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Η φράση "Μαρκάρει τον αντίπαλο για τη μπάλα" στο offside 

Του Εκπαιδευτή Διαιτησίας Χρυσόστομου Μάνθου 

Στις 4 Μάρτη 1995 στο Ayrshire της Σκωτίας το Διεθνές Ποδοσφαιρικό 

Συμβούλιο προέβη σε μερικές τροποποιήσεις και πήρε ορισμένες 

αποφάσεις για Κανόνες του Παιχνιδιού. Μεταξύ αυτών ήταν και η ένταξη 

στον Κανονισμό, και ειδικότερα στον Κανόνα 11, των τριών γνωστών 

προτάσεων που άλλαξαν το σκεπτικό και τη φιλοσοφία του offside με 

βασικότερη αυτή που αφορά το τι ο διαιτητής και ο βοηθός τιμωρούν, σε 

μια και κάθε περίπτωση offside. 

Ο παίκτης, που βρίσκεται σε θέση offside και ενεργεί, συμμετέχει στο 

παιχνίδι με το να: 

Α- επηρεάζει το παιχνίδι 

Β- επηρεάζει τον αντίπαλο 

Γ- κερδίζει ένα πλεονέκτημα από τη θέση εκείνη 

Έτσι θεώρησαν τα τότε μέλη του ΔΠΣ που συμμετείχαν σ’ αυτή τη 

συνάντηση ότι το νέο κείμενο περιγράφει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη 

σωστή εφαρμογή του Κανόνα 11. 

Δέκα χρόνια αργότερα το ΔΠΣ έρχεται να προσδιορίσει τις έννοιες των 

τριών προτάσεων «επηρεασμού» του επιτιθεμένου που βρίσκεται σε θέση 

offside. Το 2005 λοιπόν προσδιόρισε τους ορισμούς των παραπάνω. 

Συγκεκριμένα: 

Α- «Επηρεάζει (παρεμβαίνει) στο παιχνίδι» σημαίνει ότι παίζει ή αγγίζει 

τη μπάλα που του μεταβιβάζεται ή αγγίζεται από συμπαίκτη του. 

Β- «Επηρεάζει έναν αντίπαλο» σημαίνει ότι αποτρέπει τον αντίπαλο που 

παίζει ή βρίσκεται σε θέση να παίξει τη μπάλα, με το να 

παρεμποδίσει ολοφάνερα το οπτικό του πεδίο, τις κινήσεις του 

ή με το να κάνει κινήσεις που, κατά τη γνώμη του διαιτητή, 

παραπλανούν ή αποσπούν την προσοχή του αντιπάλου. 

Γ- «Κερδίζει ένα πλεονέκτημα από τη θέση εκείνη» σημαίνει ότι ο 

επιτιθέμενος, που βρίσκεται σε θέση offside, παίζει τη μπάλα η 

οποία, πριν καταλήξει σ’ αυτόν, προσέκρουσε σε κάθετο δοκάρι ή 

στο οριζόντιο ή σε αντίπαλο («σπόντα»). 

Όμως από τότε έως και το 2014, όπου έγιναν τροποποιήσεις, ο δεύτερος 

ορισμός («επηρεάζει αντίπαλο») και συγκεκριμένα η φράση «κάνει κίνηση 

που παραπλανά ή αποσπά την προσοχή του αμυνομένου- αντιπάλου 

ταλάνισε αρκετούς αγώνες όσον αφορά αποφάσεις τέτοιων περιπτώσεων. 



Επιμέλεια_ σύνταξη Χρυσόστομος Μάνθος                                                                                      2 
 

Η υπερβολή ή μη ολοκληρωμένη κατανόηση αυτού εκ μέρους των 

διαιτητών και ειδικότερα των βοηθών δεν βοήθησαν στη λήψη 

ικανοποιητικών αποφάσεων σε όλους τους αγώνες στον πλανήτη. Δεν είχε 

ίδια ερμηνεία, ούτε μπορούσε να είχε ακριβή πρακτική εφαρμογή στις 

περιπτώσεις όπου ο επιτιθέμενος, ο ευρισκόμενος σε θέση offside, με 

κινήσεις του παραπλανά- ξεγελά- αποσπά την προσοχή κλπ τον αντίπαλο 

ο οποίος εν τέλει χάνει έτσι την ευκαιρία να παίξει τη μπάλα. 

Το «ξεγέλασμα» ή η «παραπλάνηση» λοιπόν ή η «απόσπαση της 

προσοχής» ερμηνεύονταν από διαιτητές και βοηθούς ακόμα, ακόμα κι 

από παίκτες, παράγοντες, φιλάθλους, με διαφορετικές ερμηνείες και 

κυρίως με διαφορετικές εκτιμήσεις. Για παράδειγμα … 

Ένας επιτιθέμενος στέκεται σε θέση offside περίπου 3 ή 4 μέτρα πίσω 

από τον αμυνόμενο- αντίπαλο. 

Η μπάλα παίζεται προς τον επιτιθέμενο από έναν συμπαίκτη του.  

Ο αμυνόμενος γνωρίζοντας ότι ο επιτιθέμενος είναι εκεί προσπαθεί να 

κόψει τη μπαλιά αλλά τελικά η μπάλα εξοστρακίζεται και μπαίνει γκολ. 

Εδώ άρχιζαν οι συζητήσεις για το αν ο επιτιθέμενος επηρέασε ή επηρέαζε 

τον αντίπαλο- αμυνόμενο ή όχι. Είχε αποσπάσει τη προσοχή του ή όχι 

και εν τέλει πόσο μακριά χρειάζεται να είναι αυτός ώστε να μην αποσπά 

την προσοχή ή να μην επηρεάζει τον αμυνόμενο; 1 μέτρο; 2; 3; 5 μέτρα; 

Μάλιστα ατύπως, είχε προσδιοριστεί η «περιοχή παιχνιδιού» ως 

απόσταση του 1,50 μέτρου. 

Εννιά χρόνια μετά, δηλαδή το 2014 η φράση «κάνει μια χειρονομία ή 

κίνηση η οποία παραπλανά ή αποσπά την προσοχή» αντικαταστάθηκε με 

τη φράση «Μαρκάρει έναν αντίπαλο για τη μπάλα». Έτσι ο διαιτητής 

κι ο βοηθός θα πρέπει πλέον να αποφασίσουν (ελέγξουν- προσδιορίσουν) 

εάν ο επιτιθέμενος μαρκάρει για τη μπάλα κι όχι αν μπορεί ή δεν μπορεί 

να αποσπάσει την προσοχή του αμυντικού- αντιπάλου. Η νέα φράση 

έκανε τη διαδικασία λήψης απόφασης πιο απλούστερη χωρίς ν’ αλλάξει, 

κι αυτό είναι σημαντικό, την πρακτική εφαρμογή του offside. 

 

  

 


