
«Στέρηση Προφανούς ευκαιρίας για γκολ 

Ομιλητής: Νίκος Ρουμπάνης 

Σταμάτημα υποσχόμενης επίθεσης» 



DOGSO VS SPA 

DOGSO: 

Αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος, με όχι κανονικό τρόπο. 

Τι είναι η ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ επίτευξης τέρματος ;  

ΠΡΟΦΑΝΗΣ ( ΠΡΟ+ ΦΑΙΝΕΤΑΙ )  

Είναι ολοφάνερο – ξεκάθαρο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. 

Είναι μια επιθετική ποδοσφαιρική κίνηση η οποία μας προδιαθέτει ΞΕΚΑΘΑΡΑ 

για την επιτυχία ενός τέρματος (γκολ) 



DOGSO VS SPA 

SPA: 

Σταμάτημα με όχι κανονικό τρόπο μιας υποσχόμενης επίθεσης 

Τι είναι η ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ;  

ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ( ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ)  

Γεννά ελπίδες ότι κάτι καλό θα συμβεί. 

Σε  προειδοποιεί για κάτι ευχάριστο αλλά το οποίο δεν είναι και σίγουρο ότι θα συμβεί. 

Είναι μια επιθετική ποδοσφαιρική κίνηση η οποία μας προδιαθέτει για μια 

προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη με εντυπωσιακά αποτελέσματα.  

ΑΚΟΜΑ ΙΣΩΣ και με την επίτευξη ενός τέρματος (γκολ). 



DOGSO VS SPA 

Κλειδί στο να γίνει κατανοητή η αποστέρηση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος 

καθώς και στην προφανή ευκαιρία είναι:  

Η  ΕΝΝΟΙΑ της λέξης:  ΕΜΦΑΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ 

Που Σημαίνει:  

Κάθε γνήσια ενέργεια των ποδοσφαιριστών εντός της περιοχής πέναλτι , στα 

πλαίσια της προσπάθειάς τους, που έχουν: 

ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ  ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ                        

ή ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ.  

Δηλαδή ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΝΑΛΤΙ:  ΔΕΝ παίζουν την μπάλα με το χέρι 

ΔΕΝ σπρώχνουν ΔΕΝ τραβούν ΔΕΝ κρατούν ΔΕΝ μαρκάρουν αντιαθλητικά ή βίαια 

ΔΕΝ παίζουν με ριψοκίνδυνο τρόπο αδιαφορώντας για την σωματική ακεραιότητα 

του αντιπάλου 



DOGSO VS SPA 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω: 

DOGSO : 

Προφανή ευκαιρία  ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΗ  προσπάθεια να παίξει την μπάλα  

ΠΕΝΑΛΤΙ + ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 

DOGSO : 

Προφανή ευκαιρία  ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ   προσπάθεια να παίξει την μπάλα  

ΠΕΝΑΛΤΙ + ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 

SPA: 

Υποσχόμενη επίθεση   ΧΩΡΙΣ ΕΜΦΑΝΗ  προσπάθεια να παίξει την μπάλα  

ΠΕΝΑΛΤΙ + ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 

Υποσχόμενη επίθεση  ΜΕ ΕΜΦΑΝΗ   προσπάθεια να παίξει την μπάλα  

ΜΟΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ 

Εξαιρείται το παίξιμο που τιμωρείται ως ριψοκίνδυνο ή παράτολμο  



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 

 ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 

 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 ΚΟΥΡΑΣΗ 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 



Για την αξιολόγηση στέρησης προφανούς ευκαιρίας για επίτευξη τέρματος, πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω : 

 Η απόσταση μεταξύ του παραπτώματος και του τέρματος  

 Η γενική κατεύθυνση του παιχνιδιού  

 Η πιθανότητα διατήρησης ή απόκτησης του ελέγχου της μπάλας 

Αμυνόμενος βάζει τρικλοποδιά σ' έναν 

επιτιθέμενο ο οποίος έχει τον πλήρη 

έλεγχο της μπάλας 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της 

παράβασης, την κατεύθυνση της 

κίνησης κι ότι δεν υπάρχει άλλος 

αμυνόμενος σε θέση για να παρέμβει 

O αμυνόμενος ξεκάθαρα στερεί μια προφανή ευκαιρία για γκολ και θα πρέπει ν' αποβληθεί. 

Clip B6 



 Η θέση και ο αριθμός των αμυνόμενων 

 Που βρίσκονται οι αμυντικοί; 

 Αν δεν υπήρχε η παράβαση θα είχε ο παίκτης μια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος; 

Αμυνόμενος βάζει τρικλοποδιά σ' έναν 

επιτιθέμενο ο οποίος έχει τον πλήρη 

έλεγχο της μπάλας 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της 

παράβασης, την κατεύθυνση της 

κίνησης κι ότι δεν υπάρχει άλλος 

αμυνόμενος σε θέση για να παρέμβει 

O αμυνόμενος ξεκάθαρα στερεί μια προφανή ευκαιρία για γκολ και θα πρέπει ν' αποβληθεί. 

Clip B7 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ     Στέρησης Προφανούς ευκαιρίας για γκολ 

 Έπαιξε ο παίκτης σκόπιμα την μπάλα με το χέρι του για να αποτρέψει την αντίπαλη  

ΟΜΑΔΑ από το να σημειώσει ένα τέρμα;  

Αμυνόμενος σκόπιμα παίζει τη μπάλα 

και στερεί στους επιτιθέμενους μια 

προφανή ευκαιρία για γκολ.  

Πρέπει να καταλογιστεί πέναλτι κι ο 

παραβάτης ν' αποβληθεί. 

Clip B18 



Για την αξιολόγηση ανακοπής μιας υποσχόμενης επίθεσης, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη τα παρακάτω : 

 Πόσοι αμυντικοί συμμετέχουν στην φάση;  Που βρίσκονται οι αμυντικοί; 

Αμυνόμενος βάζει τρικλοποδιά σ' έναν 

αντίπαλο, ο οποίος κινείται σε μια 

επικίνδυνη επιθετική θέση (για να 

σκοράρει). 

Ο παραβάτης σωστά παρατηρείται γι' 

αντιαθλητική συμπεριφορά 

(σταματά μια υποσχόμενη επίθεση). 

Clip B2 



 Έχει ο παίκτης τον  έλεγχο της μπάλας; 

Η μπάλα οδηγείται προς έναν άλλον 

αμυνόμενο, χωρίς να είναι ξεκάθαρο 

αν ο επιτιθέμενος θα έπαιρνε κατοχή 

της μπάλας. 

Επομένως ο καταλογισμός πέναλτι 

και η κίτρινη κάρτα, για ριψοκίνδυνο 

μαρκάρισμα στον τερματοφύλακα, 

είναι μια δίκαιη απόφαση. 

Clip B1 



 Ανακόπτει αυτό το φάουλ μια υποσχόμενη επίθεση; 

Ένας αμυνόμενος κρατά (αγκαλιάζει) 

από πίσω έναν επιτιθέμενο, ο οποίος 

κινείται σε μια υποσχόμενη επιθετική 

θέση. 

Ο παραβάτης θα πρέπει να 

παρατηρηθεί γι' αντιαθλητική 

συμπεριφορά (σταμάτημα μιας 

υποσχόμενης επίθεσης). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ     Ανακοπής μιας υποσχόμενης επίθεσης 

Clip B9 



 Πόσες πιθανότητες είχε ο παίκτης να πασάρει την μπάλα όταν του έγινε το φάουλ; 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του 

άλλου αμυνόμενου, ο οποίος είναι 

αρκετά κοντά για να παρέμβει 

H παρατήρηση για σταμάτημα μιας 

υποσχόμενης επίθεσης δεν απαιτείται. 

Clip B3 



 Πόσοι επιθετικοί συμμετέχουν στην φάση;  Που βρίσκονται οι επιθετικοί; 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ     Ανακοπής μιας υποσχόμενης επίθεσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του 

άλλου αμυνόμενου, ο οποίος είναι 

αρκετά κοντά για να σταματήσει την 

προώθηση του επιτιθέμενου 

H παρατήρηση για σταμάτημα μιας 

υποσχόμενης επίθεσης δεν απαιτείται. 

Clip B5 



 Ποια είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου παράβασης και του τέρματος; 

Αμυνόμενος κρατά έναν επιτιθέμενο, ο 

οποίος κινείται σε μια υποσχόμενη 

επιθετική θέση.  

Ο παραβάτης θα πρέπει να παρατηρηθεί 

για αντιαθλητική συμπεριφορά 

(σταμάτημα μιας υποσχόμενης επίθεσης). 

Clip B8 


