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Μαρκάρισμα είναι η προσπάθεια που κάνει ένας παίκτης για να εμποδίσει την 

ελεύθερη κίνηση του αντιπάλου ή να γίνει κάτοχος της μπάλας.  

Σε συνέχεια του μαθήματος  Μαρκαρίσματα  σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με 

τα μαρκαρίσματα που γίνονται με  το σήκωμα του ποδιού. 

Περιληπτικά να θυμηθούμε τι είναι το μαρκάρισμα καθώς και τα κριτήρια για το 

μαρκάρισμα με το σήκωμα του ποδιού. 



Κριτήρια Μαρκαρισμάτων για παίξιμο με σήκωμα του ποδιού : 

 Μπορεί να παίξει την μπάλα χωρίς να κάνει αντικανονική επαφή με τον αντίπαλο; 

 Παίζει την μπάλα αφού πρώτα κάνει επαφή με τον αντίπαλο; 

 Μικρή ή μεγάλη ένταση; 

 Βάζει το μαρκάρισμα αυτό σε κίνδυνο ξεκάθαρα την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

 Η ένταση του μαρκαρίσματος δείχνει σαφή εχθρότητα προς τον αντίπαλο; 

 Υπερβαίνει κατά πολύ ο παίκτης την απαραίτητη χρήση δύναμης όταν κάνει την 

επαφή ; 

 Όσο πιο ψηλά γίνεται το μαρκάρισμα τόσο πιο επικίνδυνο γίνεται 

 Γίνεται το μαρκάρισμα από μπροστά, το πλάι, ή από πίσω  ; 

 Κάνει επαφή με τις τάπες; 



Μαρκαρίσματα που γίνονται με  το σήκωμα του ποδιού 

Εάν ένα μαρκάρισμα περιλαμβάνει και επαφή τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα ή πέναλτι. 

 Απρόσεκτο μαρκάρισμα είναι όταν ένας παίκτης δείχνει απερίσκεπτο (αμελή) 

τρόπο ή έλλειψη σεβασμού σε μια διεκδίκηση ή όταν ενεργεί χωρίς προφύλαξη 

(προσπάθεια αποφυγής). Δεν χρειάζεται πειθαρχικός έλεγχος 

 Ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα είναι όταν ένας παίκτης ενεργεί με αδιαφορία για τον 

κίνδυνο ή για τις συνέπειες σε έναν αντίπαλο και πρέπει να παρατηρείται. 

 Μαρκάρισμα με χρήση υπερβολικής δύναμης είναι όταν ένας παίκτης υπερβαίνει 

την αναγκαία χρήση δύναμης θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια ενός 

αντιπάλου και πρέπει να αποβάλλεται. 



 Μαρκάρισμα κατά τρόπο επικίνδυνο είναι κάθε ενέργεια η οποία, στην προσπάθεια να παίξει 

(παίκτης) τη μπάλα, αποτελεί απειλή τραυματισμού κάποιου (συμπεριλαμβανομένου και του 

ίδιου του παίκτη). Συμπεριλαμβάνει επίσης και την παρεμπόδιση αντιπάλου, που είναι κοντά, 

από το να παίξει τη μπάλα επειδή φοβάται μήπως τραυματιστεί 

 Σοβαρό επικίνδυνο (βάναυσο) μαρκάρισμα Όποιος παίκτης πηδά με τα πόδια του προς τον 

αντίπαλο, για να διεκδικήσει τη μπάλα, από μπροστά ή από τα πλάγια ή από πίσω χρησιμοποιώντας το ένα 

ή και τα δυο πόδια, με υπερβολική δύναμη ή θέτει σε κίνδυνο την σωματική ασφάλεια αντιπάλου, είναι 

ένοχος σοβαρού επικίνδυνου  (βάναυσου) παιχνιδιού. 

 



. 

Ένας τερματοφύλακας δεν μπορεί να μαρκαριστεί από αντίπαλο όταν έχει αποκτήσει 

τον έλεγχο της μπάλας με τα χέρια του. 

Ο τερματοφύλακας θεωρείται ότι ελέγχει τη μπάλα όταν : 

 Η μπάλα βρίσκεται μεταξύ των χεριών του ή μεταξύ του χεριού και κάθε επιφάνειας 

(π.χ. έδαφος, σώμα του) ή την αγγίζει με οποιοδήποτε τμήμα των χεριών ή των 

βραχιόνων του, εκτός εάν η μπάλα αναπηδά τυχαία από τον τερματοφύλακα ή ο 

τερματοφύλακας έκανε μια απόκρουση 

 Κρατά τη μπάλα στο τεντωμένο ανοιχτό του χέρι 

 Αναπηδά τη μπάλα στο έδαφος ή την ρίχνει στον αέρα 



. 

Κριτήρια 

Αν και μπορεί εύκολα να δει τον αντίπαλό του, δείχνει απόλυτη 

αδιαφορία για την σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Όσο πιο ψηλά γίνεται το μαρκάρισμα τόσο πιο επικίνδυνο είναι; 

Κάνει επαφή με τις τάπες; 

Παίκτης μαρκάρει έναν αντίπαλο με τις τάπες του, με σηκωμένο το πόδι, κάνοντας μια δυνατή, 

αντικανονική επαφή με το στήθος του αντιπάλου. 

Ξεκάθαρα διακινδύνευσε την ασφάλεια του αντιπάλου. Ο παραβάτης θα πρέπει να 

αποβληθεί για σοβαρό επικίνδυνο (βάναυσο) παιχνίδι. 

Άμεσο + Κόκκινη 



                                                                                                                             
. 

Κριτήρια 

Μπορεί να παίξει την μπάλα χωρίς να κάνει αντικανονική επαφή με 

τον αντίπαλο; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Όσο πιο ψηλά γίνεται το μαρκάρισμα τόσο πιο επικίνδυνο είναι; 

Παίκτης μαρκάρει έναν αντίπαλο και με το πόδι έρχεται σε επαφή με το κεφάλι του αντιπάλου. 

Καθώς η ένταση δεν είναι μεγάλη, δεν διακινδυνεύει ξεκάθαρα την ασφάλεια του αντιπάλου. 

Το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο κι ο  παραβάτης θα πρέπει παρατηρηθεί. 

Άμεσο + Κίτρινη 



. 

Κριτήρια 

Αν και μπορεί εύκολα να δει τον αντίπαλό του, δείχνει απόλυτη 

αδιαφορία για την σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Όσο πιο ψηλά γίνεται το μαρκάρισμα τόσο πιο επικίνδυνο είναι; 

Κάνει επαφή με τις τάπες; 

Παίκτης μαρκάρει έναν αντίπαλο και τον κλωτσά στο κεφάλι δυνατά (με ένταση).  

Δεδομένου ότι ο παίκτης μπορεί εύκολα να δει τον αντίπαλό του, δείχνει απόλυτη αδιαφορία 

για την σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου και ξεκάθαρα διακινδυνεύει την ασφάλειά του. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παραβάτης πρέπει να αποβληθεί για σοβαρό επικίνδυνο (βάναυσο) 

παιχνίδι. 
Άμεσο + Κόκκινη 



. 

Κριτήρια 

Παίζει την μπάλα χωρίς να κάνει αντικανονική επαφή με τον αντίπαλο; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Κάνει επαφή με τις τάπες; 

Παίκτης μαρκάρει έναν αντίπαλο με τις τάπες ενώ το πόδι του είναι σηκωμένο. 

Παίζει τη μπάλα αλλά έρχεται επίσης σε επαφή, με αντικανονικό τρόπο με το πόδι του αντιπάλου. 

Τέτοια μαρκαρίσματα είναι ριψοκίνδυνα κι ο παραβάτης θα πρέπει να παρατηρείται. 

Άμεσο + Κίτρινη 



. 

Κριτήρια 

Παίζει την μπάλα χωρίς να κάνει αντικανονική επαφή με τον αντίπαλο; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Παίκτης μαρκάρει έναν αντίπαλο με το πόδι του υψωμένο, κάνοντας μια αντικανονική επαφή 

με το στήθος του αντιπάλου. 

Τέτοιο μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο κι ο παραβάτης θα πρέπει να παρατηρηθεί. 

Άμεσο + Κίτρινη 



. 

Κριτήρια 

Μπορεί εύκολα να δει τον αντίπαλό του; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Στη προσπάθεια να παίξει τη μπάλα, ένας παίκτης με υψωμένο το πόδι του έρχεται σε επαφή με 

αντικανονικό τόπο με το κεφάλι του αντιπάλου. 

Δείχνει έλλειψη προσοχής για τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου. 

Δείχνει έλλειψη προσοχής για τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου. 

Δεδομένου ότι ο αντίπαλος δεν ήταν στην οπτική του γωνία, αυτό το μαρκάρισμα θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως ριψοκίνδυνο κι ο παραβάτης θα πρέπει να παρατηρηθεί. 

Άμεσο + Κίτρινη 



. 

Κριτήρια 

Ο Τερματοφύλακας έχει αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας με τα χέρια 

του; 

Το μαρκάρισμα γίνεται με μικρή ή μεγάλη ένταση; 

Το μαρκάρισμα αυτό βάζει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του 

αντιπάλου ; 

Που γίνεται το μαρκάρισμα ψηλά ή χαμηλά από μπροστά πίσω ή πλάι; 

Κάνει επαφή με τις τάπες; 

Ένας παίκτης μαρκάρει τον τερματοφύλακα με τις τάπες με σηκωμένο το πόδι ερχόμενος, με 

αντικανονικό τρόπο, σε επαφή με τα χέρια του τερματοφύλακα. 

Τέτοιο μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο κι ο παραβάτης θα πρέπει να παρατηρηθεί. 

Άμεσο + Κίτρινη 


