού και του αντίστοιχου Βοηθού Διαιτητή  

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Η μπάλα είναι μεταξύ του Διαιτητή και του αντίστοιχου 

Βοηθού Διαιτητή  

Video G4 



Διαγώνιο Σύστημα 



1. Είναι κοντά στην φάση 

2. Ακολουθεί το διαγώνιο  

3. Η μπάλα είναι μεταξύ του Διαιτητή και του αντίστοιχου    

    Βοηθού Διαιτητή  

4. Η λάθος θέση του αντίστοιχου Βοηθού Διαιτητή 

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Η λάθος θέση ενός από την Διαιτητική 

Ομάδα  μπορεί να δόση λάθος απόφαση 

Video J11 



Ελεύθερα λακτίσματα από Δεξιά 



Ελεύθερα λακτίσματα στο Κέντρο 



Ελεύθερα λακτίσματα έξω Αριστερά 



Ελεύθερα λακτίσματα έξω Αριστερά 

1. Μετρά την απόσταση ενώ δεν έχει τοποθετηθεί η μπάλα! 

3. Δεν ελέγχει αν η μπάλα κινείται! 

2. Βάζει σπρέι χωρίς να υπάρχει τοίχος; 

Βάζουμε σπρέι αν δεν υπάρχει τοίχος;  

Μπορούμε να υποχρεώσουμε την ομάδα να φτιάξει τοίχος! 

4. Η θέση που παίρνει είναι εξαιρετικά καλή γιατί από την θέση   

     αυτή μπορεί να ελέγχει τις αντιπαραθέσεις των παικτών στην  

     περιοχή  πέναλτι 

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Ποιος θα ελέγξει την μπάλα εάν κινείται; 

Θα έπρεπε να τον  πληροφορήσει ο 4ος η ο αντίστοιχος 

ΒΔ ότι η μπάλα  κινείται! 

Video H13 



Διεύρυνση Οπτικού πεδίου – Καθαρό Τοπίο 



1. Είναι κοντά στην φάση 

2. Ακολουθεί το διαγώνιο  

3. Κάνει διεύρυνση του διαγωνίου και μπαίνει στην περιοχή   

    πέναλτι για να είναι κοντά στη φάση     

4. Με την κίνησή του αυτή ψάχνει το καθαρό τοπίο για να   

    δει και να πάρει την σωστή απόφαση 

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Ψάχνει το καθαρό τοπίο για να  πάρει την σωστή απόφαση 

Video H16 



1. Ακολουθεί το διαγώνιο  

2. Κάνει αντίθετη διεύρυνση του διαγωνίου προσπαθώντας  

    να έχει το καθαρό τοπίο 

3. Οι Διαιτητές πρέπει να έχουν τις ίδιες τακτικές  για να     

    βλέπουν καλύτερα τις περιοχές 

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Ο Διαιτητής χειρίζεται την θέση του μέσα στο παιχνίδι 

προσπαθώντας να διευρύνει το διαγώνιο για να έχει το 

καθαρό τοπίο 

Video J2 



1. Είναι κοντά στην φάση 

2. Ακολουθεί το διαγώνιο  

4. Ο Διαιτητής θα έπρεπε να ήταν πιο πίσω από την θέση   

     στην οποία βρισκόταν 

3. Έχει καθαρό οπτικό πεδίο 

Video G6 



Λάθος Κίνηση Διαιτητή – Κάθετη Κίνηση 



1. Δεν ακολουθεί το διαγώνιο  

2. Η θέση αυτή δεν προσφέρει τίποτα στον Διαιτητή 

3. Η φάση γίνεται μπροστά στον 4ο Διαιτητή και τον   

    αντίστοιχο  Βοηθό Διαιτητή  

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Η μη σωστή θέση του Διαιτητή μπροστά στον 4ο Διαιτητή  

Video H17 



Θέσεις Βοηθών κατά την διάρκεια του Αγώνα 

Στην ίδια ευθεία με τον 

προτελευταίο αμυνόμενο ή 

τη μπάλα. 

Πάντα βλέπουμε τη μπάλα 

και τον αγωνιστικό χώρο 



Από τέρματος λάκτισμα(άουτ) Τερματοφύλακας 

Ελέγχουμε ότι η μπάλα είναι 

εντός περιοχής τέρματος. (1) 

Εάν η μπάλα δεν έχει 

τοποθετηθεί σωστά, ο ΒΔ δεν 

πρέπει να κινείται από τη θέση 

του, να έχει οπτική επαφή με το 

Διαιτητή και να σηκώσει τη 

σημαία του (αν είναι απαραίτητο). 



Από τέρματος λάκτισμα(άουτ) 

Εάν ο προτελευταίος 

αμυνόμενος εκτελεί το άουτ,ο ΒΔ 

πρέπει να κινείται στην προέκταση 

της περιοχής πέναλτι. 



1. Ακολουθεί το διαγώνιο  

2. Η θέση του Διαιτητή είναι εξαιρετική 

3. Ενώ ακολουθεί το διαγώνιο σπάει το διαγώνιο και κινείται    

    προς την  περιοχή πέναλτι  για να ελέγξει την κάθετη προς    

    το τέρμα γραμμή και να δει που θα γινόταν η  παράβαση  

    μέσα ή έξω 

4. Η κίνηση του Βοηθού Διαιτητή – το χέρι με το οποίο   

    δείχνει την παράβαση 

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Ο Βοηθός Διαιτητή δείχνει την παράβαση με εκείνο το 

χέρι που θα τελειώσει την κίνηση.  

Η επόμενη κίνηση θα είναι προς το κόρνερ. 

Video H10 



1. Δύο φάσεις που είναι παρόμοιες  

2. Και στις δύο περιπτώσεις ο Βοηθός Διαιτητή σηκώνει με  

    το χέρι που θα γίνει η επόμενη κίνηση 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 2 κλιπ  ως προς τις 

θέσεις και τις κινήσεις 

Κανονικά πρέπει ο Διαιτητής να «σπάει» το διαγώνιο και 

να κινηθεί   προς την  περιοχή πέναλτι  για να ελέγξει 

την κάθετη προς  το τέρμα γραμμή 

Video J23 



1. Ο Βοηθός διαιτητή έχει καθαρό οπτικό πεδίο 

2. Βιάζεται να σημειώσει την παράβαση 

Το βασικό μήνυμα από αυτό το κλιπ  είναι: 

Να μην βιαζόμαστε και να εφαρμόζουμε το  

«περίμενε και δες (Wait and see)»  

Video G3 


