
 

 

 
Από μια άλλη σκοπιά η θεωρία της 

  

Ανακοπής Υποσχόμενης επιθετικής προσπάθειας 
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Ομιλητής: Χρυσόστομος Μάνθος 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 



Υποσχόμενη επιθετική 

προσπάθεια 

 Η προσπάθεια μιας ομάδας, που έχει την κατοχή της μπάλας, όταν 

ανακόπτεται με αντικανονικό τρόπο από έναν αντίπαλο τιμωρείται με 

ελεύθερο λάκτισμα ή και πέναλτι. 

 

Αν η προσπάθεια αυτή «εμπεριέχει» τα στοιχεία … 

1. Της θέλησης, του κατόχου της μπάλας, παίκτη να συνεχίσει, μετά την 

παράβαση που δέχθηκε 

2. Τη σβελτάδα της όλης κίνησής του 

3. Το σημείο του αγωνιστικού χώρου που έγινε η παράβαση (από τη 

διχοτόμο και μπροστά… ) 

4. Τον αριθμό των αντιπάλων που βρίσκονται μπροστά του 

5. Την διάταξη των αντιπάλων που βρίσκονται μπροστά του 

6. Τον αριθμό των συμπαικτών του που έχουν προωθηθεί μπροστά 

7. Την διάταξη των συμπαικτών του που έχουν προωθηθεί μπροστά 

Τότε πρέπει ν’ αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΑ πράγματα … 

Αν χρησιμοποιήσουμε την κάρτα και … 

αν «ναι» ποιο θα είναι το χρώμα της 

Με άλλα λόγια … ξετυλίγεται μπροστά μας, στον αγωνιστικό χώρο μια … 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 



Στέρηση μιας ξεκάθαρης 

ευκαιρίας για γκολ 

 Η προσπάθεια ενός παίκτη μιας ομάδας, που έχει την κατοχή της μπάλας, όταν 

ανακόπτεται με αντικανονικό τρόπο από έναν αντίπαλο, λίγο πριν της σαφούς 

ευκαιρίας να πετύχει ένα γκολ, τιμωρείται με ελεύθερο λάκτισμα ή και πέναλτι. 

Αυτό χαρακτηρίζεται … 
 

Σ’ αυτό οφείλουμε να δούμε, να προσέξουμε τα στοιχεία … 

1. Ο αντίπαλος μπορεί να είναι…  

 τακτικός 

 αναπληρωματικός 

 παίκτης αντικατασταθείς 

2. Στην παραβατική του ενέργεια χρησιμοποιεί τα χέρια του 

3. Πηγαίνει για τη μπάλα ή όχι 

4. Την απόσταση της παράβασης από την εστία σε συνάρτηση πάντα με.. 

 Τη γενική κατεύθυνση του παιχνιδιού 

 Τη θέση και τον αριθμό των άλλων παικτών, δηλαδή τον αριθμό 

των αντιπάλων που βρίσκονται μπροστά του, τη διάταξη τους 

Τότε πρέπει ν’ αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ πράγμα … 

ποιο θα είναι το χρώμα της ΚΑΡΤΑΣ  
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