
 Αντιπαραθέσεις και Έλεγχος του 

παιχνιδιού 

Ομιλητής: Νίκος  Ρουμπάνης 



Ένα παράδειγμα όπου ένας διαιτητής θα πρέπει 

να είναι έτοιμος να περιμένει το αναπάντεχο. 

Ο επιτιθέμενος διακριτικά και μη αναγκαία πατά 

το πόδι του τερματοφύλακα, κάτι που δημιουργεί 

αντίδραση. 

Η γρήγορη και ήρεμη παρέμβαση του διαιτητή 

σταματά την κλιμάκωση της κατάστασης. 

- 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 

1. Να έχει εγρήγορση – Αυτοσυγκέντρωση - Διάβασμα στο απρόβλεπτο 



2. Να  Παρατηρήσει τα γεγονότα να προλάβει και να σβήσει συμβάντα 

Μέσα από την ήρεμη και συγκροτημένη γλώσσα του σώματος 

Ο διαιτητής διασφαλίζει ότι το παιχνίδι ξαναρχίζει χωρίς 

άλλη περαιτέρω συμπλοκή. 



3. Να  Παρατηρήσει τα γεγονότα και να Εφαρμόσει στην συνέχεια τον ανάλογο 

Πειθαρχικό Έλεγχο 

Οι διαιτητές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι παραμένουν 

συγκεντρωμένοι και έτοιμοι στο να αντιδράσουν σε μια 

πιθανή συμπλοκή 

ώστε τέτοια κατάσταση να μην κλιμακωθεί 



Χώρος ευθύνης  Α’ βοηθού Διαιτητή 

Χώρος ευθύνης  Β’ βοηθού Διαιτητή 

Χώρος ευθύνης  4ου  Διαιτητή 

Χώρος Ευθύνης Διαιτητικής Ομάδας 



4. Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα διαχωρισμός ενότητας 

Οι ρόλοι και οι ευθύνες πρέπει να συζητούνται πριν τον 

αγώνα και να καθορίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις 

ποιος πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και σε ποιες 

περιοχές. 

Ο 4ος αξιωματούχος θα πρέπει να βοηθά στον έλεγχο 

πιθανής παράβασης στην απόσταση του τείχους/ το 

χέρι στο ελεύθερο λάκτισμα, δεδομένου ότι ο βοηθός 

ελέγχει το offside.  

Ο έλεγχος των παικτών μέσα στη περιοχή πέναλτι θα 

πρέπει τότε να μοιράζεται μεταξύ του διαιτητή και του 

επιπρόσθετου βοηθού. 



5. Γρήγορη αντίληψη των γεγονότων κατά περίπτωση-τιμωρία πρωταίτιοι 

Ο Διαιτητής διαχειρίζεται καλά τη μαζική συμπλοκή 

μαζί με την διαιτητική ομάδα του 

και διασφαλίζει πάντα τη διατήρηση μιας καλής γενικής 

εικόνας. 

Ακολουθεί σωστά τις οδηγίες στο να παρατηρήσει έναν 

παίκτη από κάθε ομάδα δείχνοντας κίτρινη κάρτα σ' 

αυτόν που ξεκίνησε και σ' αυτόν που ανταπέδωσε. 



6. Αμεσότητα   όχι κινήσεις και επαφές στο συμβάν 

Ο διαιτητής διαχειρίζεται καλά τη μαζική συμπλοκή μαζί 

με την διαιτητική ομάδα του 

Διασφαλίζει πάντα τη διατήρηση μιας καλής εικόνας 

διαχωρίζοντας τους πρωταίτιους χωρίς να τους αγγίζει  

Παρατηρεί έναν παίκτη από κάθε ομάδα δείχνοντας 

κίτρινη κάρτα σ' αυτόν που ξεκίνησε και σ' αυτόν που 

ανταπέδωσε. 



7. Καταγραφή – Συνεργασία-Διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εικόνας 

Ευτυχώς το ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα από τον παίκτη 

Νο 27 με την άσπρη φανέλα δεν κάνει επαφή με τον 

αντίπαλό του, ωστόσο η ενέργεια ήταν επικίνδυνη. 

Ο πρώτος βοηθός σωστά επιβεβαίωσε για παρατήρηση 

στο διαιτητή. 



8. Έλεγχος σημαίνει διάβασμα του αγώνα – Ενιαία Εφαρμογή – Σταθερή σε όλη την 

διάρκεια 

Υπάρχει ένα μπέρδεμα στη διάρκεια της 

αντικατάστασης που οδηγεί σε μια δεύτερη κίτρινη 

κάρτα για τον παίκτη 

Όταν προκύψει τέτοια σύγχυση η διαδικασία της 

αντικατάστασης θα πρέπει να σταματά και το παιχνίδι 

να ξαναρχίζει, πράγμα που θα επιτρέψει στον 4ο 

αξιωματούχο να λύσει το πρόβλημα. 

Μια δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μια τέτοια περίπτωση θα 

πρέπει ν' αποφεύγεται. 



9. Ξεκαθάρισμα των ρολών τεχνικός καταμερισμός πριν τον αγώνα περιοχή 

τέρματος -τέταρτος - απέναντι βοηθός 

Στην συνάντηση πριν τον αγώνα καθορίζουμε τις αποστολές για αντιπαραθέσεις 

- κρυφά φάουλ 

Η θέση του διαιτητή τον φέρνει πολύ κοντά στο παιχνίδι 

καθώς προσπαθεί ν’ ακολουθήσει τη μπάλα, χάνει τη φάση 

μη βλέποντας τον παίκτη Νο 5 με την κίτρινη φανέλα που 

εσκεμμένα πατά το πόδι του αντιπάλου του. 



Η καλύτερη θέση είναι εκείνη από την οποία ο διαιτητής μπορεί να έχει τον 

καλύτερο έλεγχο και να πάρει την σωστή απόφαση 

Ο διαιτητής παίρνει μια ασυνήθιστη αλλά σωστή θέση, 

για να εξασφαλίσει ότι από εκεί μπορεί για να κρίνει 

καλύτερα, αν ο επιτιθέμενος που στέκεται σε θέση 

offside είναι στην οπτική γραμμή του τερματοφύλακα. 

Οι διαιτητές θα πρέπει πάντα να είναι έτοιμοι να 

είναι ευέλικτοι στην τοποθέτησή τους. 



Ο αρμόδιος ΒΔ πρέπει να βρίσκεται μέσα στο οπτικό πεδίο του διαιτητή ο οποίος θα 

χρησιμοποιεί ένα διευρυμένο διαγώνιο σύστημα-ο διαιτητής θα πρέπει να είναι αρκετά 

κοντά για να βλέπει το παιχνίδι χωρίς να επηρεάζει το παιχνίδι 

Όσα πρέπει να γίνονται αντιληπτά δεν είναι πάντα στον χώρο που βρίσκεται η μπάλα 

Ο Διαιτητής θα πρέπει να προσέχει :  

 Διαπληκτισμούς παικτών μακριά από την μπάλα  

 Πιθανά παραπτώματα που μπορεί να συμβούν στην περιοχή που κατευθύνεται η 

μπάλα 

 Πιθανά παραπτώματα που μπορεί να συμβούν μετρά την απομάκρυνση της μπάλας. 



Η Διαιτητική Ομάδα 
Οδηγίες ΠΡΙΝ τον αγώνα 

Βοήθεια (τρόποι) 

Σημαία / Σύστημα επικοινωνίας 

Θέση 

Αυτοσυγκέντρωση 

Οπτική επαφή 



10. Συνολικά έλεγχος - αντιπαράθεση σημαίνει: 

 Αντίληψη γεγονότων – συνεργασία – Διαχείριση - Εφαρμογή  

 Με κατάλληλο τρόπο στον κατάλληλο χρόνο κατά περίπτωση με απλότητα 

 Ηρεμία – αποφασιστικότητα – συνέπεια - συνέχεια 

 δεν δείχνω μια κάρτα στην αρχή εύκολα και μετά για ίδιες ή πιο σοβαρές 

παραβάσεις κλείνω τα μάτια 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 

ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ) 


