
 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

        Παραβάσεις παικτών λίγοπριν την εκτέλεση κόρνερ ή
 μελεύθερου λακτίσ ατος

Από το 2010 έχει δοθεί οδηγία σχετικά με τις αντιπαραθέσεις, τις 
αντικανονικές ενέργειες των παικτών σε στατικές φάσεις.

Από την περίοδο αυτή, δηλαδή λίγο πριν τη λήξη των πρωταθλημάτων και 
μέχρι τέλους αυτών, είναι αναγκαίο να φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας και να 
θυμηθούμε κάποιες λεπτομέρειες και δεξιότητες ώστε να διευκολύνουμε το 
έργο μας. 

Η υιοθέτηση αυτή του δόγματος “πρόληψη και όχι θεραπεία” είναι 
ενισχυτική στη προσπάθεια ελέγχου του παιχνιδιού σε συνδυασμό με την 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών.

Με άλλα λόγια δεν περιμένουμε πρώτα να γίνει ο “φόνος” και μετά να 
συλλάβουμε, αλλά να προλάβουμε τον “φόνο” και να ΜΗΝ συλλάβουμε.
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Οι παίκτες, όταν εκτελείται ένα ΚΟΡΝΕΡ ή ένα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ 
κοντά στην περιοχή πέναλτι, προσπαθούν να πάρουν θέση. Στη προσπάθειά 
τους αυτή σπρώχνονται, κρατιούνται, χρησιμοποιούν τους βραχίονές τους 
και γενικά παρουσιάζουν, στο σημείο εκείνο, μια εικόνα μη επιτρεπτή.

Ο διαιτητής οφείλει, στο πλαίσιο της πρόληψης, να πάρει μέτρα και τα 
μέτρα έχουν να κάνουν με μια διαδικασία ...

Ο διαιτητής ...

(1) Εντοπίζει και απομονώνει τους παίκτες
(2) Τους προειδοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να το δουν όλοι και κυρίως να 
είναι ξεκάθαρος ο τρόπος αυτός
(3)Οι ενέργειες αυτές να γίνουν ΠΡΙΝ να εκτελεσθεί το κόρνερ ή το φάουλ.
(4)Στο κόρνερ ο βοηθός να φροντίζει να μην εκτελεστεί αυτό.
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Ο διαιτητής ...

(1) Προειδοποιεί τους παίκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να το δουν όλοι και 
κυρίως να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος αυτός
(2)Οι ενέργειες αυτές να γίνουν ΠΡΙΝ να εκτελεσθεί το κόρνερ ή το φάουλ.
(3)Είναι πολύ σημαντικό ότι ο διαιτητής θα πρέπει να πάρει, με 
ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ και χωρίς φόβο, αποφάσεις αν αυτές οι παρεκτροπές εκ 
μέρους των παικτών, ξανασυμβούν μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού, 
μετά δηλαδή την εκτέλεση του κόρνερ ή του ελεύθερου λακτίσματος. 
(4)Στο κόρνερ ο βοηθός να φροντίζει να μην εκτελεστεί αυτό, για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να μπαίνει μπροστά από τη μπάλα μέχρι να συνεννοηθεί με 
τον διαιτητή.

Σε δεύτερο στάδιο, ο διαιτητής παίρνει μέτρα ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, δηλαδή δεν 
αφήνει πάλι να εκτελεστεί το κόρνερ ή το ελεύθερο λάκτισμα αν πρώτα δεν 
δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα (ανάλογα με την παράβαση)
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Τρίτο στάδιο ...

Ο διαιτητής πρέπει να είναι σε εγρήγορση και προσεκτικός ώστε να 
εκτιμήσει όχι μόνον την παράβαση αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες γίνεται η παράβαση, διότι οι συνθήκες προσδιορίζουν, τις 
περισσότερες φορές την ύπαρξη αλλά και το χρώμα της κάρτας.

Πέναλτι ή άμεσο ενίοτε (αν και σπανίως) έμμεσο

Κόκκινη ή κίτρινη κάρτα, ίσως και όχι κάρτα.
Δηλαδή ύπαρξη παράβασης προφανούς ευκαιρίας, υποσχόμενης ευκαιρίας 
ή όχι.
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