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1 Ποια είναι η μικρότερη απόσταση του σημείου του πέναλτι από τη γραμμή 

του τέρματος; 

Α 10 μέτρα. 

Β 11 μέτρα. 

Γ 9 μέτρα. 

Δ 12 μέτρα. 

  2 Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκών πρέπει να είναι... 

Α 7,32 μέτρα.  

Β 9,15 μέτρα. 

Γ 11 μέτρα. 

Δ 2,44 μέτρα. 

  
3 Σε ποια περίπτωση μπορεί ο παίκτης, που εκτελεί το κόρνερ, να βγάλει το 

σημαιάκι με το κοντάρι και στην συνέχεια αφού ολοκληρώσει την εκτέλεση 
του κόρνερ να το ξαναβάλει στη θέση του; 

Α Σε καμιά περίπτωση. 

Β όταν θέλει να το κτυπήσει με το αριστερό του πόδι. 

Γ Μόνο τη στιγμή της εκτέλεσης του κόρνερ. Την επανατοποθέτηση θα κάνει ο 

Βοηθός διαιτητή. 
Δ Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το κοντάρι εμποδίζει τον εκτελεστή. 

  

4 Αμυντικός κλωτσά την μπάλα. Αυτή κτυπά στο μη ευλύγιστο κοντάρι του 

κόρνερ και επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Ποια πρέπει να είναι η 
απόφαση του διαιτητή; 

Α Χορηγεί κόρνερ. 

Β Σταματά τον αγώνα και τον αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 

Γ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.   

Δ Δίνει άουτ, από τέρματος λάκτισμα. 

  5 Με ποια απόχρωση χρώματος πρέπει να είναι βαμμένα τα δοκάρια του 

τέρματος; 

Α Λευκή ή μαύρη απόχρωση. 

Β Λευκή. 

Γ Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν το προσδιορίζουν. 

Δ Λευκή και στη βάση των καθέτων με μαύρη. 

  
6 Η Α ομάδα σημειώνει γκολ ενώ στον αγωνιστικό χώρο βρίσκονται 24 

συνολικά πρόσωπα. Ο διαιτητής το αντιλαμβάνεται προτού ξεκινήσει το 
παιχνίδι. Η ομάδα Β αντιδρά ζητώντας ν' ακυρωθεί το γκολ. Ο διαιτητής 

τεκμηριωμένα επιμένει στον καταλογισμό. Είχε δίκιο; 

Α Όχι έπρεπε το γκολ ν' ακυρωθεί 

Β Ναι αφού το επιπλέον πρόσωπο ήταν αναπληρωματικός της Α ομάδας που δεν 

επηρέασε τον αγώνα 

Γ Ναι αφού το επιπλέον πρόσωπο ήταν ένα από τα ballboys που δεν επηρέασε 

το παιχνίδι 

Δ Ναι με δεδομένο ότι εκτός από τους 22 παίκτες και τον διαιτητή το 24ο 

πρόσωπο ήταν αξιωματούχος της Α ομάδας που επηρέασε το παιχνίδι αφού 
είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο και κρατούσε παίκτη της αντίπαλης για να 
μην λάβει μια πλεονεκτική θέση. 
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7 Ποιες είναι οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις ενός τέρματος; 

Α 7,32 x 2,44. 

Β 7,32 x 2,40. 

Γ 7,30 x 2,44. 

Δ 7,33 x 2,44. 

 

 

8 Εφόσον ο αγώνας έχει ξεκινήσει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί η μπάλα; 

Α Όχι χωρίς την άδεια του διαιτητή. 

Β Ναι, εφόσον το ζητήσουν πολλοί παίκτες. 

Γ Ναι, εφόσον συμφωνούν και αρχηγοί των δυο ομάδων. 

Δ Όχι, ο αγώνας πρέπει να ξεκινά και να λήγει με την ίδια μπάλα. 

  

9 Είναι απαραίτητη η χρήση των διχτυών σε αγώνα της Ένωσης μας; 

Α Όχι. 

Β Όχι, η χρήση είναι προαιρετική. 

Γ Ναι 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

10 Ποια πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου του πέναλτι και του 

τόξου της περιοχής πέναλτι; 

Α 11 μέτρα.  

Β 7,32 μέτρα.  

Γ 9,15 μέτρα.  

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

11 Θεωρείται ο χώρος μεταξύ του διχτυού του τέρματος και της γραμμής του 

τέρματος μέρος του αγωνιστικού χώρου; 

Α Όχι. 

Β Ναι. 

Γ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 

Δ Εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου. 

  

12 "Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αμυνόμενοι παίκτες βρίσκονται σ' αυτή 

την απόσταση, όταν εκτελείται ένα κόρνερ, επιτρέπεται να χαράσσεται μια 
μικρή γραμμή, έξω από τον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 9,15 μέτρα από το 

γωνιαίο τόξο …."  Σε ποιόν Κανόνα γράφεται αυτή η διάταξη; 

Α Στον Κανόνα 1. 

Β Στον Κανόνα 9. 

Γ Στον Κανόνα 15. 

Δ Στον Κανόνα 17. 
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13 Παίκτης χαράσσει, κάνοντας σημάδια (ευθείες κλπ) με το πόδι του, τον 

αγωνιστικό χώρο, ενώ παίζεται η μπάλα. Ο διαιτητής … 

Α τον παρατηρεί για αντιαθλητική συμπεριφορά στην επόμενη διακοπή του 
αγώνα. 

Β τον παρατηρεί και θα προσπαθήσει να σβήσει τα σημάδια. 

Γ διακόπτει τον αγώνα και τον παρατηρεί για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Δ διακόπτει τον αγώνα, αν δεν μπορεί να εφαρμόσει το πλεονέκτημα, στη 
συνέχεια τον παρατηρεί για αντιαθλητική συμπεριφορά και ξεκινά πάλι το 

παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή. 

  

14 Αν η μπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
το παιχνίδι διακόπτεται και ξεκινά πάλι... 

Α με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ με επαναφορά από τα πλάγια. 

Δ με ελεύθερο διαιτητή. 

  

15 Στην έναρξη του παιχνιδιού, το βάρος της μπάλας δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από... 

Α 500 γρ. 

Β 410 γρ.  

Γ 400 γρ.  

Δ 450 γρ.  

  

16 Αν η μπάλα σκάσει η καταστεί αντικανονική σε διακοπή του αγώνα, όταν 
πρόκειται να εκτελεστεί ένα πλάγιο, το παιχνίδι συνεχίζεται με... 

Α ελεύθερο διαιτητή. 

Β έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. 

Δ άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

  

17 Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής αν, ενώ ο αγώνας παίζεται η 

μπάλα ξεφουσκώσει μέσα στην περιοχή του τέρματος; 

Α Να επιτρέψει την συνέχεια του παιχνιδιού μέχρις ότου η μπάλα βγει εκτός 

αγωνιστικού χώρου. 

Β Να διακόψει τον αγώνα και να τον ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή από τη 

γραμμή της περιοχής τέρματος που είναι παράλληλη με τη γραμμή τέρματος 
και από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν αυτή όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι. 

Γ Να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρώσει ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

ομάδας που αμύνεται. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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18 Μια άλλη μπάλα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Πρέπει ο διαιτητής να διακόψει τον αγώνα; 

Α Όχι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα μόνο αν η δεύτερη μπάλα επηρεάζει το 
παιχνίδι. 

Β Ναι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα αμέσως. 

Γ Όχι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα μόνο αν ένας από τους αξιωματούχους 
της ομάδας δει την δεύτερη μπάλα. 

Δ Ναι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα, αλλά όχι αμέσως. 

  

19 Αν η μπάλα η οποία κινείται προς τα εμπρός και πριν αγγίξει οποιονδήποτε 

παίκτη, την οριζόντια ή τις κάθετες δοκούς, σκάσει η καταστεί αντικανονική 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πέναλτι ή κατά την διαδικασία ανάδειξης νικητή 

με λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι, πώς ξαναρχίζει το παιχνίδι; 

Α Πάντοτε με την επανάληψη του πέναλτι. 

Β Πάντοτε με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο του πέναλτι. 

Γ Πάντοτε με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο έσκασε η μπάλα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

20 Ο αναπληρωματικός πρέπει να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο από... 

Α οπουδήποτε. 

Β την τεχνική περιοχή. 

Γ τη διχοτόμο γραμμή μόνο κι εφόσον το παιχνίδι έχει σταματήσει. 

Δ από οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της γραμμής του πλαγίου. 

 

 

21 Παίκτης ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί αρνείται να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο. Αφού ζήτησες από τον αρχηγό να του μιλήσει, αυτός 
συνεχίζει να αρνείται.  Ποια πρέπει να είναι η απόφασή σου; 

Α Να παρατηρήσω τον παίκτη. 

Β Να μιλήσω με τον αρχηγό ώστε να προτρέψει τον παίκτη να αποχωρήσει 
γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο. 

Γ Να διακόψω το παιχνίδι μέχρις ότου ο παίκτης αποχωρήσει από τον 
αγωνιστικό χώρο. 

Δ συνεχίζω το παιχνίδι. 

  
22 Από ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου πρέπει να αποχωρήσει ο παίκτης 

που αντικαθίσταται; 

Α Την διχοτόμο γραμμή. 

Β Οπουδήποτε. 

Γ Την πλάγια γραμμή. 

Δ τη γραμμή του τέρματος. 

  

23 Μπορεί μια ομάδα να συνεχίσει να αγωνίζεται χωρίς τερματοφύλακα, αν 
αυτός τραυματιστεί; 

Α Ναι, γιατί ο τερματοφύλακας θεωρείται και είναι ένας παίκτης. 

Β Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει όλες οι αλλαγές. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Όχι. 
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24 Μία ομάδα είναι έτοιμη να σημειώσει τέρμα. Τη στιγμή που η μπάλα 
πρόκειται να μπει στο τέρμα, αμυντικός του οποίου η ομάδα αποτελείται από 

επτά μόνο παίκτες, φεύγει επίτηδες από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής… 

Α πρέπει αμέσως να διακόψει οριστικά το παιχνίδι. 

Β αν σημειωθεί γκολ, πρέπει να το ακυρώσει. 

Γ καταλογίζει γκολ. Αν ο παίκτης, ο οποίος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, δεν 
επιστρέψει για την έναρξη, διακόπτει τον αγώνα κι αναφέρει στο φύλλο αγώνα 

το γεγονός. 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, καθώς ο παίκτης δεν βγήκε από το 
αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού ή αποβολής. 

  

25 Ένας αναπληρωματικός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 
διαιτητή και παίζει την μπάλα με το χέρι του μέσα στη δική του περιοχή 

πέναλτι. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;  

Α κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά και ελεύθερο διαιτητή. 

Β κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά και έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ κίτρινη κάρτα για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή 
και άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ κίτρινη κάρτα για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή 
και πέναλτι. 

  

26 Ένας παίκτης που αντικαθίσταται βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και ο 
διαιτητής κάνει σήμα στον αναπληρωματικό να μπει. Ο αναπληρωματικός, 

πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, εκτελεί πλάγιο. Αυτό επιτρέπεται; 

Α Ναι, πάντα. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, δεδομένου ότι ο διαιτητής του έχει δώσει άδεια να μπει στο παιχνίδι ως 
αναπληρωματικός, έχει τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο παίκτη. 

Δ Ναι, επειδή ο παίκτης που αντικαθίσταται έχει αποχωρήσει από τον 
αγωνιστικό χώρο. 

  

27 Παίκτης αλλάζει φανέλα με τον τερματοφύλακά του, χωρίς να ενημερώσει 
τον διαιτητή. Λίγο μετά, πιάνει την μπάλα με τα χέρια του. Ο διαιτητής… 

Α καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τους δύο παίκτες. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και παρατηρεί τους δύο παίκτες  στην 
αμέσως επόμενη διακοπή παιχνιδιού. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι, να παρατηρεί τον παίκτη και αρχίζει πάλι το παιχνίδι 
με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  

Δ διακόπτει το παιχνίδι, να παρατηρεί και τους δύο παίκτες  και αρχίζει πάλι το 
παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
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28 Επιτρέπεται σε έναν τερματοφύλακα να εκτελέσει είτε πλάγιο, είτε κόρνερ, 

είτε πέναλτι; 

Α Ναι 

Β Ναι, αλλά στη συνέχεια πρέπει να επιστρέψει στην δική του περιοχή πέναλτι. 
Γ Όχι. 

Δ Μονό κατόπιν άδειας του διαιτητή 

  

29 Παίκτης σημειώνει γκολ τη στιγμή που η ομάδα του έχει στον αγωνιστικό 

χώρο δώδεκα παίκτες. Αυτό ο διαιτητής το συνειδητοποιεί αφού το παιχνίδι 

έχει ξαναρχίσει. Πρέπει να μετρήσει το τέρμα; 

Α Ναι, πάντα. 

Β Όχι, σε καμία περίπτωση. 

Γ Εξαρτάται από το αν ο δωδέκατος παίκτης είναι αναπληρωματικός ή παίκτης 

που αντικαταστάθηκε. 

Δ Ναι, εκτός αν ο δωδέκατος παίκτης είναι ένας παίκτης που αποβλήθηκε. 

  

30 Στη διάρκεια του αγώνα ένας παίκτης, ο πέμπτος κατά σειρά της ίδιας 

ομάδας, εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνεται στα αποδυτήρια 

όπου ήδη έχουν φτάσει και οι τέσσερεις προηγούμενοι τακτικοί συμπαίκτες 
του, οι οποίοι τελικά, όλοι τους, δεν επιστρέφουν. Ο διαιτητής 

αντιλαμβάνεται την όλη κατάσταση και...  

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχισθεί μέχρι την κανονική του λήξη, ανεξάρτητα για 

το ποια ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα. 

Β σταματά τον αγώνα περιμένοντας ενημέρωση από τον αρχηγό της ομάδας, ο 

ποίος συζητά το θέμα με τον προπονητή του. 

Γ διακόπτει οριστικά το παιχνίδι διαπιστώνοντας ότι εκείνη τη στιγμή επιτίθεται 

η αντίπαλη, του τελευταίου παίκτη που αποχώρησε, ομάδα. 

Δ αφού λάβει υπ' όψιν του τον κανόνα του πλεονεκτήματος, αφήνει το παιχνίδι 

να συνεχιστεί. Όταν η μπάλα πάψει να παίζει ή φύγει από την κατοχή της 
ομάδας με τους 11 τακτικούς, ο διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα. 

  

31 Αναπληρωματικός βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να επεμβαίνει στο 

παιχνίδι και η αντίπαλη ομάδα σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής... 

Α καταλογίζει το γκολ και ζητά από τον παίκτη να φύγει από τον αγωνιστικό 

χώρο. 

Β καταλογίζει το γκολ, παρατηρεί τον αναπληρωματικό παίκτη και του ζητά να 

φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. 

Γ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τον αναπληρωματικό και του ζητά να φύγει από 

τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το 
σημείο της γραμμής που μπήκε η μπάλα στο τέρμα. 

Δ ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον αναπληρωματικό και του ζητά να φύγει από 

τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το 
σημείο που βρισκόταν ο αναπληρωματικός  
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32 Ένας αναπληρωματικός από κάθε ομάδα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τη 

στιγμή που μια ομάδα σημειώνει ένα τέρμα, και ο διαιτητής... 

Α ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους παίκτες  για αντιαθλητική συμπεριφορά 
και δεν τους διατάσσει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι 

ξαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο παιζόταν η 
μπάλα πριν την επίτευξη του τέρματος. 

Β ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους παίκτες  για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο 
χωρίς άδεια και τους διατάσσει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Το 

παιχνίδι αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή από την περιοχή του τέρματος. 

Γ ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους παίκτες  για αντιαθλητική συμπεριφορά 
και τους διατάσσει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι 
ξαναρχίζει με άμεσο από την περιοχή του τέρματος,  από το σημείο στο οποίο 

παιζόταν η μπάλα πριν την επίτευξη του τέρματος. 
Δ ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους παίκτες  για αντιαθλητική συμπεριφορά 

και τους διατάσσει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας αρχίζει 
πάλι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την περιοχή του τέρματος. 

  

33 Ένας παίκτης αλλάζει θέση με τον τερματοφύλακα, αλλάζοντας και φανέλες, 
στη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να τους δει ο διαιτητής ή οι βοηθοί. Σε 

κάποια στιγμή κι ενώ η μπάλα παίζει, ο διαιτητής το αντιλαμβάνεται και... 

Α διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τους δύο παίκτες  και καταλογίζει ή άμεσο, 
ή πέναλτι. 

Β αποβάλει τον παίκτη, που πήρε την θέση του τερματοφύλακα, και παρατηρεί 
τον τερματοφύλακα, που παίζει στην θέση του παίκτη. Ο αγώνας αρχίζει πάλι 

με έμμεσο. 

Γ αποβάλει τον παίκτη, που πήρε την θέση του τερματοφύλακα, και παρατηρεί 
τον τερματοφύλακα, που παίζει στην θέση του παίκτη. Ο αγώνας αρχίζει πάλι 

με ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι. 

Δ περιμένει μέχρι το παιχνίδι να σταματήσει και θα παρατηρήσει τους δύο 
παίκτες με κίτρινη κάρτα. 

   

34 Πρόκειται να εκτελεσθεί ένα από τέρματος λάκτισμα. Ποιο είναι το πρώτο 
καθήκον του βοηθού διαιτητή; 

Α Πρέπει να πάρει θέση στην ευθεία με το ύψος της γραμμής της περιοχής 
πέναλτι, να ελέγξει αν η μπάλα βγαίνει από την περιοχή πέναλτι (η μπάλα 

«παίζει»).  

Β Πρέπει να ελέγξει αν η μπάλα είναι τοποθετημένη  μέσα στην περιοχή 
τέρματος. 

Γ Πρέπει να ελέγξει αν οι επιτιθέμενοι είναι εκτός περιοχής πέναλτι. 

Δ Πρέπει να πάρει θέση στην ευθεία με τον προτελευταίο αμυνόμενο για τον 
έλεγχο του offside 
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35 Ο τερματοφύλακας ελέγχει με τα χέρια του  την μπάλα που έχει μπλοκάρει 

και ετοιμάζεται να την διώξει προς το εσωτερικό του γηπέδου. Ο βοηθός 
διαιτητής… 

Α πρέπει άμεσα να παίρνει θέση στην  ευθεία με τον προτελευταίο αμυνόμενο 
για τον έλεγχο του offside. 

Β πρέπει να παίρνει θέση στην ευθεία με το ύψος της περιοχής πέναλτι και να 
ελέγχει αν ο τερματοφύλακας δεν κρατά με τα χέρια την μπάλα (ακόμη) έξω 

από την περιοχή πέναλτι.   

Γ πρέπει να ελέγχει το χρόνο που κρατά ο τερματοφύλακας την μπάλα και 
ανάλογα να σηκώσει τη σημαία η όχι. 

Δ Όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές. 

  

36 Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται  να σημειωθεί 

απευθείας γκολ; 

Α Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. 

Β Λάκτισμα από το κόρνερ. 

Γ Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  

37 Ένας παίκτης εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο, με την άδεια του διαιτητή, 

για να αντικατασταθεί. Πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο χτυπά με 
πολλή δύναμη έναν αντίπαλο. Ο διαιτητής... 

Α αποβάλει τον παίκτη και επιτρέπει να γίνει η αντικατάσταση. Ο αγώνας αρχίζει 
πάλι σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Β αποβάλει τον παίκτη και δεν επιτρέπει να γίνει η αντικατάσταση. Ο αγώνας 
συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ αποβάλει τον παίκτη, επιτρέπει να γίνει η αντικατάσταση καθώς είχε ζητηθεί 
από πριν.  Ο αγώνας αρχίζει πάλι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ αποβάλει τον παίκτη και δεν του επιτρέπει να αντικατασταθεί, παρόλα αυτά 
μπορεί να αντικατασταθεί ένας άλλος παίκτης στη διάρκεια της διακοπής. Ο 

αγώνας αρχίζει πάλι σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

  

38 Η μπάλα χτυπά στο κοντάρι του κόρνερ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η 

μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου; 

Α Όχι. 

Β Ναι, αν δεν περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος ή τη γραμμή του 
πλαγίου. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Σύμφωνα με τον Κανόνα 9, αν συμβεί αυτό θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός του 
αγωνιστικού χώρου.  
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39 Ποια θέση πρέπει να πάρει ο Βοηθός όταν ο τερματοφύλακας έχει μπλοκάρει, 

με τα χέρια, τη μπάλα και ετοιμάζεται να τη διώξει για να παίζεται, ενώ όλοι 
οι υπόλοιποι παίκτες έχουν "τραβηχτεί" κοντά στο κέντρο; 

Α Στην ευθεία με τον δεύτερο τελευταίο αμυντικό, συμπαίκτη του 
τερματοφύλακα, για τις ανάγκες του offside 

Β Στην ευθεία με τη μπάλα 

Γ Στην ευθεία με τον πρώτο επιτιθέμενο για να τον ελέγχει ως προς την 
παράβαση offside 

Δ Στην ευθεία με τον τερματοφύλακα 

  

40 Η μπάλα έχει βγει άουτ. Παίκτης ετοιμάζεται να την επαναφέρει στο παιχνίδι 
με από τέρματος λάκτισμα και την τοποθετεί πάνω στη γραμμή τέρματος στο 

τμήμα της μεταξύ των καθέτων δοκαριών. Ο διαιτητής διατάζει… 

Α να το εκτελέσει 

Β να την τοποθετήσει υποχρεωτικά στη γωνία της περιοχής τέρματος της 
πλευράς απ’ όπου βγήκε η μπάλα άουτ 

Γ να την τοποθετήσει υποχρεωτικά σε μια από τις δύο γωνίες της περιοχής 
τέρματος που σχηματίζονται από τη γραμμή τη παράλληλη με τη γραμμή 

τέρματος 

Δ να βάλει τη μπάλα στη περιοχή τέρματος γιατί απ’ εκεί που την τοποθέτησε 
δεν το επιτρέπει ο Κανονισμός. 

 

 

41 Στις περιπτώσεις offside ο βοηθός, ως βασική θέση στον αγωνιστικό χώρο, 
θα πρέπει να βρίσκεται στην ευθεία με τον δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο. Ο 

τελευταίος αμυνόμενος είναι … 

Α πάντα ο τερματοφύλακας 

Β ένας συμπαίκτης 

Γ ένας επιτιθέμενος 

Δ ο οποιοσδήποτε 

  

42 Μπορεί ο διαιτητής, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να καταλογίσει άμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα για παράβαση διαμαρτυρίας; 

Α Σε καμιά περίπτωση. Η διαμαρτυρία τιμωρείται πάντα με έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα και κίτρινη κάρτα. 

Β Ναι, όταν ο τακτικός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται ενώ είχε 
βγει για παροχή ιατρικής βοήθειας. 

Γ Ναι, όταν ο αναπληρωματικός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και 
διαμαρτύρεται. 

Δ Ναι, όταν ο τακτικός μπαίνει για πρώτη φορά, να συμμετάσχει στον αγώνα, 
αφού ήλθε εκείνη τη στιγμή. Είχε δηλωθεί πριν την έναρξη το αγώνα 
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43 Η μπάλα, ύστερα από σουτ επιτιθέμενου, κι ενώ άλλος επιτιθέμενος 

ευρισκόμενος μέσα στα δίχτυα τρέχει και την ακουμπά πάνω στη γραμμή 
τέρματος ανεπιτυχώς, καταλήγει γκολ. Ο διαιτητής αντιλαμβανόμενος όλη τη 

φάση αποφασίζει … 

Α καταλογίζει άμεσο εκεί που ακούμπησε τη μπάλα διότι επενέβη στο παιχνίδι 
ενώ ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου 

Β καταλογίζει άμεσο στη παράλληλη γραμμή του περιοχή τέρματος, με τη 
γραμμή τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο από εκεί που ακούμπησε τη μπάλα 

διότι επενέβη στο παιχνίδι ενώ ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου 

Γ καταλογίζει έμμεσο στη παράλληλη γραμμή του περιοχή τέρματος, με τη 
γραμμή τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο από εκεί που ακούμπησε τη μπάλα 

Δ καταλογίζει έμμεσο στη παράλληλη γραμμή του περιοχή τέρματος, με τη 

γραμμή τέρματος, στο πλησιέστερο σημείο από εκεί που ακούμπησε τη μπάλα 
και θα του δείξει κίτρινη κάρτα 

  

44 Στο 70’ του αγώνα επιτιθέμενος βρίσκεται στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι με 

πλήρη κατοχή της μπάλας και είναι έτοιμος να σουτάρει για γκολ. Αντίπαλος 
που στο α ημίχρονο είχε τιμωρηθεί για υβριστική συμπεριφορά, μπαίνει στον 

αγωνιστικό χώρο και μαρκάρει αντικανονικά τον επιτιθέμενο με αποτέλεσμα 
αυτός να χάσει την προφανή ευκαιρία να σημειώσει γκολ. Ο διαιτητής 

αποφασίζει … 

Α πέναλτι 

Β πέναλτι και κίτρινη 

Γ πέναλτι και κόκκινη 

Δ ελεύθερο διαιτητή 

  

45 Μετά τον καταλογισμό ενός ελεύθερου λακτίσματος ύστερα από ένα 

ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, ο διαιτητής προχωρά στη διαδικασία εκτέλεσής 
του. Διαπιστώνει ότι το τείχος των αμυνομένων στήνεται αυτοβούλως σε 

απόσταση 15 μέτρων από τη μπάλα. Ο διαιτητής … 

Α σφυρίζει να εκτελεστεί το ελεύθερο λάκτισμα 

Β δίνει εντολή στο τέλος να έλθει στα 9,15 μέτρα 

Γ δίνει εντολή στο τέλος να έλθει στα 10 μέτρα 

Δ δίνει εντολή στο τέλος να έλθει στα 11 μέτρα 

  

46 Στις παρακάτω περιπτώσεις, πότε η μπάλα θεωρείται ότι δεν είναι εντός 

παιχνιδιού; 

Α Όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί από τον διαιτητή. 

Β Όταν χτυπήσει στο χέρι παίκτη, εκτός του τερματοφύλακα, στην δικιά του 

περιοχή πέναλτι. 

Γ Όταν δεν έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος στον αγωνιστικό 

χώρο και ενώ βρίσκεται στον αέρα. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.   
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47 Τι πρέπει να κάνει ο πιο κοντινός βοηθός διαιτητή στη διάρκεια μαζικής 

σύρραξης; 

Α πρέπει να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσει να χωρίσει τους 
παίκτες. 

Β πρέπει απλά να παρατηρήσει τα τεκταινόμενα. 

Γ Δεν είναι δική του ευθύνη το να παρέμβει. 

Δ πρέπει να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει τον διαιτητή. 

  

48 Αφού ολοκληρώθηκε ο αγώνας διαπιστώσαμε ότι η κάθε ομάδα 

πραγματοποίησε πέντε αλλαγές παικτών. Ερωτηθέντες οι υπεύθυνοι των 
ομάδων απάντησαν ότι ήταν ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός. Τι είδους, από 

τις απαντήσεις, ήταν ο αγώνας; 

Α Πρωταθλήματος 2ης κατηγορίας εθνικής ομοσπονδίας 

Β Πρωταθλήματος 1ης κατηγορίας εθνικής ομοσπονδίας 

Γ Φιλανθρωπικός αγώνας 

Δ Πρωταθλήματος γυναικών 1ης κατηγορίας εθνικής ομοσπονδίας 

  

49 Αν ο βοηθός σηκώσει τη σημαία για μια παράβαση που είδε, οφείλει ο 

διαιτητής να σφυρίξει; 

Α Ναι, καθώς έχει υποδειχθεί μια παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού. 

Β Όχι, εκτός αν ο διαιτητής έχει βγει προσωρινά εκτός δράσης και το παιχνίδι 
έχει συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του βοηθού διαιτητή. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Οι απαντήσεις β) και γ) είναι σωστές. 

  

50 Μπορεί ο βοηθός να μπει στον αγωνιστικό χώρο ώστε να ελέγξει αν το τείχος 

των αμυνόμενων απέχει 9,15 μέτρα από την μπάλα; 

Α Όχι. 

Β Ναι, πάντα. 

Γ Ναι, εφόσον το ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται κοντά στην πλάγια γραμμή, 
γνωρίζοντάς το ο διαιτητής. 

Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

  

51 Ο βοηθός διαπιστώνει ότι ένας παίκτης γίνεται ένοχος βίαιης συμπεριφοράς 

ενώ παίζεται η μπάλα και το περιστατικό πραγματοποιείται εκτός του 
οπτικού πεδίου του διαιτητή. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του βοηθού 

διαιτητή; 

Α Εκτός αν οι αντίπαλοι έχουν ευκαιρία να σημειώσουν τέρμα, πρέπει να 
σηκώσει τη σημαία του προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του διαιτητή 

και να τον ενημερώσει ανάλογα. 

Β πρέπει να σηκώσει αμέσως τη σημαία του για να προσελκύσει την προσοχή 
του και να του εξηγήσει τι συνέβη. 

Γ πρέπει να ενημερώσει τον διαιτητή κατά την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού. 
Δ Δεν πρέπει να κάνει τίποτα καθώς δεν αποτελεί δική του ευθύνη. 
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52 Τι πρέπει να πράξει ο τέταρτος διαιτητής σε περίπτωση ανεύθυνης 

συμπεριφοράς από κάποιο πρόσωπο μέσα στην τεχνική περιοχή; 

Α Να απομακρύνει από την τεχνική περιοχή το πρόσωπο αυτό. 

Β Να ζητήσει από τον παρατηρητή αγώνα να απομακρύνει το πρόσωπο αυτό από 

την τεχνική περιοχή. 

Γ Να ζητήσει από τον υπεύθυνο τήρησης της τάξης  να απομακρύνει το πρόσωπο 

αυτό από την τεχνική περιοχή. 

Δ Να ενημερώσει τον διαιτητή για την ανεύθυνη αυτή συμπεριφορά. 

  

53 Επιτρέπεται η επανάληψη του εναρκτήριου λακτίσματος αν ο παίκτης που το 

εκτέλεσε αγγίξει την μπάλα δεύτερη φορά πριν να την αγγίξει κάποιος άλλος 
παίκτης; 

Α Όχι, εφόσον η διαδικασία του εναρκτήριου λακτίσματος έγινε σωστά. 

Β Ναι, εφόσον η μπάλα παίχτηκε προς τα εμπρός. 

Γ Ο Κανόνας 8 δεν προβλέπει ότι τον δεύτερο άγγιγμα της μπάλας κατά το 

εναρκτήριο λάκτισμα αποτελεί παράπτωμα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

54 Ο αγώνας αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή και οι παίκτες της  μιας ομάδας 

αρνούνται να συμμετάσχουν. Ο διαιτητής… 

Α πρέπει να επιμείνει να συμμετάσχει τουλάχιστον ένας παίκτης από κάθε 

ομάδα. 

Β συνεχίζει με την διαδικασία εκτέλεσης στο σημείο όπου αυτή βρισκόταν όταν 

διακόπηκε το παιχνίδι. 

Γ μετά τον αγώνα αναφέρει σχετικά στο φύλλο αγώνα. 

Δ θα πει στον παίκτη που κέρδισε το ελεύθερο διαιτητή, να την λακτίσει προς 

την άλλη ομάδα. 

  

55 Ένας παίκτης εκτελεί σωστά το εναρκτήριο λάκτισμα, αλλά ο δυνατός αέρας 

φυσά την μπάλα πίσω στο δικό του τέρμα, χωρίς να την έχει αγγίξει άλλος 
παίκτης. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει κόρνερ. 

Β διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το εναρκτήριο λάκτισμα. 

Γ εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Δ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα. 

  

56 Πόσοι παίκτες  από κάθε ομάδα συμμετέχουν σε ένα ελεύθερο διαιτητή; 

Α Τουλάχιστον δύο παίκτες  από κάθε ομάδα. 

Β Ίσος αριθμός παικτών από κάθε ομάδα. 

Γ Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παικτών. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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57 Ένας παίκτης εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα στο α ημίχρονο. Στην έναρξη 

του β ημιχρόνου, το εναρκτήριο λάκτισμα εκτελείται από την ίδια ομάδα. Ο 
διαιτητής το συνειδητοποιεί αυτό μετά από ένα λεπτό. Ποια πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή; 

Α πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον παίκτη που εκτέλεσε το 
εναρκτήριο λάκτισμα και να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή 

από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Β πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον παίκτη που εκτέλεσε το 

εναρκτήριο λάκτισμα και να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από 
το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Γ πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού. Μετά τη λήξη, πρέπει να 

αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα. 

Δ πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να διατάξει να εκτελεστεί πάλι το 

εναρκτήριο λάκτισμα από την άλλη ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, το 
χρονόμετρο μηδενίζεται. 

  

58 Σε ένα ελεύθερο διαιτητή στο κέντρο του γηπέδου, τρέχει και συμμετέχει και 

ο ένας τερματοφύλακας. Θα το επιτρέψει αυτό ο διαιτητής; 

Α Όχι γιατί δεν γίνεται να ξαναρχίσει ο αγώνας χωρίς και τους δύο 

τερματοφύλακες στις θέσεις τους. 

Β Ναι. 

Γ Εξαρτάται από το λεπτό και το σκορ του αγώνα. 

Δ Εξαρτάται από τους Κανόνες της διοργάνωσης. 

  
59 Μετά από ένα ελεύθερο διαιτητή και αφού η μπάλα έχει αγγίξει το έδαφος, 

ένας  παίκτης λακτίζει την μπάλα και πετυχαίνει γκολ στο αντίπαλο τέρμα, 
χωρίς να την έχει αγγίξει τουλάχιστον άλλος ένας παίκτης. Ο αγώνας 

ξαναρχίζει με: 

Α Εναρκτήριο λάκτισμα. 

Β Από τέρματος λάκτισμα. 

Γ Ελεύθερο διαιτητή. 

Δ Κόρνερ. 

  

60 Μετά από ελεύθερο  διαιτητή, η μπάλα αγγίζει το έδαφος και με τη δύναμη 

του ανέμου εισέρχεται στο τέρμα  της ομάδας Α, χωρίς να την έχει αγγίξει 
κάποιος παίκτης. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής καταλογίζει κόρνερ. 

Β Ο διαιτητής καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα. 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει το γκολ. 

Δ Ο διαιτητής επαναλαμβάνει το ελεύθερο διαιτητή. 

 
 

61 Ο Κανόνας 7 αφορά... 

Α Στην Έναρξη και Συνέχεια του Παιχνιδιού. 

Β Ελεύθερο διαιτητή και αντικανονική θέση offside. 

Γ τη διάρκεια του αγώνα. 

Δ Στους βοηθούς του διαιτητή. 
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62 Ο χρόνος του α' ημιχρόνου παρατάθηκε, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, 

για καθυστερήσεις. Στη διάρκεια αυτού του επιπρόσθετου χρόνου έγιναν δύο 
αντικαταστάσεις παικτών. Ο διαιτητής, για τον λόγο αυτό, θα επεκτείνει 

ακόμα περισσότερο τον ήδη επιπρόσθετο χρόνο; 

Α Ναι, πρέπει να δείξει και πάλι τον χρόνο που θα προστεθεί. 

Β Ναι. 

Γ Όχι. 

Δ Η πρόσθεση παραπάνω χρόνου εξαρτάται από τον διαιτητή. 

  

63 Σε κάθε ημίχρονο πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος για τον χρόνο που 

χάθηκε για... 

Α αντικαταστάσεις. 

Β την εκτίμηση των τραυματισμών των παικτών. 

Γ προσπάθειες "ροκανίσματος" χρόνου. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  

64 Μπορεί ένας διαιτητής να διορθώσει ένα σφάλμα κατά τον υπολογισμό του 

χρόνου στο πρώτο ημίχρονο προσθαφαιρώντας χρόνο από τον δεύτερο 
ημίχρονο; 

Α Ναι. 

Β Ναι, μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Γ Όχι. 

Δ Όχι, μπορεί να αφαιρέσει λεπτά. 

  

65 Ο διαιτητής, από λάθος, λήγει το β' ημίχρονο στο 85 λεπτό, αντί κανονικά 

στο 90', αφού δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Σφυρίζει τη λήξη και 
κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια, ενώ δεν έχει βγει ακόμα από τον 

αγωνιστικό χώρο. Τρέχει ο 4ος και του λέει ότι το παιχνίδι θέλει ακόμα 5 
λεπτά για να λήξει. Ο διαιτητής... 

Α αναφέρει το γεγονός στο φύλλο αγώνα για να λάβει σχετική απόφαση η 
διοργανώτρια αρχή. 

Β θα αρχίσει πάλι τον αγώνα για να παιχτούν τα υπόλοιπα 5 λεπτά από το 
σημείο που σταμάτησε το παιχνίδι 

Γ Τίποτα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

66 Δεν υπάρχει χάσιμο χρόνου στη διάρκεια του αγώνα συνεπώς ο διαιτητής δεν 

μπορεί να προσθέσει επιπλέον χρόνο είτε στο α', είτε στο β' ημίχρονο, 
παρόλα αυτά τον παρατείνει. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις 

επιτρέπεται αυτό;  

Α Ποτέ. 

Β Μόνο αν συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες.  

Γ Για να εκτελεστεί ή να εκτελεστεί ξανά ένα πέναλτι που σφυρίχτηκε στη λήξη 
του ημιχρόνου. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  



Εξετάσεις Πιστοποίησης Αξιωματούχων Αγώνων ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 
 

Εξετάσεις πιστοποίησης Αξιωματούχων Αγώνων ΕΠΣ Ηλείας 2018_19                                                                               15 
 

2018 

  

67 Μετά την ολοκλήρωση της α' περιόδου, οι δύο ομάδες συμφωνούν να αρχίσει 

η β' περίοδος χωρίς ανάπαυλα. Μπορεί ο διαιτητής να συμφωνήσει με αυτό; 

Α Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας παίκτης δεν θέλει να κάνει διάλειμμα. 
Β Όχι, οι Κανόνες του Παιχνιδιού αναφέρουν ότι οι παίκτες υποχρεωτικά πρέπει 

να κάνουν διάλειμμα. 

Γ Όχι, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η δεκαπεντάλεπτη διάρκεια της ανάπαυλας. 
Δ Ναι, αν το επιθυμεί ο διαιτητής. 

  

68 Μπορεί ένας παίκτης να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να πιεί 

νερό χωρίς να πάρει πρώτα άδεια από τον διαιτητή; 

Α Ναι, κατά τη διάρκεια μιας διακοπής του παιχνιδιού. 

Β Ναι, οποτεδήποτε. 

Γ Ναι, όλοι οι παίκτες  πρέπει να λαμβάνουν υγρά. 

Δ Όχι. 

  

69 Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του αγώνα ενώ ένας παίκτης έχει 

υποπέσει σε ένα παράπτωμα που τιμωρείται με παρατήρηση. Το παιχνίδι 
διακόπτεται για να καταλογισθεί ελεύθερο λάκτισμα υπέρ των αντιπάλων οι 

οποίοι θέλουν να το εκτελέσουν αμέσως. Ο διαιτητής... 

Α επιτρέπει την εκτέλεση αν δεν έχει σφυρίξει πρώτα. Θα παρατηρήσει τον 

παραβάτη μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου 

Β μπορεί να επιτρέψει την γρήγορη εκτέλεση του λακτίσματος και να μην 

παρατηρήσει τον παίκτη την επόμενη φορά που η μπάλα θα βγει εκτός 
αγωνιστικού χώρου. 

Γ δεν πρέπει να επιτρέψει την γρήγορη εκτέλεση του λακτίσματος. Οφείλει να 

παρατηρήσει τον παίκτη που υπέπεσε στο παράπτωμα πριν επιτρέψει την 
συνέχιση του αγώνα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

70 Ο βοηθός σημειώνει ότι η μπάλα έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Ένας 

αμυνόμενος χτυπά, μέσα στην περιοχή πέναλτι, με βίαιο τρόπο, αντίπαλο 
αφού η μπάλα έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με 

πλάγιο 

Β πρέπει να αποβάλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει 

ξανά με πέναλτι. 

Γ παρατηρεί τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει 

ξανά με πλάγιο 

Δ παρατηρεί τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει 

ξανά με πέναλτι. 
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71 Στη διάρκεια του παιχνιδιού επιτιθέμενος σημειώνει γκολ με το χέρι, 

χρησιμοποιώντας, μάλιστα, πρόθεση. Είναι δυνατόν το γκολ αυτό να είναι 
κανονικό; 

Α Όχι γιατί με σαφήνεια αναφέρεται ως 10η περίπτωση παραβάσεων των αμέσων 
στον Κανόνα 12. 

Β Ναι διότι το να παιχτεί η μπάλα με το χέρι, με πρόθεση, από επιτιθέμενο, 
ουδέποτε είναι παράβαση. 

Γ Ναι, ορισμένες φορές. 

Δ Όχι ποτέ. 

  

72 Μπορεί ένας παίκτης να βάλει γκολ στο τέρμα του, παίζοντας την μπάλα με 

τα χέρια του; 

Α Όχι. 

Β Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφύλακα και αν δεν παραβιάζονται οι Κανόνες 
του Παιχνιδιού. 

Γ Ναι, εφόσον η μπάλα παιζόταν τη στιγμή εκείνη. 

Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

  

73 Ο τερματοφύλακας πιάνει την μπάλα με τα χέρια του αφού του την έχει 

μεταβιβάσει, με πρόθεση και με το γόνατό του, ένας συμπαίκτης. Υπάρχει 
παράβαση; 

Α Ναι, πάντα. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, αλλά μόνο εφόσον την αγγίξει με τον βραχίονά του. 

Δ Ναι. Το παράπτωμα διαπράχθηκε από τον παίκτη που μεταβίβασε την μπάλα 
με το πόδι του. Παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

  

74 Ένας παίκτης προσποιείται ότι δέχθηκε ένα αντικανονικό μαρκάρισμα 

προκειμένου να ξεγελάσει τον διαιτητή, ώστε να σφυρίξει φάουλ ή πέναλτι. 
Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο παίκτης παρατηρείται μόνο εφόσον η προσποίηση έλαβε χώρα μέσα στην 
αντίπαλη περιοχή πέναλτι. 

Β Ο παίκτης παρατηρείται, αλλά χωρίς κίτρινη κάρτα για το πρώτο παράπτωμα. 

Γ Ο παίκτης παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζεται 
έμμεσο φάουλ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Ο παίκτης δεν πρέπει να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για το παράπτωμα αυτό, 
αλλά ο διαιτητής τον προειδοποιεί ώστε να συμπεριφέρεται με τίμιο κι 

αθλητικό τρόπο. 

  

75 Μπορεί ένας παίκτης που έχει αποβληθεί να παραμείνει μέσα στην τεχνική 

περιοχή; 

Α Όχι 

Β Ναι, αν έχει αναγνωριστεί σωστά. 

Γ Ναι, αν παραμείνει σιωπηλός. 

Δ Όχι, εκτός αν είναι ένας από αυτούς που έχουν ήδη αντικατασταθεί. 
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76 Πριν από την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος και ενώ η μπάλα δεν 

παίζεται ακόμη, ένας παίκτης μέσα στη δικιά του περιοχή πέναλτι, χτυπά 
βίαια έναν αντίπαλο. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής παρατηρεί τον παίκτη που διέπραξε την παραβίαση και εκτελεί 
ελεύθερο διαιτητή. 

Β Ο διαιτητής αποβάλει τον παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα. Ο αγώνας 
συνεχίζεται με το ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ Ο διαιτητής αποβάλει τον παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα και καταλογίζει 
πέναλτι. 

Δ Όλες οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι σωστές. 

  77 Από τα ακόλουθα παραπτώματα που διαπράττει ένας τερματοφύλακας, ποιο 

τιμωρείται με αποβολή; 

Α Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 

Β Βίαιη συμπεριφορά. 

Γ Χρησιμοποιεί άσεμνη, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα ή χειρονομίες. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  
78 Ενώ η μπάλα παίζει, ένας παίκτης ζητά άδεια να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο, και ενώ πηγαίνει προς τη γραμμή του πλαγίου, χτυπά έναν 

αντίπαλο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παίκτη και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Β αποβάλει τον παίκτη και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα. 

Γ αποβάλει τον παίκτη και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ Δυο από τις απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές. 

  

79 Ενώ η μπάλα παίζει, ένας παίκτης χειροκροτεί, εκφράζοντας την διαφωνία 
του με την απόφαση του διαιτητή. Ο διαιτητής … 

Α πρέπει να τον αποβάλει και να σφυρίξει πέναλτι. 

Β πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα για 
αντιαθλητική συμπεριφορά και να καταλογίσει άμεσο από εκεί που ήταν ο 

παίκτης, εκτός κι αν εφαρμόσει το πλεονέκτημα. 

Γ πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα και να 
σφυρίξει έμμεσο από εκεί που ήταν ο παίκτης, εκτός κι αν εφαρμόσει το 

πλεονέκτημα. 

Δ πρέπει να αποβάλει τον παίκτη γιατί έκανε μια προσβλητική χειρονομία και 
να καταλογίσει έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα, εκτός κι αν 

εφαρμόσει το πλεονέκτημα. 

  
80 Ένας παίκτης ξαπλώνει πάνω στην μπάλα, με πρόθεση, για υπερβολικό 

χρονικό διάστημα. Ο διαιτητής … 

Α παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και σημειώνει άμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα. 

Β σημειώνει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αντίπαλη ομάδα. 

Γ παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και σημειώνει έμμεσο 
για την αντίπαλη ομάδα. 

Δ Το παιγνίδι συνεχίζεται. 
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81 Ποια από τις ακόλουθες παραβάσεις τιμωρείται πάντα με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα; 

Α Πήδημα κατά αντιπάλου. 

Β Λάκτισμα ή απόπειρα λακτίσματος ενός αντιπάλου. 

Γ Φτύσιμο ενός αντιπάλου. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  

82 Ένας διαιτητής παρατηρεί έναν παίκτη ο οποίος στη συνεχεία ζητά συγνώμη 

για την απρεπή συμπεριφορά του. Μπορεί ο διαιτητής να αποφασίσει να μην 
αναφέρει το περιστατικό; 

Α Όχι. Πρέπει να αναφέρονται όλες οι παρατηρήσεις. 

Β Ναι, πάντα. 

Γ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

Δ Ναι, αλλά μόνο εφόσον αυτός που ζητά συγνώμη είναι ο αρχηγός. 

  
83 Ο τερματοφύλακας κρατά την μπάλα στην παλάμη του. Αντίπαλος με το 

κεφάλι του προσπαθεί να του πάρει την μπάλα. Αυτό επιτρέπεται; 

Α Ναι 

Β Όχι 

Γ Ναι, αν δεν γίνει με επικίνδυνο τρόπο. 

Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

  
84 Ο τερματοφύλακας μπλοκάρει την μπάλα μετά από σουτ επιτιθέμενου και 

προσπαθεί να την πετάξει ή να την κλωτσήσει, με σκοπό να τη διώξει. 
Αντίπαλος, ευρισκόμενος πολύ κοντά του, την κλωτσά χωρίς να έλθει σε 

επαφή με τον τερματοφύλακα με αποτέλεσμα ο τερματοφύλακας να την 
χάσει. Αυτό επιτρέπεται; 

Α Ναι, το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας εμποδίζεται να επαναφέρει την μπάλα 
στο παιχνίδι με τα χέρια του, δεν αποτελεί παράπτωμα. 

Β Όχι, η παρεμπόδιση του τερματοφύλακα όταν αυτός έχει αποκτήσει τον 
έλεγχο της μπάλας με τα χέρια του είναι παράπτωμα. Ο τερματοφύλακας 

θεωρείται ότι ελέγχει την μπάλα με τα χέρια του όταν αναπηδά την μπάλα στο 
έδαφος ή την ρίχνει στον αέρα.  

Γ Όχι, το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας εμποδίζεται να επαναφέρει την μπάλα 
στο παιχνίδι με τα χέρια του, αποτελεί παράπτωμα. Ο παίκτης παρατηρείται 

και το παιχνίδι ξαναρχίζει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας. 

Δ Όχι, το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας εμποδίζεται να επαναφέρει την μπάλα 
στο παιχνίδι με τα χέρια του, αποτελεί παράπτωμα. Ο παίκτης αποβάλλεται 

και το παιχνίδι ξαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας. 

  
85 Επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερους παίκτες  να διεκδικήσουν την μπάλα 

από έναν αντίπαλο ταυτοχρόνως; 

Α Όχι, ποτέ. 

Β Ναι, με δεδομένο ότι οι διεκδικήσεις είναι κανονικές. 

Γ Ναι, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις δεν είναι επικίνδυνες. 

Δ Ναι, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις δεν έγιναν με υπερβολική δύναμη. 
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86 Ένας αμυνόμενος ξεκινά να κρατά έναν επιτιθέμενο εκτός της περιοχής του 

πέναλτι αλλά σταματά εντός της περιοχής του πέναλτι. Ποια πρέπει να είναι 
η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής καταλογίζει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι. 

Β Ο διαιτητής καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα διότι η ενέργεια του 
κρατήματος ξεκίνησε έξω από την περιοχή πέναλτι. 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή 
πέναλτι. 

Δ Το παιχνίδι συνεχίζεται. 

  

87 Ενώ παίζεται η μπάλα ένας παίκτης, που βρίσκεται εκτός της δικής του 

περιοχής πέναλτι, φτύνει αντίπαλο ο οποίος πατά και με τα δύο πόδια τη 
γραμμή αυτής της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα  στη γραμμή της περιοχής πέναλτι. 

Β καταλογίζει πέναλτι. 

Γ καταλογίζει άμεσο στο σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

88 Το "ψαλιδάκι" επιτρέπεται εφόσον... 

Α χρησιμοποιείται για την επίτευξη τέρματος. 

Β δεν υπάρχει χτύπημα σε αντίπαλο. 

Γ σύμφωνα με την γνώμη του διαιτητή, δεν είναι επικίνδυνο για τους 
αντιπάλους. 

Δ δεν υπάρχει χτύπημα σε αντίπαλο ή στο διαιτητή. 

  

89 Ενόσω η μπάλα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, ένας παίκτης ευρισκόμενος 

στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του, ρίχνει ένα αντικείμενο σε αντίπαλο με 
υπερβολική δύναμη. Ο αντίπαλος βρίσκεται έξω από την περιοχή πέναλτι. Ο 

διαιτητής... 

Α αποβάλει τον παίκτη για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι και καταλογίζει άμεσο 
από το σημείο στο οποίο, το αντικείμενο, χτύπησε ή θα είχε χτύπαγε τον 

αντίπαλο. 

Β αποβάλει τον παίκτη για βίαιη συμπεριφορά και χορηγεί πέναλτι. 

Γ αποβάλει τον παίκτη για βίαιη συμπεριφορά και καταλογίζει άμεσο από το 
σημείο στο οποίο χτύπησε ή θα είχε χτυπήσει το αντικείμενο τον αντίπαλο. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

90 Πώς τιμωρείται ο παίκτης που στερεί μια προφανή ευκαιρία, της αντίπαλης 

ομάδας, για επίτευξη τέρματος παίζοντας την μπάλα με το χέρι του, με 
πρόθεση, στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί το πλεονέκτημα; 

Α Παρατήρηση. 

Β Εξαρτάται από το αν ήθελε, ο παίκτης, να στερήσει γκολ στην αντίπαλη 
ομάδα, με την ενέργειά του αυτή. 

Γ Προειδοποίηση. 

Δ Αποβολή. 
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91 Ένας παίκτης θέλει να παίξει την μπάλα και σηκώνει το πόδι του επικίνδυνα, 

πάνω από το ύψος των ώμων του, ενώ ένας αντίπαλος προσπαθεί να την 
παίξει με το κεφάλι. Ο διαιτητής... 

Α σφυρίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι. 

Β σφυρίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι για βίαιη συμπεριφορά. 

Γ σφυρίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι για σοβαρή αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

Δ σφυρίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

  

92 Επιτρέπεται σε έναν τερματοφύλακα να αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του, 

αφού του την έχει πασάρει με το γόνατο ένας συμπαίκτης του με πρόθεση; 

Α Όχι. 

Β Όχι εκτός κι αν το έπραξε για να καθυστερήσει το χρόνο του παιχνιδιού. 

Γ Ναι. 

Δ Ναι εκτός κι αν το έπραξε για να καθυστερήσει το χρόνο του παιχνιδιού. 

  

93 Ένας παίκτης εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο, με την άδεια του διαιτητή, 

για να αντικατασταθεί. Πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο χτυπά με 
πολλή δύναμη έναν αντίπαλο. Ο διαιτητής... 

Α τον αποβάλει και ξεκινά το παιχνίδι με άμεσο για την αντίπαλη ομάδα. 

Β τον αποβάλει και διατάσσει τον αναπληρωματικό να μπει για να συμμετάσχει 
στον παιχνίδι. 

Γ τον αποβάλει και αντικαθίσταται ένας από τους λοιπούς συμπαίκτες του. 

Δ τον αποβάλει και αντικαθίσταται ένας από τους λοιπούς αντιπάλους του. 

  

94 Συμπαίκτης του τερματοφύλακα χρησιμοποιεί επίτηδες ένα κόλπο για να 

παρακάμψει τους Κανόνες του Παιχνιδιού γυρίζοντας την μπάλα με κεφαλιά 
στον τερματοφύλακα αφού την ανασηκώσει με το πόδι του. Ο διαιτητής...  

Α καταλογίζει έμμεσο φάουλ υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο που 
κτύπησε την κεφαλιά. 

Β παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει 
έμμεσο υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο που κτύπησε την κεφαλιά. 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Δ παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και εκτελεί ελεύθερο 
διαιτητή. 

  

95 Επιτρέπεται να δείξει ο διαιτητής κίτρινη ή κόκκινη κάρτα σε έναν 

αναπληρωματικό που κάθεται στον πάγκο; 

Α Ναι. 

Β Όχι. 

Γ Εξαρτάται από τον διαιτητή. 

Δ Σύμφωνα με τον διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, δεν επιτρέπεται. 
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96 Στα πρώτα δευτερόλεπτα του β ημιχρόνου διαπιστώνεις ότι ο 

τερματοφύλακας της μιας ομάδας έχει αλλάξει θέσεις με έναν συμπαίκτη του 
ο οποίος εκτελεί χρέη "νέου" τερματοφύλακα φορώντας μάλιστα και την 

στολή τερματοφύλακα. Πως αντιμετωπίζεις το γεγονός με δεδομένο ότι δεν 
σε ενημέρωσε ο αρχηγός τους λίγο πριν ξεκινήσεις το β ημίχρονο; 

Α Δεν κάνω καμιά ενέργεια  

Β Διακόπτω το παιχνίδι και καταλογίζω έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκεί που 
ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής. 

Γ Διακόπτω το παιχνίδι, καταλογίζω έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκεί που ήταν η 
μπάλα τη στιγμή της διακοπής και παρατηρώ με κίτρινη και τους δύο. 

Δ Δεν διακόπτω το παιχνίδι και στην πρώτη διακοπή του παιχνιδιού τους 
παρατηρώ με κίτρινη κάρτα. 

  

97 Ένας αμυνόμενος, ευρισκόμενος στην δική του περιοχή πέναλτι, κτυπά βίαια 

αντίπαλο ενώ η μπάλα παίζει στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής… 

Α διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλει τον παραβάτη για βίαιη συμπεριφορά και 
καταλογίζει πέναλτι. 

Β διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλει τον αμυνόμενο για σοβαρό επικίνδυνο 
παιχνίδι και καταλογίζει πέναλτι. 

Γ διακόπτει παιχνίδι, αποβάλει τον παραβάτη για αντιαθλητική συμπεριφορά, 
καταλογίζει πέναλτι. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλει τον αμυνόμενο και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή 
επειδή δεν είδε την παράβαση. 

  
98 Παίκτης είναι ένοχος βίαιης συμπεριφοράς κατά αντιπάλου, ενώ η μπάλα δεν 

είναι στο παιχνίδι. Πώς θα επαναρχίσει ο διαιτητής το παιχνίδι; 

Α Με ελεύθερο διαιτητή, διότι η μπάλα δεν έπαιζε την ώρα της παράβασης. 

Β Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Γ Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο της παράβασης. 

Δ Με έμμεσο από το σημείο της παράβασης. 

  

99 Μετά από ένα όχι δυνατό σουτ αντιπάλου προς το τέρμα, ο τερματοφύλακας 
αγγίζει την μπάλα και την αφήνει να πέσει κάτω, αν και μπορεί να την πιάσει 

σταθερά και να την ελέγξει με τα χέρια του. Άλλος αντίπαλος, βρισκόμενος 
σχεδόν κοντά του, αρχίζει να τρέχει προς την μπάλα. Αντιλαμβανόμενος ο 

τερματοφύλακας το γεγονός στέλνει την μπάλα, με τα χέρια του, σε 
συμπαίκτη του που βρίσκεται κι αυτός μέσα στην περιοχή τους πέναλτι. Ο 

συμπαίκτης ξεκινά μια επιθετική προσπάθεια. Ο διαιτητής σφυρίζει … 
Α Έκανε λάθος, το παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή στο 

σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής. 

Β έμμεσο, σε βάρος της ομάδας του τερματοφύλακα, όταν ο τερματοφύλακας 

έπιασε πάλι την μπάλα. 

Γ έμμεσο, σε βάρος της ομάδας του τερματοφύλακα, όταν ο τερματοφύλακας 

άγγιξε την πρώτη φορά την μπάλα. 

Δ Επανάληψη διότι ο συμπαίκτης του ήταν μέσα στην περιοχή πέναλτι όταν ο 

τερματοφύλακας του μεταβίβασε την μπάλα. Έπρεπε να την αγγίξει έξω από 
την περιοχή πέναλτι. 
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100 Αναπληρωματικός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

διαιτητή και εμποδίζει την επίτευξη γκολ πιάνοντας την μπάλα με τα χέρια 
του. Ο διαιτητής …  

Α καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι και αποβάλει τον 
αναπληρωματικό γιατί εμπόδισε την επίτευξη  γκολ από την αντίπαλη ομάδα. 

Β καταλογίζει έμμεσο και αποβάλει τον αναπληρωματικό γιατί εμπόδισε γκολ με 
τα χέρια του. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι, το αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή και παρατηρεί τον 
αναπληρωματικό για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Δ ξεκινάει πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή και αποβάλει τον 
αναπληρωματικό γιατί εμπόδισε γκολ με το χέρι του. 

 

 

101 Επιτιθέμενος έχει μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος. 

Αντίπαλος, όχι ο τερματοφύλακας, παίζει την μπάλα με το χέρι, με πρόθεση, 
για να αποτρέψει το τέρμα, ωστόσο η μπάλα μπαίνει στο τέρμα. Ο 

διαιτητής... 

Α καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αντίπαλο διότι έπαιξε την μπάλα με το 
χέρι με πρόθεση. 

Β καταλογίζει πέναλτι και αποβάλει τον αντίπαλο για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι. 

Γ καταλογίζει το τέρμα και αποβάλει τον αντίπαλο για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι. 

Δ καταλογίζει το τέρμα και παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

  

102 Για ποιο λόγο τιμωρεί ο διαιτητής έναν παίκτη που κλωτσά ή προσπαθεί να 

κλωτσήσει έναν αντίπαλο με υπερβολική δύναμη ενώ δεν παίζει η μπάλα; 

Α Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 

Β Βίαιη συμπεριφορά. 

Γ Αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Δ Επικίνδυνο παιχνίδι. 

  

103 Παίκτης εκτελεί πλάγιο προς έναν αντίπαλο, αλλά πριν αγγίξει την μπάλα ο 

αντίπαλος, ο εκτελεστής πιάνει την μπάλα με τα χέρια του προκειμένου να 
μην την λακτίσει ο αντίπαλος. Ο διαιτητής... 

Α αρχίζει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι αρχίζει 
πάλι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ μπορεί να παρατηρήσει ή να αποβάλει τον παίκτη και το παιχνίδι αρχίζει πάλι 
με άμεσο  ή πέναλτι. 

Δ αποβάλει τον παίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη 
γκολ και το παιχνίδι αρχίζει πάλι με άμεσο 

  



Εξετάσεις Πιστοποίησης Αξιωματούχων Αγώνων ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 
 

Εξετάσεις πιστοποίησης Αξιωματούχων Αγώνων ΕΠΣ Ηλείας 2018_19                                                                               23 
 

2018 

104 Ο τερματοφύλακας αγγίζει την μπάλα με τα χέρια του αφού έχει λακτιστεί 

προς αυτόν, με πρόθεση, από συμπαίκτη του. Καταλογίζεται έμμεσο για την 
αντίπαλη ομάδα. Πρέπει να δοθεί και κίτρινη κάρτα; 

Α Ναι, σε κάθε τέτοια περίπτωση 

Β Ναι, αν ο διαιτητής κρίνει ότι είναι αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Γ Ναι, αλλά μόνο αν θεωρηθεί ως καθυστέρηση χρόνου 

Δ Όχι. 

  

105 Ένας παίκτης ανασηκώνει την μπάλα με το πόδι του και την πασάρει με 

κεφαλιά στον τερματοφύλακα, ο οποίος την αποκρούει με το πόδι του. Ο 
διαιτητής…  

Α παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει ένα 
έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα από το σημείο στο οποίο ανασήκωσε την 

μπάλα ο παίκτης. 

Β παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει ένα 
έμμεσο από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο τερματοφύλακας. 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί γιατί δεν υπάρχει παράβαση 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

106 Ένας αμυνόμενος, που βρίσκεται έξω από την δική του περιοχή πέναλτι, 

βγάζει το παπούτσι και το πετά στην μπάλα που είναι μέσα στην περιοχή, 
αποτρέποντας έτσι μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ, αφού 
ο τρόπος αυτός θεωρείται προέκταση του χεριού (το πέταγμα δηλαδή του 

παπουτσιού) και καταλογίζει άμεσο στο σημείο που βρισκόταν ο παίκτης. 

Β αποβάλει τον παίκτη, επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ, αφού 
ο τρόπος αυτός θεωρείται προέκταση του χεριού του (το πέταγμα δηλαδή του 

παπουτσιού) και καταλογίζει πέναλτι. 

Γ αποβάλει τον παίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ, αφού 
ο τρόπος αυτός θεωρείται προέκταση του χεριού (το πέταγμα δηλαδή του 

παπουτσιού) και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο που βρισκόταν ο παίκτης. 

Δ παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει  
πέναλτι. 

  

107 Παίκτης υποπίπτει στο παράπτωμα του επικίνδυνου παιχνιδιού γιατί 

σηκώνει το πόδι του, για να παίξει την μπάλα που βρίσκεται ψηλά ενώ ένας 
αντίπαλος προσπαθεί να την παίξει με κεφαλιά, και τον κτυπά στο κεφάλι. Ο 

διαιτητής… 

Α καταλογίζει άμεσο ή πέναλτι 

Β καταλογίζει έμμεσο. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 
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108 Ο τερματοφύλακας, μέσα στη δική του περιοχή πέναλτι, κρατά την μπάλα στα 

χέρια του την οποία έχει μπλοκάρει ύστερα από σουτ αντιπάλου. Στη 
συνέχεια την μεταβιβάζει σε συμπαίκτη του, που βρίσκεται επίσης μέσα στην 

περιοχή. Ο τελευταίος από λάθος του την κλωτσά προς το τέρμα τους. Ο 
τερματοφύλακας προσπαθεί να την σταματήσει, την αγγίζει με τα χέρια, αλλά 

δεν τα καταφέρνει και η μπάλα καταλήγει γκολ. Ο διαιτητής... 

Α δεν καταλογίζει το γκολ και σημειώνει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο 
που ο τερματοφύλακας άγγιξε την μπάλα, αφού την κλώτσησε ο συμπαίκτης 

του με πρόθεση. 

Β καταλογίζει γκολ. 

Γ ακυρώνει το γκολ και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
διότι η μπάλα δεν παίζει αφού δεν βγήκε από την περιοχή πέναλτι 

Δ ακυρώνει το γκολ και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή διότι η 
μπάλα δεν βγήκε από την περιοχή πέναλτι 

  

109 Ο τερματοφύλακας, μέσα στην περιοχή του, κτυπά την μπάλα με την 

καλαμίδα του, την οποία κρατά στο χέρι, προκειμένου να εμποδίσει την 
επίτευξη τέρματος. Ο διαιτητής... 

Α παρατηρεί τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά. Το παιχνίδι 
αρχίζει πάλι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον τερματοφύλακα γιατί έπαιξε την μπάλα με το χέρι με πρόθεση. 
Το παιχνίδι αρχίζει πάλι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  

Γ παρατηρεί τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας 
αρχίζει πάλι με πέναλτι. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

110 Ένας παίκτης σημειώνει τέρμα στηριζόμενος στους ώμους ενός συμπαίκτη 

του. Ο διαιτητής... 

Α παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ καταλογίζει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

  

111 Παίκτης που σκύβει και μάλιστα κάτω από τη μέση για να διεκδικήσει την 

μπάλα με το κεφάλι, όταν αυτή παίζεται από αντίπαλο με το πόδι, παραβαίνει 
τον κανονισμό κι ο διαιτητής… 

Α παρατηρεί τον παίκτη, σημειώνοντας κι ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον παίκτη, σημειώνοντας κι ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ σημειώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ ξεκινά πάλι τον αγώνα μ' ένα ελεύθερο διαιτητή. 
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112 Παίκτης παραβαίνει τον Κανονισμό και πρέπει να δεχθεί κίτρινη ή κόκκινη 

κάρτα. Όμως ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού 
εφαρμόζοντας το πλεονέκτημα. Πότε πρέπει να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί 

ο παίκτης; 

Α Ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι αν ο παίκτης είναι ένοχος για ένα 
παράπτωμα που τιμωρείται με παρατήρηση ή αποβολή και να του δείξει 

αμέσως την κόκκινη κάρτα. 

Β Ο διαιτητής πρέπει οπωσδήποτε να διακόψει το παιχνίδι μόνο αν ο παίκτης 
είναι ένοχος για ένα παράπτωμα που τιμωρείται με αποβολή και να του δείξει 

αμέσως την κόκκινη κάρτα. 

Γ Πρέπει να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, ωστόσο όταν η αντίπαλη ομάδα 
κερδίσει ξανά την κατοχή της μπάλας, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το 

παιχνίδι και να παρατηρήσει ή να αποβάλει τον παίκτη. 

Δ Πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη μόλις η μπάλα βγει εκτός παιχνιδιού. 
Πρέπει να αποβάλει τον παίκτη μόλις η μπάλα βγει εκτός παιχνιδιού αλλά αν 

ο παραβάτης παίκτης παίξει την μπάλα ή την διεκδικήσει από έναν αντίπαλο 
ή επηρεάσει έναν αντίπαλο, ο διαιτητής θα διακόψει το παιχνίδι, θα αποβάλει 

τον παίκτη και θα ξαναρχίσει το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.    

  

113 Παίκτης ζητά να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο όταν η μπάλα είναι 

στο παιχνίδι και ενώ αποχωρεί η μπάλα έρχεται σε αυτόν και εκείνος τη 
λακτίζει σημειώνοντας γκολ. Ο διαιτητής … 

Α παρατηρεί παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει πάλι με 
ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που έγινε η παράβαση. 

Β παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει πάλι 
με άμεσο το οποίο θα εκτελεστεί από έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας από 

το σημείο που έγινε η παράβαση. 

Γ παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει πάλι 
με έμμεσο το οποίο θα εκτελεστεί από έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας από 

το σημείο που έγινε η παράβαση. 

Δ αποβάλει τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει πάλι 
με έμμεσο το οποίο θα εκτελεστεί από έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας από 

το σημείο που έγινε η παράβαση. 

  

114 Μετά την επίτευξη γκολ, ο βοηθός ενημερώνει τον διαιτητή ότι πριν από λίγα 

δευτερόλεπτα ο τερματοφύλακας της ομάδας που μόλις σημείωσε το τέρμα, 
χτύπησε βίαια έναν αντίπαλο μέσα στην δικιά του περιοχή πέναλτι. Ο 

διαιτητής… 

Α καταλογίζει γκολ και παρατηρεί τον τερματοφύλακα. 

Β καταλογίζει γκολ κι αποβάλει τον τερματοφύλακα. 

Γ ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον τερματοφύλακα και καταλογίζει πέναλτι υπέρ 
της αντίπαλης ομάδας. 

Δ ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον τερματοφύλακα και καταλογίζει ελεύθερο 
διαιτητή στο σημείο που λάκτισε την μπάλα ο επιτιθέμενος. 

  



Εξετάσεις Πιστοποίησης Αξιωματούχων Αγώνων ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 
 

Εξετάσεις πιστοποίησης Αξιωματούχων Αγώνων ΕΠΣ Ηλείας 2018_19                                                                               26 
 

2018 

115 Το παιχνίδι εξελίσσεται μέσα στην περιοχή πέναλτι, όπου κάποια στιγμή ο 

τερματοφύλακας καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Συμπαίκτης του, 
νευριασμένος, τρέχει προς τον διαιτητή, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή 

πέναλτι και διαμαρτυρόμενος τον σπρώχνει με βίαιο τρόπο. Ο διαιτητής 
σφυρίζει και... 

Α αποβάλει τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα. Χορηγεί έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα, υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο που ήταν ο 

τερματοφύλακας με την μπάλα στα χέρια του.  

Β παρατηρεί, για διαμαρτυρία, τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα. Χορηγεί 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο της 

παράβασης.  

Γ αποβάλει τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα και χορηγεί πέναλτι υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας.  

Δ παρατηρεί, για διαμαρτυρία, τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα. Χορηγεί 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο που ήταν 

ο τερματοφύλακας με την μπάλα στα χέρια του.  

  

116 Ενώ η μπάλα παίζεται, ένας παίκτης κάνει μια προσβλητική χειρονομία προς 

το πλήθος. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την 
αντίπαλη ομάδα. 

Β παρατηρεί τον παίκτη και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Γ αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την 
αντίπαλη ομάδα. 

Δ παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την 
αντίπαλη ομάδα. 

  

117 Παίκτης χτυπά αντίπαλο με βίαιο τρόπο, ενώ η μπάλα δεν παίζει. Ποιο είναι 

το παράπτωμα που διαπράττει; 

Α Ο παίκτης είναι ένοχος για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 

Β Ο παίκτης είναι ένοχος για βίαιη συμπεριφορά. 

Γ Ο παίκτης είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

118 Αν ένας παίκτης προσπαθήσει να εξαπατήσει τον διαιτητή προσποιούμενος 

έναν τραυματισμό ή προσποιούμενος ότι δέχθηκε φάουλ (θέατρο)... 

Α παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζεται άμεσο για την 
αντίπαλη ομάδα 

Β παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζεται έμμεσο για την 
αντίπαλη ομάδα 

Γ παρατηρείται γιατί διαφώνησε με λόγια και καταλογίζεται έμμεσο για την 
αντίπαλη ομάδα 

Δ παρατηρείται γιατί διαφώνησε με λόγια και καταλογίζεται άμεσο για την 
αντίπαλη ομάδα 
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119 Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

όταν διαπράττεται απρόσεκτα, ριψοκίνδυνα ή με χρήση υπερβολικής 
δύναμης; 

Α Ο παίκτης πηδά κατά αντιπάλου. 

Β Ο παίκτης κτυπά έναν αντίπαλο. 

Γ Ο παίκτης μαρκάρει έναν αντίπαλο 

Δ Όλες οι προηγούμενες απαντήσεις είναι σωστές. 

  

120 Επιτρέπεται επιτιθέμενος να μαρκάρει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, που 

βρίσκεται μέσα στην δική του περιοχή τέρματος και δεν κρατά την μπάλα; 

Α Ναι, αν το μαρκάρισμα δεν είναι ριψοκίνδυνο ή δεν διαπράχθηκε με 
υπερβολική δύναμη. 

Β Ναι, αν το μαρκάρισμα δεν είναι απρόσεκτο, ριψοκίνδυνο ή δεν διαπράχθηκε 
με υπερβολική δύναμη. 

Γ Όχι, ποτέ δεν επιτρέπεται επιτιθέμενος να μαρκάρει τον τερματοφύλακα μέσα 
στην περιοχή τέρματος του. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 

 

121 Δύο παίκτες  της ίδιας ομάδας που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο 

κτυπούν ο ένας τον άλλο με βίαιο τρόπο ενώ παίζεται η μπάλα. Ο διαιτητής 
… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί κι όταν διακοπεί το παιχνίδι, παρατηρεί τους 
δυο παίκτες. 

Β αποβάλει τους δύο παίκτες  και καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή 
πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα. 

Γ το παράπτωμα δεν διαπράττεται κατά ενός αντιπάλου, συνεπώς ο διαιτητής 
αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

122 Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

ή πέναλτι όταν διαπράττεται ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι; 

Α Το σπρώξιμο ενός αντιπάλου. 

Β Η βίαιη συμπεριφορά κατά συμπαίκτη ή αξιωματούχου αγώνα.    

Γ Το μαρκάρισμα ενός αντιπάλου και το κράτημα αντιπάλου.  

Δ Όλες οι απαντήσεις μπορούν να είναι σωστές. 

  

123 Πώς πρέπει να αρχίσει πάλι το παιχνίδι όταν ένας παίκτης έχει φτύσει τον 

διαιτητή ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι;   

Α Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με πέναλτι. 

Β Με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα  

Γ Πάντοτε με ελεύθερο διαιτητή. 

Δ Πάντοτε με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
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124 Παίκτης εκτελεί σωστά πλάγιο και ο αντίπαλος τερματοφύλακας προσπαθεί 

να πιάσει την μπάλα. Δεν καταφέρνει να την αγγίξει και ένας συμπαίκτης του 
τερματοφύλακα χτυπά την μπάλα με γροθιά πάνω από την οριζόντια δοκό. Ο 

διαιτητής … 

Α καταλογίζει πέναλτι και αποβάλει τον παίκτη επειδή παρεμπόδισε την 
επίτευξη του τέρματος με το χέρι του. 

Β καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

Γ καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και προειδοποιεί τον παίκτη. 

Δ διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το πλάγιο 

  

125 Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα δεν τιμωρείται ως σοβαρό επικίνδυνο 

παιχνίδι όταν διαπράττεται ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι; 

Α Το φτύσιμο ενός αντιπάλου. 

Β Το τάκλιν σε βάρος ενός αντιπάλου με υπερβολική δύναμη κατά την 
διεκδίκηση της μπάλας. 

Γ Το μαρκάρισμα σε βάρος ενός αντιπάλου με υπερβολική δύναμη κατά την 
διεκδίκηση της μπάλας. 

Δ Το σπρώξιμο σε βάρος ενός αντιπάλου με υπερβολική δύναμη κατά την 
διεκδίκηση της μπάλας. 

  

126 Παίκτης, ο οποίος βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου και δέχεται ιατρική 

φροντίδα, βάζει τρικλοποδιά σε έναν αντίπαλο που περνά δίπλα στη γραμμή 
τέρματος εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο φάουλ. 

Β παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο φάουλ 

Γ ανάλογα, είτε παρατηρεί είτε αποβάλει τον παίκτη. Ο αγώνας αρχίζει πάλι είτε 
με άμεσο, είτε με πέναλτι. 

Δ παρατηρεί τον παίκτη και το παιχνίδι αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 

  

127 Ένας παίκτης φτύνει έναν αντίπαλο που βρίσκεται στο κέντρο του 

αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει πέναλτι. 

Β αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  

Γ παρατηρεί τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  

Δ αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.  

  

128 Ένας παίκτης, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του, 

πετά ένα παπούτσι με βίαιο τρόπο, σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται έξω από 
την περιοχή πέναλτι. Το παπούτσι δεν τον χτυπά. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα  από το σημείο 
όπου το αντικείμενο θα χτυπούσε τον αντίπαλο. 

Β αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα. 

Γ παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο 
που βρισκόταν ο αντίπαλος. 

Δ παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα. 
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129 Δύο παίκτες, ένας από κάθε ομάδα, διαπράττουν ταυτόχρονα παράπτωμα 

μέσα στην περιοχή πέναλτι της μιας ομάδας. Ο διαιτητής … 

Α δεν χρειάζεται να λάβει πειθαρχικά μέτρα και συνεχίζει το παιχνίδι με 
ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν 
διακόπηκε το παιχνίδι. 

Β τιμωρεί το πιο σοβαρό παράπτωμα όσον αφορά,  την επιβολή ποινών 
(σοβαρότερη), την επανέναρξη του αγώνα και τη   σοβαρότητα τόσο της 
φυσικής επαφής, όσο και της τακτικής επίπτωσης.   

Γ παίρνει πειθαρχικά μέτρα, αν απαιτείται, σύμφωνα με την παράβαση και 
συνεχίζει το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που 
βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Δ δεν διακόπτει το παιχνίδι και παίρνει πειθαρχικά μέτρα, αν απαιτείται, στην 
επόμενη διακοπή του παιχνιδιού. 

  

130 Παίκτης, ευρισκόμενος έξω από την περιοχή πέναλτι της ομάδας του, βγάζει 
το παπούτσι του και το πετά με υπερβολική δύναμη σε αντίπαλο που 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή πέναλτι και σε θέση, έτοιμος, να βάλει γκολ. 
Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο φάουλ, υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας, από εκεί που πέταξε το παπούτσι. 

Β Παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει άμεσο φάουλ, υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας, από εκεί που πέταξε το παπούτσι. 

Γ Αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει  έμμεσο φάουλ, υπέρ της αντίπαλης 
ομάδας, στο σημείο που ήταν ο αντίπαλος. 

Δ Αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει πέναλτι. 

  

131 Κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου διαιτητή και αφού η μπάλα έχει αγγίξει 
το έδαφος αλλά πριν την αγγίξει κάποιος παίκτης, αμυνόμενος που βρίσκεται 

μέσα στη δική του περιοχή πέναλτι, φτύνει έναν αντίπαλο που βρίσκεται 
μέσα στο τόξο της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής… 

Α αποβάλει τον αμυνόμενο και εκτελεί πάλι το ελεύθερο διαιτητή. 

Β αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα 

Γ αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει άμεσο ελεύθερο  λάκτισμα για την 
αντίπαλη ομάδα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο παίκτης της  μέσα στο 
τόξο της περιοχής  πέναλτι.  

Δ αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο  λάκτισμα  για την 
αντίπαλη ομάδα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο παίκτης μέσα στο τόξο 
της περιοχής  πέναλτι. 
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132 Επιτιθέμενος παίκτης μπαίνει μέσα στο αντίπαλο τέρμα και κρατιέται από τα 

δίχτυα. Ταυτόχρονα συμπαίκτης του σουτάρει και βάζει γκολ. Ποια πρέπει να 
είναι η απόφαση του διαιτητή αν ο παίκτης μέσα στο τέρμα παραμείνει 

ακίνητος; 

Α Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ, τιμωρεί τον παίκτη που βρίσκεται μέσα στο 
τέρμα για αντιαθλητική συμπεριφορά, και ξεκινά πάλι το παιχνίδι  με έμμεσο 

από το σημείο που εκτελέστηκε το σουτ. 

Β Ο διαιτητής πρέπει να καταλογίσει το γκολ. 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει το γκολ. Ο παίκτης που ήταν προωθημένος δεν 
απέσπασε την προσοχή του αντίπαλου, όταν η μπάλα μπήκε στο τέρμα. 

Προφορική προειδοποίηση του παίκτη. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να προειδοποιήσει προφορικά 
τον παίκτη. 

  

133 Στη διάρκεια εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, ο 

τερματοφύλακας τραυματίζεται και δεν μπορεί να συνεχίσει. Επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί από έναν δηλωμένο αναπληρωματικό; 

Α Ναι, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Ναι, εφόσον συναινούν οι αρχηγοί. 

  

134 Ένα γκολ έχει επιτευχθεί όταν... 

Α η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων 
δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα που 

αμύνεται δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες του Παιχνιδιού. 

Β η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων 
δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού. 

Γ η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων 
δοκαριών και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα 

που σημείωσε το γκολ δεν έχει παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Δ η μπάλα  περάσει τη γραμμή του τέρματος. 

  

135 Μπορεί να καταλογισθεί γκολ όταν η μπάλα έχει παιχθεί τελευταία από έναν 

παίκτη με τα χέρια με πρόθεση; 

Α Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις. 

Β Ναι, πάντα. 

Γ Όχι, ποτέ. 

Δ Όχι, επειδή σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, συνιστά άμεσο φάουλ 
ή πέναλτι υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 
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136 Στη διάρκεια εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, 

αποβάλλονται παίκτες  και η μια ομάδα καταλήγει να έχει λιγότερους από 
επτά παίκτες. Διακόπτει ο διαιτητής την εκτέλεση των λακτισμάτων ή 

επιτρέπει την συνέχισή τους; 

Α Δεν επιτρέπει την συνέχισή τους επειδή τα λακτίσματα αποτελούν μέρος του 
αγώνα. 

Β Διακόπτει τα λακτίσματα και συντάσσει μια έκθεση για το τι συνέβη. 

Γ Επιτρέπει την συνέχισή τους. Τα λακτίσματα δεν αποτελούν μέρος του αγώνα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

137 Επιτρέπεται σε παίκτη, που τραυματίσθηκε στο δεύτερο μέρος της 

παράτασης, να μην συμμετέχει στη διαδικασία ανάδειξης νικητή με 
λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι; 

Α Ναι, αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον παίκτη, απλά θα μειώσει η 
άλλη ομάδα τον αριθμό των παικτών της  κατά ένα παίκτη. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, εκτός του τερματοφύλακα. 

Δ Ναι, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού της 
αντίπαλης ομάδας. 

  

138 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης νικητή με λακτίσματα από το 

σημείο του πέναλτι, ένας παίκτης που βρίσκεται στο κέντρο του αγωνιστικού 
χώρου, γρονθοκοπεί αντίπαλό του και τον τραυματίζει σοβαρά. Ο βοηθός 

διαιτητής που βρίσκεται εκεί ενημερώνει τον διαιτητή. Οι ομάδες στη 
διάρκεια του αγώνα και της παράτασης έχουν κάνει από δύο αλλαγές 

παικτών. Ο διαιτητής...  

Α προειδοποιεί τον παραβάτη, αφού η διαδικασία των πέναλτι δεν αποτελεί 
συνέχεια του αγώνα κι επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο πειθαρχικός 

έλεγχος και επιτρέπει την αντικατάσταση του τραυματία με αναπληρωματικό 
επειδή η ομάδα του έχει δικαίωμα μιας αλλαγής ακόμα   

Β προβαίνει σε συστάσεις προς τον παραβάτη αφού η διαδικασία των πέναλτι δεν 
αποτελεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό, συνέχεια του αγώνα κι επομένως δεν 

μπορεί να εφαρμοσθεί πειθαρχικός έλεγχος και δεν επιτρέπει την 
αντικατάσταση του τραυματία με αναπληρωματικό. 

Γ αποβάλει τον παραβάτη, δεν επιτρέπει την αντικατάσταση του τραυματία από 
αναπληρωματικό και θα ζητήσει από την ομάδα του τραυματία να αποκλείσει 

ένας παίκτη της,  ώστε να ισοσκελισθεί ο αριθμός των παικτών και να 
συνεχισθεί η διαδικασία.  

Δ αποβάλει τον παραβάτη και επιτρέπει την αντικατάσταση του τραυματία με 
αναπληρωματικό επειδή η ομάδα του έχει τον δικαίωμα μιας αλλαγής ακόμα. 
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139 Ένας παίκτης, ο οποίος έχει ήδη παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, 

πριν ή κατά τη διάρκεια της  διαδικασίας  λακτισμάτων από το σημείο του 
πέναλτι για την ανάδειξη νικητή,  διαπράττει παράβαση που τιμωρείται με 

παρατήρηση. Ο διαιτητής …  

Α αναφέρει στο φύλλο αγώνα το θέμα και δεν του επιτρέπει να συνεχίσει 

Β αποβάλει τον παίκτη και ζητά από την αντίπαλη ομάδα  να μειώσει ανάλογα 
ώστε ο αριθμός των παικτών να είναι ίδιος. 

Γ τον αποβάλει. Η αντίπαλη ομάδα δεν είναι απαραίτητο να μειώσει τον αριθμό 
των παικτών της. 

Δ δεν του δείχνει την κόκκινη κάρτα 

140 Στη διάρκεια της διαδικασίας για την ανάδειξη νικητή ενός αγώνα με 

λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι, πού πρέπει να στέκεται ο 
τερματοφύλακας της ομάδας που εκτελεί πέναλτι;  

Α Στο επάνω μέρος της περιοχής πέναλτι και έξω από αυτή. 

Β Στον αγωνιστικό χώρο, έξω από την περιοχή πέναλτι, στο σημείο που 
συναντώνται η γραμμή του τέρματος και η γραμμή της περιοχής πέναλτι πίσω 

από τον διαιτητή. 

Γ Στον κύκλο της σέντρας μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. 

Δ Στον αγωνιστικό χώρο, έξω από την περιοχή πέναλτι, στο σημείο που 
συναντώνται η γραμμή του τέρματος και η γραμμή της περιοχής του πέναλτι, 

πίσω από το βοηθό διαιτητή. 

 
 

141 Ποια ομάδα εκτελεί το πρώτο λάκτισμα κατά τη διάρκεια λακτισμάτων από το 
σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός αγώνα; 

Α Η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, αποφασίζει αν θα εκτελέσει 
το πρώτο ή τον δεύτερο πέναλτι. 

Β Η ομάδα η οποία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος πριν την έναρξη του 
αγώνα. 

Γ Η ομάδα η οποία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος. 

Δ Η ομάδα την οποία ορίζει ο διαιτητής. 

  
142 Ένας παίκτης της ομάδας Α, που βρίσκεται στον κύκλο του αγωνιστικού 

χώρου, κατά τη διαδικασία ανάδειξης  νικητή ενός αγώνα με λακτίσματα από 
το σημείο του πέναλτι, δηλώνει στον εκεί βοηθό ότι δεν μπορεί να 

συμμετάσχει, διότι οι πόνοι από τον προηγούμενο τραυματισμό 
επιδεινώθηκαν. Ο αρχηγός του ζητά αντικατάσταση. Ο διαιτητής 

ενημερώνεται και...  

Α επιτρέπει την αντικατάστασή του μ' έναν από τους αναπληρωματικούς αφού 

γνωρίζει ότι η Α ομάδα δεν έχει πραγματοποιήσει και τις τρεις αλλαγές που 
δικαιούται. 

Β δεν επιτρέπει την αντικατάσταση διότι σύμφωνα με τον κανονισμό, ένας 

τραυματισθείς παίκτης δεν μπορεί ν' αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας, με εξαίρεση ένα τερματοφύλακα που δεν είναι σε θέση να 

συνεχίσει.  

Γ δεν επιτρέπει την αντικατάσταση διότι η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ήδη τις 

τρεις αλλαγές. 

Δ επιτρέπει την αντικατάσταση, μόνο στην περίπτωση που η ομάδα του δεν έχει 

πραγματοποιήσει καμία αλλαγή.  
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143 Μπορεί ένας παίκτης να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα κατά τη 

διάρκεια των λακτισμάτων πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός 
παιχνιδιού; 

Α Ναι, κάθε παίκτης που συμμετέχει μπορεί να αλλάξει θέση με τον 

τερματοφύλακα οποτεδήποτε, εφόσον έχει ενημερωθεί ο διαιτητής, και φορά 
φανέλα που να τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους παίκτες. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, αλλά μόνο ο παίκτης που έχει οριστεί για τούτο πριν από την έναρξη των 

λακτισμάτων. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

144 Επιτρέπεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο 

του πέναλτι, να δεχτεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα ένας παίκτης; 

Α Όχι. 

Β Ναι. 

Γ Όχι, μπορεί μόνο να παρατηρηθεί. 

Δ Όχι, μπορεί μόνο να αποβληθεί. 

  

145 Ο τερματοφύλακας αποβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι. Επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 
έναν δηλωμένο αναπληρωματικό; 

Α Ναι. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, αλλά μόνο με την άδεια του αρχηγού της ομάδας. 

Δ Όχι, εκτός αν επιτρέπεται από τους κανόνες της διοργάνωσης. 

  

146 Στο τέλος ενός αγώνα, μερικοί παίκτες  εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο 

και αρνούνται να επιστρέψουν προκειμένου να εκτελέσουν λακτίσματα από 
το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή του αγώνα. Ποια πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α πρέπει να διατάξει την αντίπαλη ομάδα να εκτελέσει τα λακτίσματα από το 

σημείο του πέναλτι. 

Β Όλοι οι παίκτες, οι οποίοι δεν είναι τραυματίες, πρέπει να συμμετέχουν στην 

εκτέλεση λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι. Αν δεν προσέλθουν για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ο διαιτητής αναφέρει το γεγονός στην διοργανώτρια. 

Γ Όλοι οι παίκτες, είτε είναι τραυματίες είτε όχι, πρέπει να συμμετέχουν στην 

εκτέλεση λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι. Αν δεν προσέλθουν για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ο διαιτητής αναφέρει το γεγονός στην διοργανώτρια. 

Δ Ο διαιτητής ανακηρύσσει νικήτρια την άλλη ομάδα. 
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147 Ένας παίκτης αρνείται να καλύψει τις επικαλαμίδες του με τις κάλτσες του, 

ισχυριζόμενος ότι έχει ένα τραύμα που τον εμποδίζει να τις καλύψει. Ο 
διαιτητής… 

Α αφού ελέγξει το τραύμα πρέπει να του επιτρέψει να συνεχίσει τον αγώνα γιατί 
πρόκειται για βάσιμο λόγο. 

Β δεν του επιτρέπει να συνεχίσει αν αρνείται  

Γ θα ζητήσει από τους αξιωματούχους της ομάδας να αντικαταστήσουν τον 
παίκτη. 

Δ θα ζητήσει από τον γιατρό να καλύψει το τραύμα ώστε να μπορεί να συνεχίσει 
ο παίκτης να αγωνίζεται. 

  

148 Παίκτης, που είχε αποχωρήσει σε φυσική διακοπή, ύστερα από εντολή του 

διαιτητή, διότι δεν είχε επικαλαμίδες, θέλει να επιστρέψει, αφού έχει 
τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του. Στέκεται λίγο έξω από την πλάγια γραμμή 

και σηκώνει το χέρι του για να τον δει ο διαιτητής. Ο διαιτητής … 

Α του κάνει νεύμα να μπει, ενώ η μπάλα παίζεται. 

Β σταματά το παιχνίδι και πάει κοντά του να τον ελέγξει. Αφού διαπιστώνει την 
ορθότητα, του δίνει την άδεια. 

Γ του επιτρέπει να μπει είτε σε διακοπή του παιχνιδιού είτε όταν η μπάλα 
παίζεται με την προϋπόθεση ότι έχει ελεγχθεί ο εξοπλισμός του από έναν 

αξιωματούχο αγώνα πριν του επιτραπεί να εισέλθει ξανά. 

Δ σε διακοπή του αγώνα, του κάνει νόημα να συμμετάσχει άμεσα στο παιχνίδι. 

  

149 Σύμφωνα με τον Κανόνα 15 οι αντίπαλοι, όταν εκτελείται ένα πλάγιο, πρέπει 

να στέκονται … 

Α τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από το ακριβές σημείο που πέρασε η μπάλα τη 
γραμμή τέρματος 

Β τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από το σημείο που εκτελείται το πλάγιο. 

Γ 2 μέτρα μακριά από το σημείο που πέρασε η μπάλα τη γραμμή του πλαγίου 

Δ τουλάχιστον 9,15 μέτρα μακριά από το σημείο που εκτελείται το πλάγιο. 

  

150 Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό όσον αφορά την διαδικασία 

εκτέλεσης ενός πλαγίου; Κατά τον χρόνο εκτέλεσης πλαγίου ο παίκτης 
πρέπει να … 

Α έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο. 

Β χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια του. 

Γ ρίχνει την μπάλα ακριβώς πάνω από το κεφάλι του. 

Δ έχει μέρος του κάθε ποδιού του είτε πάνω στην πλάγια γραμμή, είτε στο 
έδαφος έξω από την πλάγια γραμμή. 
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151 Τη στιγμή που ο διαιτητής είναι έτοιμος να σφυρίξει για να εκτελεστεί το 
πέναλτι, ένας αμυνόμενος τον προσβάλλει. Ο διαιτητής τον αποβάλει και 

συνεπώς η ομάδα του μένει με έξι παίκτες. Ο διαιτητής … 

Α επιτρέπει την εκτέλεση του πέναλτι ώστε να μην επωφεληθεί η ομάδα του 
παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα. Αφού ολοκληρωθεί λήγει το παιχνίδι. 

Β επιτρέπει την εκτέλεση του πέναλτι και λήγει τον αγώνα στην επόμενη διακοπή 
του παιχνιδιού. 

Γ διακόπτει οριστικά τον αγώνα χωρίς να εκτελεστεί το πέναλτι και σημειώνει το 
περιστατικό στο φύλλο αγώνα. 

Δ αποφασίζει πρώτα για το αν θα επιτρέψει την εκτέλεση του πέναλτι ή όχι και 
στην συνέχεια λήγει το παιχνίδι. 

  

152 Ένας παίκτης εκτελεί πέναλτι και πασάρει την μπάλα με τακουνάκι προς τα 
πίσω σε έναν συμπαίκτη του ο οποίος κλωτσά την μπάλα και βάζει γκολ. Ο 

διαιτητής…  

Α ακυρώνει το γκολ και ζητά να εκτελεστεί πάλι το πέναλτι. 

Β ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο σε βάρος της ομάδας του παίκτη 
που εκτέλεσε το πέναλτι, ανεξάρτητα από το αν έχει σημειωθεί γκολ ή όχι. 

Γ καταλογίζει γκολ. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

153 Παίκτης εκτελεί ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα έξω από τη δική του περιοχή 
πέναλτι. Η μπάλα κτυπά στο διαιτητή και γυρίζει πίσω στον παίκτη ο οποίος 

σουτάρει. Ο διαιτητής …  

Α αποφασίζει την επανάληψη του άμεσου. 

Β καταλογίζει άμεσο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Γ καταλογίζει έμμεσο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Οι απαντήσεις α) και β) είναι σωστές. 

  

154 Μπορεί ο διαιτητής να αλλάξει μια απόφασή του; 

Α Εξαρτάται από την σοβαρότητα του παραπτώματος. 

Β Όχι, ποτέ. 

Γ Ναι, αν αντιληφθεί ο ίδιος ότι δεν είναι σωστή ή ενημερωθεί από έναν άλλο 
αξιωματούχο αγώνα, με την προϋπόθεση ότι δεν ξανάρχισε το παιχνίδι ή ο 

διαιτητής δεν έχει σφυρίξει το τέλος του πρώτου ή του δευτέρου ημιχρόνου 
(συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης) και έχει αποχωρήσει από τον 
αγωνιστικό χώρο ή δεν έληξε ότι τον αγώνα.  

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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155 Επιτιθέμενος σουτάρει για γκολ όμως στη πορεία της η μπάλα αποκρούεται 

με πρόθεση από αντίπαλο και καταλήγει σε έναν άλλον επιτιθέμενο που ήδη 
βρισκόταν σε θέση offside. Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία. Ο διαιτητής, 

τελικά,...   

Α Αφήνει το παιχνίδι να συνεχισθεί. 

Β Σφυρίζει και σημειώνει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα. 

Γ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί διότι ο αμυνόμενος είχε πλήρη κατοχή της 
μπάλας, αφού την σταμάτησε στα πόδια του και μετά την έστειλε στον 

επιτιθέμενο. 

Δ Σφυρίζει και ξεκινά το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που ήταν η 
μπάλα όταν σταμάτησε το παιχνίδι. 

  

156 Ένας παίκτης ανατρέπεται, αλλά κατορθώνει να δώσει την μπάλα σε 

συμπαίκτη του ο οποίος βρίσκεται σε θέση offside.  Πρέπει ο διαιτητής να 
εφαρμόσει το πλεονέκτημα; 

Α Ναι, πρέπει να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και όταν ο συμπαίκτης πάρει την 
μπάλα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή επηρέασε το παιχνίδι. 

Β Όχι, πρέπει να τιμωρηθεί η παράβαση που διαπράχθηκε πριν την πάσα. 

Γ Ναι, πρέπει να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και μόλις γίνει η πάσα, πρέπει να 
τιμωρήσει τον παίκτη ο οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. 

Δ Όχι, το πλεονέκτημα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. 
Πάντοτε τιμωρείται η ομάδα η οποία υπέπεσε στο παράπτωμα με άμεσο κι ο 

παίκτης της παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

  

157 Επιτιθέμενος παίκτης βρίσκεται μέσα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας ενώ 

σημειώνει τέρμα συμπαίκτης του. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 
διαιτητή, αν ο παίκτης που βρίσκεται μέσα στο τέρμα, κάνει μια προφανή 

ενέργεια η οποία επιδρά ξεκάθαρα στη ικανότητα του τερματοφύλακα να 
παίξει την μπάλα;  

Α Ο διαιτητής καταλογίζει το τέρμα επειδή ο παίκτης που αποσπά τον αντίπαλο 
βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου. 

Β Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική 
συμπεριφορά επειδή εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

διαιτητή. 

Γ Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και ξαναρχίζει το παιχνίδι με ένα έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα 

Δ Ο διαιτητής καταλογίζει το γκολ επειδή ο παίκτης βρισκόταν εκτός του 
αγωνιστικού χώρου, αλλά παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. 
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158 Μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα στην αμυνόμενη ομάδα σε μια 

περίπτωση παράβασης offside; 

Α Όχι, το πλεονέκτημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί για παραβιάσεις του Κανόνα 
11. 

Β Ναι, το πλεονέκτημα μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά απαγορεύεται αν η 
παράβαση offside είναι κοντά στην περιοχή του  πέναλτι. 

Γ Όχι, το πλεονέκτημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί για ένα παράπτωμα offside. 

Δ Ναι, το πλεονέκτημα μπορεί να εφαρμοστεί εάν η αμυνόμενη ομάδα 
επωφελείται πραγματικά από αυτό.  

  

159 Ένας αμυνόμενος εξέρχεται εσκεμμένα και χωρίς την άδεια του διαιτητή από 

τον αγωνιστικό χώρο, από τη γραμμή του τέρματος, έτσι ώστε ένας αντίπαλος 
να βρεθεί σε θέση offside. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής επιτρέπει τη συνέχιση του παιχνιδιού και ο αμυνόμενος θα 
θεωρείται ότι βρίσκεται πάνω στη γραμμή του τέρματος για τους σκοπούς του 

offside μέχρι την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού ή έως ότου η αμυνόμενη 
ομάδα παίξει την μπάλα με κατεύθυνση προς την διχοτόμο γραμμή και αυτή 

βρεθεί έξω από την δική της περιοχή πέναλτι.  Όταν η μπάλα βγει εκτός 
παιχνιδιού, παρατηρεί τον αμυνόμενο διότι εξήλθε από τον αγωνιστικό χώρο 

χωρίς την άδεια του διαιτητή. 

Β Ο διαιτητής τιμωρεί την παράβαση offside. 

Γ Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει πάντα να διακόπτει το παιχνίδι και να ξεκινά πάλι με 
έμμεσο για αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

διαιτητή. 

  

160 Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν μπορεί να τιμωρηθεί ένας 

παίκτης για παράβαση offside όταν λαμβάνει την μπάλα από έναν συμπαίκτη 
του; 

Α Εφόσον βρίσκεται στην πλευρά του γηπέδου της αντίπαλης ομάδας. 

Β Κάθε φορά που ο παίκτης παίρνει την μπάλα απευθείας από τέρματος 
λάκτισμα, από πλάγιο ή από κόρνερ. 

Γ Τιμωρείται σε κάθε περίπτωση. 

Δ Εφόσον επηρεάζει το παιχνίδι. 

 

 

161 Πώς τιμωρείται ένας  παίκτης που βρίσκεται σε θέση offside αλλά δεν 

συμμετέχει ενεργά στο   παιχνίδι; 

Α Με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β Με ελεύθερο διαιτητή. 

Γ Δεν υφίσταται παράπτωμα. 

Δ Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
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162 Παίκτης ευρισκόμενος σε θέση offside, βγαίνει έξω από τις γραμμές ορίων 

του αγωνιστικού χώρου, για να δείξει καθαρά στο διαιτητή ότι δεν παίρνει 
μέρος στο παιχνίδι. Μόλις πλησιάζει η φάση, της επιθετικής προσπάθειας 

της ομάδας του κοντά του, επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια 
του διαιτητή, αποκτά πλεονέκτημα και δεν τιμωρείται για παράβαση offside. 

Ο διαιτητής...  

Α παρατηρεί τον παίκτη για επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδειά 
του και καταλογίζει έμμεσο εκεί που ήταν ο παίκτης.  

Β παρατηρεί τον παίκτη για παράβαση offside και καταλογίζει έμμεσο εκεί που 
ήταν ο παίκτης. 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Δ καταλογίζει μόνο έμμεσο. 

  

163  Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση offside και τρέχει προς την μπάλα αλλά δεν 

επηρεάζει κάποιον αντίπαλο. Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία του. Ο διαιτητής, 
έχοντας άποψη της φάσης,…  

Α περιμένει πάντοτε μέχρι ο παίκτης ν' αγγίξει την μπάλα.  

Β μπορεί να τιμωρήσει την παράβαση του offside πριν ο παίκτης παίξει ή αγγίξει 
την μπάλα, εάν κανένας άλλος συμπαίκτης του που βρίσκεται σε κανονική 

θέση (όχι offside) δεν έχει την ευκαιρία να παίξει την μπάλα. 

Γ σφυρίζει αμέσως την παράβαση offside. 

Δ Καμία απάντηση δεν είναι σωστή. 

  

164 Ο διαιτητής δεν τιμωρεί  τον επιτιθέμενο, διότι απλά βρίσκεται σε θέση 

offside. Είναι σωστό να το κάνει, αν η μπάλα έλθει πάνω στον επιτιθέμενο, 
μετά από αναπήδησή της στο κάθετο ή οριζόντιο δοκάρι ή κάποιον αντίπαλο;   

Α Όχι, ποτέ. 

Β Ναι, διότι κερδίζει πλεονέκτημα από τη θέση αυτή. 

Γ Όχι, θεωρείται πάντοτε δεύτερο παίξιμο.                                           

Δ Ναι, ακόμα κι αν δεν επηρεάζει το παιχνίδι. 

  

165 Ποιο είναι το σωστό; Όταν εκτελείται κόρνερ οι αντίπαλοι πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 9,15 μέτρα από... 

Α το γωνιαίο τόξο μέχρις ότου η μπάλα να παίζει. 

Β τη σημαία του κόρνερ μέχρις ότου η μπάλα να παίζει. 

Γ την μπάλα μέχρι την εκτέλεση. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

166 Ένας παίκτης εκτελεί κόρνερ. Η μπάλα χτυπά στο δοκάρι και μπαίνει στο 

τέρμα τη στιγμή που ένας συμπαίκτης του εκτελεστή βρίσκεται σε θέση 
offside  και στέκεται δίπλα σε έναν αμυνόμενο. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει γκολ. 

Β ζητά να επαναληφθεί η εκτέλεση του κόρνερ. 

Γ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα γιατί ο συμπαίκτης 
του επηρέαζε το παιχνίδι. 

Δ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αντίπαλη 
ομάδα επειδή ο συμπαίκτης του επηρέαζε το παιχνίδι. 
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167 Κατά την εκτέλεση ενός κόρνερ, ο παίκτης ανασηκώνει την μπάλα με το πόδι 

του. Ο διαιτητής... 

Α επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

Β διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει ένα ελεύθερο διαιτητή. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και διατάζει να εκτελεστεί πάλι το κόρνερ. 

  

168 Ένα κόρνερ εκτελείται ενώ η μπάλα δεν είναι ακίνητη. Μπορεί να 

εφαρμοστεί το πλεονέκτημα; 

Α Όχι. 

Β Ναι, αν η αντίπαλη ομάδα επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Εξαρτάται από τον διαιτητή. 

  

169 Παίκτης εκτελεί κόρνερ και σημειώνει γκολ απευθείας στο τέρμα της δικιάς 

του ομάδας. Ο διαιτητής… 

Α καταλογίζει κόρνερ για την άλλη ομάδα και παρατηρεί τον παίκτη που 
εκτέλεσε το λάκτισμα. 

Β διατάσσει την επανάληψη του κόρνερ και παρατηρεί τον παίκτη που εκτέλεσε 
το λάκτισμα. 

Γ καταλογίζει κόρνερ, που θα εκτελέσει παίκτης της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

170 Μετά την εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα κτυπά στο διαιτητή και μπαίνει γκολ. Ο 

διαιτητής … 

Α καταλογίζει γκολ για την ομάδα του παίκτη που εκτέλεσε το κόρνερ 

Β διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το κόρνερ. 

  
171 Πότε θεωρείται ότι η μπάλα είναι στο παιχνίδι κατά την εκτέλεση ενός 

κόρνερ; 

Α Όταν η μπάλα κινείται προς τα εμπρός. 

Β Όταν ένας παίκτης αγγίξει την μπάλα. 

Γ Όταν η μπάλα λακτισθεί και ξεκάθαρα κινείται. 

Δ Όταν η μπάλα βγει από την περιοχή κόρνερ. 

  172 Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει σε έναν παίκτη να βγάλει προς στιγμήν το 
κοντάρι με τη σημαία του κόρνερ, προκειμένου να εκτελέσει ένα λάκτισμα 

από το σημείο του κόρνερ; 

Α Ναι, με την προϋπόθεση ότι τοποθετείται στη θέση της αμέσως μετά την 
εκτέλεση του λακτίσματος. 

Β Ναι, αν παρεμποδίζει τον παίκτη που εκτελεί το λάκτισμα. 

Γ Όχι, το κοντάρι με τη σημαία του κόρνερ δεν πρέπει να μετακινείται (ή 
βγαίνει). Αν ο παίκτης το βγάλει και  δεν τοποθετηθεί στη θέση του, ο 

διαιτητής δεν αφήνει να εκτελεστεί το κόρνερ και παρατηρεί τον παίκτη που το 
έβγαλε εφόσον κρίνει ως αντιαθλητική συμπεριφορά  την ενέργειά του.  

Δ Όχι, ο βοηθός διαιτητή θα αποφασίσει αν θα το επιτρέψει ή όχι. 
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173 Ένας παίκτης (εκτός του τερματοφύλακα), που εκτέλεσε κόρνερ αγγίζει πάλι 

την μπάλα με το χέρι του, πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον παίκτη.  
Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει ένα έμμεσο γιατί η μπάλα παίχτηκε δυο φορές. 

Β διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το κόρνερ. 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Δ καταλογίζει άμεσο ή πέναλτι και ελέγχει πειθαρχικά τον παίκτη αν αυτό είναι 
απαραίτητο. 

  

174 Παίκτης εκτελεί κόρνερ. Η μπάλα αφού κτυπήσει στο δοκάρι και χωρίς να 

αγγιχτεί από άλλον παίκτη, επιστρέφει στον παίκτη που εκτέλεσε το κόρνερ, 
ο οποίος κάνει σέντρα. Ο διαιτητής…  

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Β διακόπτει το παιχνίδι, εκτός αν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, και 
καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.  

Γ διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας. 

  

175 Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα παίζει... 

Α μετά το λάκτισμα της μπάλας και αφού αυτή κινηθεί. 

Β μετά το λάκτισμα της μπάλας απευθείας έξω από την περιοχή τέρματος. 

Γ μετά το λάκτισμα της μπάλας απευθείας έξω από την περιοχή πέναλτι. 

Δ μετά το λάκτισμα της μπάλας από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή 
πέναλτι από παίκτη της αντίπαλης ομάδας. 

  

176 Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος η μπάλα απομακρύνεται 

από την περιοχή πέναλτι. Ο αέρας την επαναφέρει κι αυτή εισέρχεται στο 
τέρμα χωρίς να την έχει αγγίξει άλλος παίκτης. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει κόρνερ, γιατί δεν είναι δυνατή η σημείωση τέρματος από τέρματος 
λάκτισμα σε βάρος της ομάδος που το εκτελεί. 

Β ζητά να επαναληφθεί η εκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος. Η μπάλα δεν 
είχε μπει στο παιχνίδι ποτέ. 

Γ καταλογίζει γκολ 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

177 Είναι δυνατή η σημείωση γκολ απευθείας από τέρματος λάκτισμα; 

Α Όχι, ποτέ. 

Β Ναι, και στα δύο τέρματα. 

Γ Όχι, γιατί ένα τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας από ένα τέρματος 
λάκτισμα. 

Δ Ναι, στο τέρμα του αντιπάλου. 
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178 Από ποιο σημείο της περιοχής τέρματος πρέπει να εκτελείται το από 

τέρματος λάκτισμα, όταν η μπάλα είχε βγει άουτ από τα δεξιά του τέρματος; 

Α Από το πιο κοντινό σημείο μέσα στην περιοχή τέρματος απ' όπου η μπάλα 
βγήκε εκτός παιχνιδιού. 

Β Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος, απ' τη δεξιά όμως 
πλευρά του τέρματος. 

Γ Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος, αλλά πάντα με την 
μπάλα στη γραμμή. 

Δ Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος. 

  

179 Ένας παίκτης εκτελεί από τέρματος λάκτισμα. Με το που η μπάλα βγαίνει 

από την περιοχή πέναλτι, αναπηδά στο διαιτητή, ο οποίος βρίσκεται έξω από 
την περιοχή και καταλήγει σε αντίπαλο που σουτάρει και σημειώνει γκολ. Ο 

διαιτητής... 

Α ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει ένα νέο από τέρματος λάκτισμα. 

Β ακυρώνει το γκολ γιατί η μπάλα δεν ήταν στο παιχνίδι. 

Γ καταλογίζει το γκολ. 

Δ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο επειδή η μπάλα χτύπησε στο 
διαιτητή. 

  

180 Ο Κανόνας 16 αφορά: 

Α Την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. 

Β Το γωνιακό λάκτισμα (κόρνερ). 

Γ Το από τέρματος λάκτισμα (άουτ). 

Δ Το πέναλτι. 

 

 

181 Ένας τερματοφύλακας εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα και αγγίζει 

δεύτερη φορά την μπάλα πριν βγει από την περιοχή πέναλτι. Ποια πρέπει να 
είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

Β Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με ελεύθερο 
διαιτητή. 

Γ Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει ένα έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το από τέρματος λάκτισμα εκτελείται 
ξανά. 

  

182 Όταν ένας παίκτης εκτελεί από τέρματος λάκτισμα, η μπάλα κτυπά τον 

διαιτητή που βρίσκεται μέσα στην περιοχή πέναλτι και συνεχίζοντας την 
πορεία της βγαίνει από την περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής…  

Α διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Β διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το από τέρματος 
λάκτισμα 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
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183 Πού πρέπει να βρίσκονται οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας κατά την 

εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος;  

Α Οι παίκτες  πρέπει να στέκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων. 

Β Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή πέναλτι μέχρι η 
μπάλα να μπει στο παιχνίδι. 

Γ Δεν ορίζεται κάτι τέτοιο από τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

184 Η τροχιά της μπάλας δείχνει να καταλήγει στο τέρμα. Ένας, από τους δύο 

συμπαίκτες, που βρίσκονται μέσα στη δική τους περιοχή τους πέναλτι, το 
αντιλαμβάνεται και στηριζόμενος με τα χέρια του στους ώμους του 

συμπαίκτη του, διώχνει με κεφαλιά την μπάλα. Ο διαιτητής … 

Α διακόπτει το παιχνίδι. Χορηγεί πέναλτι και αποβάλει τον παίκτη διότι στέρησε 
προφανή ευκαιρία, παραβαίνοντας τον κανονισμό, για γκολ από την αντίπαλη 

ομάδα. 

Β διακόπτει το παιχνίδι, εφόσον δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Χορηγεί πέναλτι και 
παρατηρεί τον παίκτη γι’ αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι εφόσον δεν υπάρχει πλεονέκτημα, καταλογίζει έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα και παρατηρεί τον παίκτη. 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί καθώς δεν υφίσταται τέτοια παράβαση. 

  

185 Ένας παίκτης εκτελεί πλάγιο προς τον τερματοφύλακά του, ο οποίος πιάνει 

την μπάλα με τα χέρια του και αμέσως την μεταβιβάζει με δυνατό βολέ σε 
συμπαίκτη του που βρίσκεται σε θέση offside. Ο διαιτητής καταλογίζει...  

Α άμεσο πάνω στη πλάγια γραμμή στο σημείο που εκτελέσθηκε το πλάγιο. 

Β έμμεσο εκεί που ήταν ο τερματοφύλακας όταν έπιασε την μπάλα με τα χέρια 
του μετά την εκτέλεση του πλαγίου. 

Γ έμμεσο εκεί που βρισκόταν ο συμπαίκτης σε θέση offside. 

Δ έμμεσο εκεί που ο συμπαίκτης, ο ευρισκόμενος σε θέση offside, ακούμπησε 
την μπάλα. 

  

186 Παίκτης διεκδικεί την μπάλα και καταφέρνει να την πάρει στην κατοχή του. 
Στην προσπάθειά του όμως πέφτει κάτω και την κρατά εσκεμμένα ανάμεσα 

στο πόδια του για αρκετό χρόνο. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και παρατηρεί τον παίκτη με κίτρινη 
κάρτα. 

Γ καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ δεν κάνει καμιά ενέργεια. 

  
187 Παίκτης αποβάλλεται, πηγαίνει στα αποδυτήρια της ομάδας του και γυρίζει 

για να παρακολουθήσει τη συνέχεια του παιχνιδιού δίπλα από τον πάγκο της 

ομάδας του, χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Μπορεί να επιτραπεί αυτό και σε 
ποια περίπτωση;  

Α Σε καμιά περίπτωση. 

Β Όταν φορά πολιτική ενδυμασία. 

Γ Όταν φορά πολιτική ενδυμασία και λογίζεται έτσι ως αξιωματούχος ομάδας. 

Δ Μπορεί αν φορέσει μια φόρμα, όχι όμως της ομάδας του. 
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188 Δύο αντίπαλοι στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν την μπάλα, βγαίνουν 

εκτός αγωνιστικού χώρου από σημείο μέσα στα όρια της περιοχής πέναλτι, 
ενώ η μπάλα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Ο αμυνόμενος τότε φτύνει 

τον επιτιθέμενο. Τι πρέπει να πράξει ο διαιτητής; 

Α Να διακόψει τον αγώνα, να αποβάλει τον αμυνόμενο με κόκκινη κάρτα και να 

ξαναρχίσει τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή, αφού η παράβαση έγινε εκτός 
αγωνιστικού χώρου. 

Β Να διακόψει τον αγώνα εφόσον δεν υπάρχει πλεονέκτημα για την επιτιθέμενη 

ομάδα, να αποβάλει τον αμυνόμενο με κόκκινη κάρτα και να ξαναρχίσει τον 
αγώνα με έμμεσο για την επιτιθέμενη ομάδα  στο σημείο που βρισκόταν η 

μπάλα. 

Γ Να συνεχίσει τον αγώνα αφού η παράβαση έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου και 

στην πρώτη φυσική διακοπή  να λάβει τα απαραίτητα  πειθαρχικά  μέτρα 
κατά του αμυνόμενου. 

Δ Να καταλογίσει πέναλτι και να αποβάλει τον αμυνόμενο με κόκκινη κάρτα. 

  

189 Αμυνόμενος  που έχει ήδη παρατηρηθεί, διαπράττει παράβαση που 

τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής αφήνει το πλεονέκτημα αφού 
προέκυψε ξεκάθαρη προφανής ευκαιρία για την αντίπαλη ομάδα να επιτύχει 

τέρμα. Πότε πρέπει ο διαιτητής να αποβάλει τον αμυνόμενο; 

Α Αμέσως μόλις απολεσθεί η προφανής ευκαιρία θα διακόψει τον αγώνα και θα 

αποβάλει τον αμυνόμενο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 

Β Μόλις η αμυνόμενη ομάδα μεταφέρει την μπάλα έξω από την δική της 

περιοχή πέναλτι με κατεύθυνση προς την διχοτόμο, θα διακόψει τον αγώνα 
και θα αποβάλει τον αμυνόμενο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 

Γ Στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού, αν όμως ο παραβάτης παίκτης παίξει 

την μπάλα ή την διεκδικήσει από αντίπαλο ή επηρεάσει αντίπαλο, τότε θα 
διακόψει το παιχνίδι, θα αποβάλει τον αμυνόμενο με δεύτερη κίτρινη κάρτα 

και θα ξαναρχίσει τον αγώνα με έμμεσο  ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της 
ομάδας του αμυνόμενου. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει να αποβάλει τον αμυνόμενο, μόνο στην περίπτωση που η 

προφανής ευκαιρία δεν καταλήξει σε γκολ. 

  

190 Παίκτης, που βρίσκεται σε θέση offside, δέχεται την μπάλα απευθείας από 

τέρματος λάκτισμα που εκτέλεσε η ομάδα του. Ο διαιτητής …. 

Α καταλογίζει έμμεσο σε βάρος της ομάδας του παίκτη, επειδή επηρέασε το 

παιχνίδι. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί μόνο αν η μπάλα αγγίξει οποιονδήποτε άλλο 

παίκτη. 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ανεξάρτητα του αν η μπάλα είχε αγγίξει 

κάποιον άλλο παίκτη ή όχι. 
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191 Μπορεί να υπάρξει περίπτωση παράβασης offside  όταν το παιχνίδι ξεκινά 

πάλι με ελεύθερο διαιτητή; 

Α Όχι. 

Β Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιτιθέμενος βρίσκεται σε αντικανονική θέση 
offside. 

Γ Όχι, γιατί ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να βρίσκεται σε αντικανονική θέση 
offside. 

Δ Ναι, εφόσον η μπάλα αναπηδήσει από έναν αμυνόμενο και ο επιτιθέμενος 
βρίσκεται σε αντικανονική θέση offside. 

  

192 Ένας παίκτης δεν βρίσκεται σε θέση offside  αν... 

Α βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο αντίπαλο. 

Β βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τους δύο τελευταίους αντιπάλους. 

Γ βρίσκεται στο δικό του μισό γήπεδο. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  

193 Υπάρχει παράβαση offside  αν ένας παίκτης, που βρίσκεται σε θέση offside,  

δεχθεί την μπάλα απευθείας από… 

Α από τέρματος λάκτισμα. 

Β έμμεσο φάουλ. 

Γ πλάγιο. 

Δ κόρνερ. 

  

194 Παίκτης που βρίσκεται σε θέση offside,  δέχεται την μπάλα απευθείας από 

τέρματος λάκτισμα, που εκτελεί ο δικός του τερματοφύλακας, και σημειώνει 
γκολ. Ο διαιτητής … 

Α ακυρώνει το γκολ και τιμωρεί τον παίκτη για παράβαση offside με 
καταλογισμό εμμέσου, αφού επηρεάζει το παιχνίδι με το να αγγίξει την μπάλα. 

Β ακυρώνει το γκολ και τιμωρεί τον παίκτη για παράβαση offside με 
καταλογισμό εμμέσου, αφού επηρεάζει το παιχνίδι με το να αγγίξει την μπάλα. 

Επίσης του δείχνει και κίτρινη κάρτα. 

Γ καταλογίζει το γκολ. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

195 Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση offside και εμποδίζει καθαρά το οπτικό 

πεδίο του τερματοφύλακα. Ο συμπαίκτης του κάνει σουτ και σημειώνει 
τέρμα. Ο διαιτητής …. 

Α καταλογίζει γκολ 

Β καταλογίζει γκολ σε περίπτωση που η μπάλα δεν αγγίξει τον παίκτη. 

Γ ακυρώνει το γκολ και το παιχνίδι αρχίζει πάλι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ καταλογίζει το γκολ. Δεν μπορεί να τιμωρήσει τον παίκτη επειδή βρισκόταν σε 
θέση offside. 
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196 Ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση offside αποχωρεί από τον αγωνιστικό 

χώρο για να μην τιμωρηθεί.  Πώς μπορεί να επανέλθει στον αγωνιστικό 
χώρο; 

Α Οποιαδήποτε στιγμή, με την άδεια του διαιτητή. 

Β Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, εφόσον αποχώρησε μέσω 
της γραμμής του πλαγίου ενώ παιζόταν η μπάλα. 

Γ Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, εφόσον η είσοδός του δεν 
προσφέρει τακτικό πλεονέκτημα στην ομάδα του. 

Δ Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, αλλά αν παίζεται η μπάλα, 
πρέπει να εισέλθει από τη γραμμή του πλαγίου ή αν δεν παίζεται η μπάλα, 

από οποιαδήποτε γραμμή του αγωνιστικού χώρου. 

  197 Επιτρέπεται να τιμωρηθεί για offside  ένας παίκτης που βρίσκεται 

τραυματισμένος στο έδαφος; 

Α Όχι, ποτέ καθώς βρίσκεται στο έδαφος και δεν παίζει την μπάλα με πρόθεση. 
Β Ναι, εφόσον τον δει ο βοηθός 

Γ Ναι, αν εμπλέκεται ενεργά στο παιχνίδι με το να επηρεάζει το παιχνίδι, 

επηρεάζει αντίπαλο ή αποκτά πλεονέκτημα από τη θέση αυτή. 

Δ Όχι, αν δεν το κάνει με πρόθεση και πρόθεσή του είναι να μην αγγίξει την 

μπάλα. 

  
198 Η μπάλα λακτίζεται από έναν επιτιθέμενο. Αναπηδά στο διαιτητή και 

καταλήγει σ' έναν συμπαίκτη του ο οποίος βρίσκεται σε θέση offside. Ο 
συμπαίκτης, αφού την κοντρολάρει, σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής… 

Α καταλογίζει το γκολ επειδή η μπάλα προήλθε από τον διαιτητή και όχι από 

έναν συμπαίκτη. 

Β ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ καταλογίζει το γκολ υπό την προϋπόθεση ότι η μπάλα έχει αγγίξει κάποιον 

άλλο παίκτη πριν μπει στο τέρμα. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

  

199 Επιτιθέμενος σουτάρει. Συμπαίκτης του που βρίσκεται σε θέση offside παίζει 

την μπάλα, η οποία προηγουμένως έχει αναπηδήσει σε αμυνόμενο. Ο 
διαιτητής… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, επειδή η μπάλα προήλθε από αντίπαλο. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού ο συμπαίκτης δεν είχε επηρεάσει έναν 

αντίπαλο. 

Γ τιμωρεί την παράβαση offside και καταλογίζει έμμεσο 

Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

  

200 Μετά τον καταλογισμό ενός ελεύθερου λακτίσματος ύστερα από ένα 

ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, ο διαιτητής προχωρά στη διαδικασία εκτέλεσής 
του. Διαπιστώνει ότι το τείχος των αμυνομένων στήνεται αυτοβούλως σε 

απόσταση 15 μέτρων από τη μπάλα. Ο διαιτητής … 

Α σφυρίζει να εκτελεστεί το ελεύθερο λάκτισμα 

Β δίνει εντολή να έλθει στα 9,15 μέτρα 

Γ δίνει εντολή να έλθει στα 10 μέτρα 

Δ δίνει εντολή να έλθει στα 11 μέτρα 

 


