
ΕΛΕΓΧΟΣ περιπτώσεων αγώνα

ΜΑΘΗΜΑ

περί ελέγχου και αντιμετώπιση γεγονότων του αγώνα 

Η δομή του μαθήματος απαιτεί τη χρήση των clips 

Από το 2017-2  το Ι6

Από το 2018-1 και το θέμα με το γράμμα «Ι» τα 1-2-18-12-11-10-9-6-7

Βέβαια ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει ή/ και άλλα clips, σημαντικός όμως είναι χρόνος ο 
οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 λεπτά ώστε τα μηνύματα προς τους διαιτητές, βοηθούς και 
παρατηρητές να είναι εύκολα εμπέδωσης και απομνημόνευσης

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΝΘΟΣ



ΕΛΕΓΧΟΣ περιπτώσεων αγώνα

Αντιπαράθεση μεταξύ ποδοσφαιριστών

σημαντικός παράγων, στις αποφάσεις του διαιτητή είναι η ομοιόμορφη τιμωρία των 

παραβάσεων = ΣΥΝΕΠΕΙΑ

άλλος σημαντικός παράγων είναι η ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ του διαιτητή στο σημείο της 

αντιπαράθεσης = ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ πειθαρχικού ελέγχου= ΕΛΕΓΧΟΣ 2017-2  Ι6

Έχει παρατηρηθεί ότι όταν ένας διαιτητής που δεν πηγαίνει γρήγορα στο σημείο του 

συμβάντος, συχνά ακολουθούν αντιδράσεις και αντίποινα και το πρόβλημα 

κλιμακώνεται.  Ι8- Ι12

Αν δεν είναι εφικτό ο διαιτητής και οι βοηθοί του να αποτρέψουν την κλιμάκωση 

άμεσα, τότε ο διαιτητής οφείλει … 

☺ να παρατηρήσει με κάθε λεπτομέρεια τι συμβαίνει

☺ αποφεύγει να χωρίσει παίκτες ακουμπώντας τους.

☺ ναι στη χρήση σφυρίχτρας

☺ όχι στις φωνές
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ΕΛΕΓΧΟΣ περιπτώσεων αγώνα

Αντιπαράθεση μεταξύ ποδοσφαιριστών  2

Στα πλαίσια αυτά ο διαιτητής πρέπει να τιμωρεί ΚΑΙ εκείνους που 

εμπλέκονται σε τέτοια περιστατικά ιδίως αυτούς που έρχονται από απόσταση 

Ι11

Ενέργειες και θέσεις 

Διαιτητής κι ένας βοηθός, μαζί, κοιτούν και σημειώνουν

Ο άλλος βοηθός επιτηρεί και καταγράφει τα συμβάντα.

Ο τέταρτος διαιτητής παραμένει στην θέση του μεταξύ των τεχνικών περιοχών 

ενώ ταυτόχρονα επιτηρεί την κατάσταση.

Οι διαιτητές δεν πρέπει να επιτρέπουν την χρονοτριβή και να διασφαλίζουν 

την κατά το συντομότερο δυνατόν επανέναρξη του αγώνα.

Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει πάντα να ισχύει είναι ότι στις μαζικές 

συμπλοκές και αντιπαραθέσεις ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ και τουλάχιστον μια ΚΙΤΡΙΝΗ 

να δειχθεί. Ι10
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Ανάλυση φάσεων

Ι 6   Ι 7    ΚΑΙ Ι9

Με τα clip αυτά ο Εκπαιδευτής συζητά και αναπτύσσει στη διάρκεια του μαθήματος 
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ΕΛΕΓΧΟΣ περιπτώσεων του παιχνιδιού

Ο χρόνος δείχνεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κάθε περιόδου

Είναι ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ που πρέπει να παιχτεί και λέγεται «επιπρόσθετος χρόνος» ή 

«καθυστερήσεις»

Ο επιπρόσθετος χρόνος δημιουργείται από τραυματισμούς παικτών, αντικαταστάσεις, 

διαπληκτισμούς παικτών κ. α.

Μια γενική οδηγία, ως προς τη διάρκεια του χρόνου που θα κρατηθεί, όσον αφορά 

τον τραυματισμό και την αντικατάσταση είναι περίπου μισό λεπτό.

Στον υπολογισμό του επιπρόσθετου χρόνου θα πρέπει να γνωρίζουμε για την ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΠΑΝΩ στρογγυλοποίησή του. (πχ το 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, γίνεται 2 

λεπτά)

Αν έχει δοθεί ένα ελεύθερο λάκτισμα ή κόρνερ λίγο πριν τη λήξη του επιπρόσθετου 

χρόνου, αυτό θα πρέπει να εκτελείται, η δε λήξη να σφυρίζεται όταν υπάρξει 

ολοκλήρωση του λακτίσματος. Ι1-

Όταν δείχνουμε το χρόνο ή έχουμε αποφασίσει ότι θα κρατήσουμε έναν 

συγκεκριμένο χρόνο καθυστέρησης, αυτός θα πρέπει να τηρείται. Πχ δεν θα 

σφυρίξουμε στο 1 λεπτό και 55ο δευτερόλεπτο αν η απόφασή μας είναι 2 λεπτά.

ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ του επιπρόσθετου πρέπει να 

κρατιούνται Ι2
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