
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ομιλητής: Αντώνης  Καραγιάννης 



Συνεργασία: 

Το να Εργάζεται κανείς από κοινού με άλλον ή άλλους για την επίτευξη κοινού στόχου. 

Σκοπός του σημερινού μαθήματος: 

Πώς θα εφαρμόσουμε στην πράξη το πνεύμα της Συνεργασίας  ανάμεσα στα μέλη της 

Ομάδας των Διαιτητών . 

Ομάδα Διαιτητών: 

Διαιτητής Βοηθοί Διαιτητές Τέταρτος Αξιωματούχος ( 4ος Διαιτητής ) 

Κάθε μέλος της διαιτητικής ομάδας έχει συγκεκριμένα καθήκοντα σε κάθε αγώνα 



Θεμελιώδη στοιχεία για την εφαρμογή της συνεργασίας :   

 Γνώση των Κανόνων του παιχνιδιού. 

 Εφαρμογή των Κανόνων του παιχνιδιού. 

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ στο ρόλο του κάθε μέλους της Διαιτητικής Ομάδας 

 Συνεργασία και κατανόηση:  

Ο Βοηθός Διαιτητής “βοηθά”, αλλά ο Διαιτητής παίρνει τις τελικές αποφάσεις 

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω από την Διαιτητική ομάδα το κέρδος είναι: 

 Να καταλάβει σωστά ο Διαιτητής τι παράβαση έγινε! 

 Να πάρει ο Διαιτητής την Σωστή απόφαση τη Σωστή στιγμή  



   Πριν  ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ  του αγώνα:  

Εφαρμογή ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Οδηγίες 

 Οδηγίες από τον Διαιτητή στην Διαιτητική Ομάδα για τι θέλει από αυτή 
 Τρόποι Βοήθειας Διαιτητικής Ομάδας  

 Θέσεις Διαιτητικής Ομάδας 

 Χρήση Σημαία και Σύστημα επικοινωνίας 

 Εναρκτήριο λάκτισμα 

 Από τέρματος λάκτισμα 

 Εκτελέσεις γωνιαίων λακτισμάτων (κόρνερ) 

 Εκτελέσεις πέναλτι 

 Εκτελέσεις φάουλ κοντά στις περιοχές 

 Καταστάσεις γκολ 

 Οπτική επαφή 



   Κατά  ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  του αγώνα:  

 Υποδείξεις με τη σημαία  

 Διακριτικά σήματα  

 Οπτική επαφή 

 Περίμενε και δες “wait and see” 

Τέλος η αποτίμηση της απόδοσης της Διαιτητικής Ομάδας 
εξαρτάται από την ποιότητα και την απόδοση κάθε μέλους της 

 Αυτοσυγκέντρωση 



Χώρος ευθύνης  Α’ βοηθού Διαιτητή 

Χώρος ευθύνης  Β’ βοηθού Διαιτητή 

Χώρος Ευθύνης Βοηθών Διαιτητή και 4ου Διαιτητή 

Χώρος ευθύνης  4ου  Διαιτητή 



 Φάουλ και ανάρμοστη διαγωγή 

   Στο ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ του υπόδειξη για:  

 Φάουλ εντός / εκτός περιοχής πέναλτι 

 Ομαδικές διαμάχες (συμπλοκές) 

 Ελεύθερα λακτίσματα και τείχος 

 Πλάγιες επαναφορές, κόρνερ, από τέρματος λακτίσματα 

 Γκολ 

 Κτυπήματα πέναλτι 

Συνεργασία - Συνδρομή από τον Βοηθό Διαιτητή 

και 4ο Διαιτητή 



Συνεργασία - Συνδρομή από τον Βοηθό Διαιτητή 

και 4ο Διαιτητή 

    Έξω από το οπτικό πεδίο του Διαιτητή υπόδειξη για: 

   Κάθε ΣΟΒΑΡΟ φάουλ 

  Κάθε ΒΙΑΙΗ συμπεριφορά 

  Κάθε ΚΑΘΑΡΗ περίπτωση που ΠΡΕΠΕΙ να  σημειωθεί           

    (να κληθεί ο διαιτητής) 

   Σε κάθε άλλη περίπτωση για παραβάσεις  έκτος αρμοδιότητάς μας: 

Περίμενε και δες “wait and see” 

Αν ζητηθεί βοήθεια από τον Διαιτητή τον ενημερώνεις για: 

Τι έγινε Ποιος το έκανε Πως πρέπει να τιμωρηθεί πειθαρχικά 

Πως θα πρέπει να επαναρχίσει το παιχνίδι 



Κριτήρια 

 Βρίσκεται ο βοηθός διαιτητής πιο κοντά στη φάση από το διαιτητή; 

Το ρόλος του βοηθού σε σχέση με τις γραμμές της περιοχής πέναλτι  

Ακριβώς λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι, ο επιτιθέμενος δέχεται 

φάουλ. 

Ο βοηθός Διαιτητή είναι συγκεντρωμένος 

Πρώτα με πλάγια βήματα προς την Διχοτόμο βοηθά τον Διαιτητή  

ότι το φάουλ έγινε έξω από την περιοχή πέναλτι. 

Κατόπιν ενημερώνει σηκώνοντας τη σημαία του το διαιτητή ότι ο 

αμυνόμενος σταμάτησε αντικανονικά τον αντίπαλό του και ανέκοψε 

μια υποσχόμενη επίθεση.  

Πολύ καλή συνεργασία 

Video  J4 



 Έχει ο βοηθός διαιτητής καλύτερη οπτική γωνία της φάσης από το  διαιτητή; 

Κριτήρια 

Video  J13 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βοηθός έχει πιο καθαρή εικόνα του 

περιστατικού απ’ ότι ο Διαιτητής που την στιγμή του περιστατικού 

του "κρύβουν" τη θέα δυο άλλοι παίκτες. 

Ένα λανθασμένο σφύριγμα από τον διαιτητή. 

Ο διαιτητής έπρεπε  να περιμένει να δει  την κίνηση του Βοηθού 

διαιτητή που κάνει πλάγια βήματα προς την Διχοτόμο βοηθώντας 

τον να καταλάβει ότι δεν υπάρχει παράβαση 

Ο ρόλος του βοηθού σε σχέση με την περιοχή πέναλτι είναι 

σημαντικός  

Πολύ κακή συνεργασία 



 Έχει ο διαιτητής καλύτερη εικόνα της φάσης από τον βοηθό; 

Κριτήρια 

Πολύ καλή θέση ο Βοηθός ΑΛΛΑ βιάζεται! 

Ο Βοηθός θα πρέπει να είχε καθυστερήσει την υπόδειξή του. 

Καθώς η μπάλα πηγαίνει ξεκάθαρα κατευθείαν στον έλεγχο 

του Τερματοφύλακα, ο Βοηθός δεν εφαρμόζει το Περίμενε 

και δες “wait and see”; 

Σωστά ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Ο καλός βοηθός πρέπει να έχει πάντα σωστή θέση αλλά να μην βιάζεται 

Video J10 



  Συνέβη το περιστατικό εκτός οπτικού πεδίου του διαιτητή; 

Η παράβαση γίνεται έξω από το οπτικό πεδίο του Διαιτητή, 

στο χώρο ευθύνης του Βοηθού Διαιτητή. 

Ο Βοηθός Διαιτητή είναι συγκεντρωμένος στο να εντοπίσει 

την αντιπαράθεση που προκλήθηκε από τον Νο 4. 

Το σήμα του Βοηθού Διαιτητή είναι ξεκάθαρο προς τον 

Διαιτητή που τον πληροφορεί σωστά για το τι έγινε, ποιος το 

έκανε, και πως πρέπει να τιμωρηθεί. 

Σημαντικός ο ρόλος του Βοηθού Διαιτητή σε σχέση με την 

παράβαση  

Πολύ καλή συνεργασία 

J 7 

Κριτήρια 

Video  J 7 



  Θα έπρεπε κάποιος από τη διαιτητική ομάδα να δει το περιστατικό; 

J 17 Είναι δύσκολο να καταλάβουμε, όταν ακόμα και οι 

παίκτες περιμένουν το σφύριγμα, πώς ένα ξεκάθαρο 

φάουλ που διαπράττεται μπροστά στον διαιτητή, στον 

βοηθό και στον τέταρτο δεν σημειώνεται. 

Πολύ κακή συνεργασία 

Κριτήρια 

Video J17 



 Πρέπει ο 4ος διαιτητής να παρέμβει εάν κανένας από τους άλλους  αξιωματούχους δεν έχει 

δει το περιστατικό; 

J 35 Ο 4ος αξιωματούχος ήταν συγκεντρωμένος κι έτοιμος να 

πληροφορήσει τον διαιτητή για την παράβαση χεριού. 

Τη Σημασία του ρόλου του 4ου Διαιτητή σε σχέση με την παράβαση  

Κριτήρια 

Video J 1 



 Η συνεργασία της ομάδας δεν απέδωσε λόγω έλλειψης αυτοσυγκέντρωσης; 

J 8 
Ο βοηθός αποτυγχάνει να δει τη μπάλα που περνά έξω από 

την πλάγια γραμμή. 

Ο βοηθός έχει στρέψει την προσοχή του στα πόδια των 

παικτών για τυχόν παράβαση  και δεν ελέγχει κατά μήκος  

την πλάγια γραμμή. 

Ρόλο σε σχέση με την παράβαση έχει και ο 4ος  Διαιτητής που 

και αυτός αποτυγχάνει να δει την μπάλα να περνά έξω από τη 

πλάγια γραμμή. 

Συστήνεται στο Βοηθό Διαιτητή καθώς και στον 4ο Διαιτητή να προσαρμόζει τη 

θέση του για να εξασφαλίζει ότι κοιτά (ελέγχει) κατά μήκος τη γραμμή. 

Κριτήρια 

Video J 8 



 Είναι αξιόπιστη η απόφαση του Διαιτητή ή του Βοηθού Διαιτητή δεδομένης της 

απόστασης που βρίσκονται από το περιστατικό; 

Κριτήρια 

Video J 5 

Είναι ξεκάθαρο από την εικόνα ότι ο διαιτητής  δεν μπορεί να 

ακολουθήσει την αντεπίθεση φτάνοντας αργά στη φάση και 

συγκεντρώνει την προσοχή του στην περιοχή που παίζεται το 

παιχνίδι 

Αποτυγχάνει έτσι να εντοπίσει τον επιτιθέμενο, εκτός φάσης, στην 

άκρη της περιοχής πέναλτι, ο οποίος σπρώχνεται πίσω στην πλάτη 

από τον αμυνόμενο.  

Ο αρμόδιος βοηθός Διαιτητή και ο 4ος Διαιτητής σε τέτοιες 

περιπτώσεις πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι πάνω στους 

παίκτες που είναι μακριά από τη μπάλα, όταν το παιχνίδι 

είναι στη διαγώνιο του διαιτητή. 



Κριτήρια 

 Είναι το σήμα του βοηθού προς το διαιτητή ξεκάθαρο; 

Βλέπουμε την πολύ καλή κίνηση του Διαιτητή όπως και την 

κακή θέση του Βοηθού 

Video  J 11 
Η ακριβής θέση του βοηθού, σε τέτοιες περιστάσεις, είναι 

πολύ σημαντική. 

Στην περίπτωση αυτή ο επιτιθέμενος φαίνεται να είναι στην 

ευθεία με τον δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο. 



 Θα έπρεπε ο 4ος διαιτητής να επέμβει, αν κανένας από τους υπόλοιπους 

αξιωματούχους του αγώνα δεν είδε το συμβάν; 

Ο 4ος αξιωματούχος αντιδρά γρήγορα και εμποδίζει τις 

καταστάσεις από το να γίνουν περισσότερο σοβαρές. 

H Σημασία του ρόλου του 4ου Διαιτητή σε σχέση με την παράβαση  

Video  J 35 


