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1 Μπορεί ένας παίκτης να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να 

πιεί νερό χωρίς να πάρει πρώτα άδεια από το διαιτητή;  

Α Ναι, κατά τη διάρκεια μιας διακοπής του παιχνιδιού. 

Β Ναι, οποτεδήποτε. 

Γ Ναι, όλοι οι παίκτες  πρέπει να λαμβάνουν υγρά. 

Δ Όχι. 

 

 2 Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι προκειμένου να 

αναδειχτεί νικήτρια μια ομάδα. Σε ποια περίπτωση, απ’ αυτές που 
ακολουθούν, μπορεί ν’ αντικατασταθεί ο τερματοφύλακας ενώ η ομάδα 
του έχει ολοκληρώσει τον δικαιούμενο αριθμό αλλαγών παικτών; 

Α όταν αποβληθεί αντικαθίσταται από έναν παίκτη που έχει δικαίωμα να 

εκτελέσει πέναλτι 
Β έχει αρρωστήσει και δεν μπορεί να συνεχίσει τότε μπορεί ν’ αντικατασταθεί 

από έναν παίκτη που έχει δικαίωμα να εκτελέσει πέναλτι 

Γ έχει τραυματισθεί κι αντικαθίσταται από έναν παίκτη που αποκλείσθηκε για να 
ισοσκελιστεί ο αριθμός των παικτών των δύο ομάδων 

Δ όλες οι απαντήσεις είναι σωστές 

 

 3 Εκτελείται πλάγιο προς το τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Η μπάλα 
χτυπά στο δοκάρι αναπηδά πίσω στην περιοχή πέναλτι και αγγίζει το 

διαιτητή, πριν μπει στο τέρμα. Ο διαιτητής … 

Α ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει κόρνερ 

Β ακυρώνει το γκολ και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή στην παράλληλη γραμμή, των 
5,50 μέτρων, με τη γραμμή τέρματος, στο κοντινότερο σημείο από το οποίο η 

μπάλα μπήκε στο τέρμα. 
Γ Ακυρώνει το γκολ και χορηγεί από τέρματος λάκτισμα. 

Δ πρέπει να κατακυρώσει το γκολ. 

 

 4 Μπορεί ένας παίκτης ή ένας συμπαίκτης του, μετά την επίτευξη ενός 

γκολ,  να πανηγυρίσει σκαρφαλώνοντας το προστατευτικό της 
περιμέτρου για να πάει στην εξέδρα; 

Α Ναι, επειδή οι παίκτες  μπορούν να πανηγυρίζουν το γκολ εφόσον δεν 

υποκινούν την βία ή δεν βγάζουν την φανέλα τους. 

Β Ναι, οι δε παίκτες  μπορούν να βγάλουν τις φανέλες τους για να 

πανηγυρίσουν. 
Γ Όχι, ο παίκτης παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Δ Ναι, είναι ένας τρόπος πανηγυρισμού για την επίτευξη γκολ, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν βγάζει την φανέλα. 
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5 Αν η μπάλα σκάσει η καταστεί αντικανονική σε διακοπή του αγώνα, με 

ποιο τρόπο πρέπει να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι; 

Α Ο αγώνας πρέπει να ξαναρχίσει σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Β Ο αγώνας πρέπει να ξεκινήσει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που η 

μπάλα έσκασε ή κατέστη αντικανονική. 

Γ Ο αγώνας πρέπει να ξεκινήσει με άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το 

σημείο που βρίσκονταν η μπάλα. 

Δ Ο αγώνας πρέπει πάντα να ξεκινά με ελεύθερο διαιτητή. 

  
6 Μπορεί μια ομάδα να κάνει αντικαταστάσεις παικτών στη διάρκεια 

λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή 
ενός παιχνιδιού; 

Α Ναι, αν η ομάδα δεν έχει ήδη εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό αλλαγών που 
επιτρέπονται. 

Β Ναι αλλά μόνο τον τερματοφύλακα από οποιονδήποτε ακόμα κι αν έχει η 
ομάδα του έχει ολοκληρώσει τον δικαιούμενο αριθμό αλλαγών. 

Γ Ναι αλλά μόνο για τον τερματοφύλακα, που έχει τραυματιστεί, με παίκτη που 
είχε αποκλειστεί προκειμένου να ισοσκελιστεί ο αριθμός των παικτών των δύο 

ομάδων πριν την έναρξη των λακτισμάτων. 

Δ Όχι. 

  
7 Όταν πρόκειται να εκτελεστεί ένα από τέρματος λάκτισμα επιτρέπεται 

ένας αντίπαλος να βρίσκεται μέσα στην περιοχή πέναλτι; 

Α Ναι, εφόσον ο αντίπαλος δεν επηρεάζει το παιχνίδι. 

Β Ναι, εφόσον ο αντίπαλος απέχει τουλάχιστον 9,15 μέτρα (10 γιάρδες). 

Γ Όχι, όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή πέναλτι 
μέχρις ότου η μπάλα να παίζει. 

Δ Ναι, πάντα. 

 

 8 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 
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9 Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό: 

Α Καταλογίζεται ελεύθερο διαιτητή υπέρ της αμυνόμενης ομάδας στη περιοχή 

τέρματός της, το οποίο μπορεί να εκτελεστεί από οποιοδήποτε σημείο της 
περιοχής. 

Β Καταλογίζεται ένα άμεσο για την αμυνόμενη ομάδα μέσα στην περιοχή 

τέρματος το οποίο εκτελείται πάντα από την γραμμή του τέρματος που είναι 
παράλληλη με την γραμμή τέρματος και από το σημείο που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σημείο όπου διαπράχθηκε η παράβαση. 

Γ Ένα άμεσο, που καταλογίζεται για την επιτιθέμενη ομάδα στην περιοχή 

τέρματος, εκτελείται από την γραμμή του τέρματος που είναι παράλληλη με 
την γραμμή τέρματος και από το σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο 

σημείο όπου διαπράχθηκε η παραβίαση. 
Δ Καταλογίζεται άμεσο για την αμυνόμενη ομάδα μέσα στην περιοχή τέρματος, 

το οποίο εκτελείται από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή. 

 
 10 Παίκτης αποβάλλεται, πηγαίνει στ' αποδυτήρια της ομάδας του και 

γυρίζει για να παρακολουθήσει τη συνέχεια του παιχνιδιού πίσω από 
τον πάγκο της ομάδας του, χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Μπορεί να 

επιτραπεί αυτό και σε ποια περίπτωση; 
Α Σε καμιά 

Β όταν φορά "πολιτική" ενδυμασία 

Γ όταν φορά "πολιτική" ενδυμασία και λογίζεται έτσι ως αξιωματούχος ομάδας  

Δ Μπορεί να φορέσει μια φόρμα, όχι όμως της ομάδας του. 

 

 11 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 μέσα στο τέρμα αποσπά την προσοχή, με 
κινήσεις ή φωνές, του τερματοφύλακα; 

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 παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει πάλι με έμμεσο. 

Δ Ο διαιτητής καταλογίζει το γκολ επειδή ο παίκτης βρισκόταν εκτός του 

αγωνιστικού χώρου, αλλά παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

 

 12 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 τη μπάλα μέχρι την εκτέλεση. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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13 Στη διάρκεια του παιχνιδιού η μπάλα ύστερα από πάσα, με φάλτσο, 

ενός παίκτη, δημιουργεί καμπύλη τροχιά τέτοια ώστε βγαίνει 
ολόκληρη έξω από την πλάγια γραμμή και στη συνέχεια βρίσκεται πάλι 
στον αγωνιστικό χώρο. Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία και επιμένει. Ο 

διαιτητής, τελικά, του ζητά να κατεβάσει και να συνεχιστεί το παιχνίδι. 
Ο βοηθός ... 

Α τον αγνοεί και συνεχίζει να κρατά ψηλά τη σημαία, κάνοντάς του νόημα ότι η 
μπάλα βγήκε εκτός 

Β φυσικά και την κατεβάζει. Αν και είναι λάθος εν τούτοις την τελική απόφαση 
παίρνει ο διαιτητής 

Γ ο διαιτητής σφυρίζει και σταματά το παιχνίδι 

Δ μένει ακίνητος χωρίς υψωμένη τη σημαία 

 

 14 Μέχρι ποιο σημείο του αγώνα μπορούν οι υπόλοιποι παίκτες  να 

συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό παικτών, στην περίπτωση που ο 
αγώνας έχει ξεκινήσει με λιγότερους από 11, και μέχρι 9, παίκτες; 

Α Μέχρι το ημίχρονο. 

Β Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας διακοπής, με την άδεια του 

διαιτητή, με την προϋπόθεση ότι τα ονόματά τους είχαν δηλωθεί στο διαιτητή 
πριν την έναρξη του αγώνα. 

Γ Οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, κατά τη διάρκεια μιας διακοπής και με την 
άδεια του διαιτητή. 

Δ Δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον αριθμό των παικτών σε κανένα σημείο του 
αγώνα, αν αυτός έχει ξεκινήσει. 

 

 15 Ποιο είναι το σωστό; 

Α Ο διαιτητής πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις των 
Κανόνων 3 και 4. 

Β Ο διαιτητής δεν πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις των 
Κανόνων 3 και 4. 

Γ Ο διαιτητής πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις του 
Κανόνα 3, αλλά όχι για όλες τις παραβάσεις του Κανόνα 4. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις του 
Κανόνα 4, αλλά όχι για όλες τις παραβάσεις του Κανόνα 3. 

 

 16 Παίκτης εκτελεί σωστά πλάγιο και ο αντίπαλος τερματοφύλακας 
προσπαθεί να πιάσει τη μπάλα. Δεν καταφέρνει να την αγγίξει και ένας 

συμπαίκτης του τερματοφύλακα κτυπά τη μπάλα με γροθιά πάνω από 
την οριζόντια δοκό. Ο διαιτητής … 

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

Β καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

Γ καταλογίζει πέναλτι και προειδοποιεί τον παίκτη. 

Δ διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το πλάγιο 
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 17 Στο 15΄ ο αρχηγός της φιλοξενούμενης ενημερώνει το διαιτητή ότι η 

περιοχή τέρματος, της αντίπαλης ομάδας, δεν είναι σημειωμένη και ο 
τερματοφύλακας εκτελεί το από τέρματος λάκτισμα 10 m από τη 
γραμμή τέρματος. Ο αρχηγός του ζητά να κάνει ένσταση 

αντικανονικότητας γηπέδου, αφού εκ του Κανονισμού έχει το 
δικαίωμα. Ο διαιτητής ...  

Α Συνεχίζει το παιχνίδι 

Β Αποδέχεται το αίτημα του αρχηγού να διατυπώσει την ένσταση του στο φύλλο 
αγώνα στο ημίχρονο 

Γ Αποδέχεται το αίτημα του αρχηγού να διατυπώσει την ένσταση του στο φύλλο 
αγώνα στο τέλος του αγώνα. 

Δ Διακόπτει το παιχνίδι οριστικά για αντικανονικότητα του αγωνιστικού χώρου. 

 

 18 Ο διαιτητής σφυρίζει για να εκτελεστεί το πέμπτο, καθοριστικό και 
τελευταίο για την ομάδα πέναλτι, για την ανάδειξη νικητή. Ο παίκτης 

τρέχει και φτάνοντας μπροστά στη μπάλα κάνει πως την κλωτσά κι ο 
τερματοφύλακας πέφτει στη δεξιά γωνία. Ο παίκτης κλωτσά τη μπάλα 

στην άλλη πλευρά και σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής ... 
Α καταλογίζει γκολ 

Β ακυρώνει το γκολ και επαναλαμβάνει το πέναλτι από άλλο συμπαίκτη του 

παίκτη που το εκτέλεσε 

Γ ακυρώνει το γκολ και επαναλαμβάνει το πέναλτι από άλλο συμπαίκτη του 

παίκτη που το εκτέλεσε τον οποίο και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα 

Δ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τον παίκτη και εκτελεί πέναλτι η άλλη ομάδα 

 

 19 Αν ένας παίκτης τραυματισθεί στη διάρκεια του αγώνα και ο γιατρός 

πληροφορήσει το διαιτητή ότι θα είναι επικίνδυνο για τον παίκτη να 
συνεχίσει να παίζει, ο διαιτητής ... 

Α αποφασίζει να διώξει τον τραυματία ο οποίος οφείλει να υπακούσει. 

Β ζητά από τους τραυματιοφορείς να βγάλουν τον τραυματία εκτός του 
αγωνιστικού χώρου και δεν του επιτρέπει να συμμετάσχει πάλι στο παιχνίδι 

Γ αδιαφορεί  για την γνώμη του γιατρού και το γεγονός του τραυματισμού 

Δ δεν είναι αρμόδιος να αποφασίσει για το αν ο παίκτης πρέπει να συνεχίσει να 
παίζει ή να φύγει. Αφορά αποκλειστικά τους αξιωματούχους της ομάδας του. 

 

 20 Ποια είναι η μικρότερη απόσταση του σημείου του πέναλτι από τη 
γραμμή του τέρματος; 

Α 10 μέτρα 

Β 11 μέτρα 

Γ 12 μέτρα 

Δ 9,15 μέτρα 
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21 Ένας παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

διαιτητή και ενώ η μπάλα παίζεται. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση 
του διαιτητή; 

Α Διακοπή του παιχνιδιού αν δεν υπάρχει πλεονέκτημα, αποβολή του παίκτη 

και έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 
παιχνίδι. 

Β Διακοπή του παιχνιδιού αν δεν υπάρχει πλεονέκτημα, παρατήρηση του παίκτη 
και έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν ο παίκτης όταν σφύριξε ο διαιτητής 

Γ Διακοπή του παιχνιδιού αν δεν υπάρχει πλεονέκτημα, παρατήρηση του παίκτη 
και ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι. 
Δ Διακοπή του παιχνιδιού αν δεν υπάρχει πλεονέκτημα, παρατήρηση του παίκτη 

και έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 
παιχνίδι. 

 

 22 Παίκτης δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα αλλά ο διαιτητής δεν τον 
αποβάλει. Ποιος θα παρέμβει για να διορθωθεί το λάθος; 

Α Ο οποιοσδήποτε από την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, που υπέπεσε στην 
αντίληψή του, δρώντας μάλιστα άμεσα. 

Β Μόνον ο βοηθός κοντά στον οποίο έγινε το συμβάν. 

Γ Μόνον το Τέταρτος. 

Δ Μόνον οι βοηθοί. 

  
23 Παίκτης βρίσκεται σε θέση offside,  ενώ ο συμπαίκτης του όχι. Και οι 

δύο τρέχουν ταυτόχρονα προς τη μπάλα. Ο συμπαίκτης παίζει τη 

μπάλα. Ο διαιτητής … 
Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, εφόσον ο παίκτης από θέση offside δεν 

επηρεάζει αντίπαλο. 

Β διακόπτει το παιχνίδι και σημειώνει έμμεσο  

Γ διακόπτει το παιχνίδι αμέσως και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο σε βάρος της επιτιθέμενης 

ομάδας για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 
 24 Ο διαιτητής ξεχνά να σηκώσει το χέρι του σε καταλογισμό offside. Η 

μπάλα ύστερα από την εκτέλεσή του, καταλήγει απευθείας στα δίχτυα 
της αντίπαλης ομάδας. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα. 

Β ζητά την επανάληψη του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος 

Γ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα στην ίδια ομάδα 

Δ καταλογίζει το γκολ. 
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25 Μπορεί ένας παίκτης να βάλει γκολ στο τέρμα του, παίζοντας τη 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 ήταν στο παιχνίδι. 

Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

  
26 Μετά την εκτέλεση άμεσου ελεύθερου λακτίσματος, η μπάλα κτυπά 

κατά λάθος στο διαιτητή και μπαίνει γκολ. Ποια πρέπει να είναι η 
απόφαση του διαιτητή; 

Α Πρέπει πάντοτε να καταλογίζει το τέρμα. 

Β Πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με 
ελεύθερο διαιτητή. 

Γ Εξαρτάται από την θέση από την οποία εκτελέστηκε το άμεσο και ποια ομάδα 
το εκτέλεσε 

Δ Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί ποτέ να καταλογισθεί γκολ  

 

 27 Πότε μπορεί να μπει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο παίκτης, ενώ έχει 
ελεγχθεί από αξιωματούχο αγώνα, από τον οποίο ο διαιτητής είχε 

ζητήσει να φύγει προκειμένου να τακτοποιήσει τη στολή του;  

Α Όταν παίζεται η μπάλα κι έχει δώσει άδεια ο διαιτητής. 

Β Οποτεδήποτε εφόσον έχει δώσει άδεια ο διαιτητής. 

Γ Όταν δεν παίζεται η μπάλα κι έχει δώσει άδεια ο διαιτητής. 

Δ Όταν δεν παίζεται η μπάλα και μόνο από την διχοτόμο γραμμή αρκεί να έχει 
δώσει άδεια ο διαιτητής. 

 

 28 Παίκτης διεκδικεί τη μπάλα και καταφέρνει να την πάρει στην κατοχή 
του. Στην προσπάθειά του όμως πέφτει κάτω και κατόπιν την κρατά 
ανάμεσα στο πόδια του γι αρκετό χρόνο. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β σφυρίζει έμμεσο και δείχνει κίτρινη στον παίκτη  

Γ σφυρίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Δ καμιά ενέργεια 

  
29 Μπορεί να σημειωθεί γκολ απευθείας από εκτέλεση πλαγίου;  

Α Ναι, αλλά μόνο στο αντίπαλο τέρμα. 

Β Ναι, εφόσον το πλάγιο εκτελέστηκε σωστά. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Όχι, ποτέ. 
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30 Εφόσον του το ζητήσουν οι παίκτες, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος 

να τους πληροφορήσει  πόσα λεπτά έχουν περάσει ή πόσα απομένουν; 

Α Ναι αλλά μόνο στους αρχηγούς 

Β Ναι. 

Γ Όχι το λεπτό του αγώνα, αλλά οφείλει να τους πληροφορήσει πόσα λεπτά 

επιπρόσθετου χρόνου θα παίξουν. 

Δ Όχι, ο τέταρτος διαιτητής επιδεικνύει σε όλους τον ελάχιστο χρόνο που του 

έδειξε ο διαιτητής ότι θα "προστεθεί". 

 

 31 Ένας παίκτης εκτελεί σωστά κόρνερ. Μπορεί να σημειωθεί γκολ και 

στα δύο τέρματα; 
Α Όχι, ένα τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας από κόρνερ. 

Β Ναι, και στα δύο τέρματα. 

Γ Όχι, γιατί τέρμα σημειώνεται μόνο κατά της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Όχι,  αν σημειωθεί αυτογκόλ, το κόρνερ επαναλαμβάνεται. 

 

 32 Εκτελείται από τέρματος λάκτισμα και ένας αντίπαλος σταματά τη 
μπάλα πριν να βγει από την περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής … 

Α διακόπτει το παιχνίδι και ζητά την επανάληψη του από τέρματος λακτίσματος 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αμυνόμενη ομάδα 

 

 33 Κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου διαιτητή αφού η μπάλα έχει αγγίξει 
το έδαφος αλλά πριν την αγγίξει άλλος παίκτης, αμυνόμενος που 

βρίσκεται μέσα στη δική του περιοχή πέναλτι που υπερασπίζεται 
φτύνει αντίπαλο που είναι μέσα στο τόξο του 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 για την αντίπαλη ομάδα από 
το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο παίκτης μέσα στο τόξο του πέναλτι. 

Δ αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα από 
το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο παίκτης μέσα στο τόξο του πέναλτι. 

 

 34 Σε ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις δεν είναι σωστό να ξεκινά το 
παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή; 

Α Όταν η μπάλα παίζεται και μπει στον αγωνιστικό χώρο μια άλλη μπάλα η 
οποία εμποδίζει το παιχνίδι. 

Β Όταν ο διαιτητής αποφασίσει να διακόψει το παιχνίδι για έναν σοβαρό 
τραυματισμό που υπέστη ένας παίκτης. 

Γ Όταν το παιχνίδι διακόπτεται διότι συνέβη ένα περιστατικό που δεν 
προβλέπεται στους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Δ Όταν τερματοφύλακας και συμπαίκτης του αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους χωρίς 
να πληροφορήσουν το διαιτητή. 
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 35 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. 

 

 36 Παίκτης χαράσσει, κάνοντας σημάδια (ευθείες κλπ) με το πόδι του, 

στον 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. 

 

 37 Ο διαιτητής σφυρίζει για να εκτελεστεί το πέναλτι στη διάρκεια του 
αγώνα. Συμπαίκτης εκείνου που είναι έτοιμος να κλωτσήσει τη μπάλα, 

γρονθοκοπεί έναν τρίτο συμπαίκτη του. Ο διαιτητής … 

Α σφυρίζει, για να μην προλάβει να εκτελέσει το πέναλτι ο παίκτης, αποβάλει τον 
παραβάτη για βίαιη διαγωγή και διατάζει τη συνέχεια με την εκτέλεση του 

πέναλτι 
Β αποβάλει τον παραβάτη αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του πέναλτι και 

επαναρχίζει σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Γ σφυρίζει, για να μην προλάβει να εκτελέσει το πέναλτι ο παίκτης, αποβάλει τον 

παραβάτη για βίαιη διαγωγή και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο του 
γρονθοκοπήματος 

Δ σφυρίζει, για να μην προλάβει να εκτελέσει το πέναλτι ο παίκτης, αποβάλει τον 
παραβάτη για βίαιη διαγωγή και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο που 

γρονθοκοπήθηκε ο τρίτος συμπαίκτης  
 

 38 Ποιος ελέγχει το παιχνίδι; 

Α Ο διαιτητής. 

Β Οι βοηθοί του διαιτητή. 

Γ Ο τέταρτος διαιτητής. 

Δ Ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής. 
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39 Ο κανονισμός της διοργάνωσης αναφέρει ότι όλοι οι παίκτες  και 

αναπληρωματικοί πρέπει να δηλώνονται πριν από το εναρκτήριο 
λάκτισμα. Στο εναρκτήριο λάκτισμα μια ομάδα δηλώνει στο διαιτητή ότι 
θα ξεκινήσει με 9 παίκτες.  Μπορούν δυο παίκτες  που θα φθάσουν με 

καθυστέρηση να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, εφόσον αυτό έχει 
ξεκινήσει; 

Α Ναι, εφόσον οι παίκτες  που έφτασαν με καθυστέρηση είχαν δηλωθεί, στο 
φύλλο αγώνα, πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. 

Β Όχι. 

Γ Ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει αν θα επιτρέψει στους παίκτες που έφτασαν 
με καθυστέρηση, να συμπληρώσουν την ομάδα. 

Δ Μόνο εφόσον συμφωνεί η αντίπαλη ομάδα. 

 

 40 Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται στο κόρνερ είναι... 

Α απαραίτητα. 

Β απαραίτητα μόνο για διεθνείς αγώνες. 

Γ προαιρετικά. 

Δ απαραίτητα, αν το προβλέπει ο κανονισμός της διοργάνωσης. 

  41 Ενώ η μπάλα παίζεται κοντά στο κέντρο παίκτης, που αγωνίζεται, 
πλησιάζει τη πλάγια γραμμή και βρίζει έναν αντίπαλο 

αναπληρωματικό. Ο βοηθός σηκώνει αμέσως τη σημαία και ενημερώνει 
το διαιτητή ο οποίος, αφού διακόπτει τον αγώνα, τον αποβάλει. Με την 

έναρξη, πάλι του παιχνιδιού, αμέσως σημειώνεται γκολ σε βάρος της 
ομάδας του αποβληθέντα, μετά την εκτέλεση του ελεύθερου 

λακτίσματος. Το παιχνίδι αρχίζει με ... 
Α από τέρματος λάκτισμα 

Β κόρνερ 

Γ σέντρα 

Δ ελεύθερο διαιτητή 

 

 42 Ποιος μπορεί να αλλάξει τη διάρκεια του χρόνου της ανάπαυλας του 

ημιχρόνου; 
Α Οι παίκτες  και των δυο ομάδων με αμοιβαία συμφωνία. 

Β Οι αξιωματούχοι και των δυο ομάδων, με αμοιβαία συμφωνία και εφόσον 

υπάρχει σοβαρός λόγος. 

Γ Μόνο ο διαιτητής. 

Δ Οι αρχηγοί των δυο ομάδων, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης του διαιτητή. 
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43 Παίκτης εκτελεί πλάγιο προς έναν αντίπαλο, αλλά πριν αγγίξει τη 

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

Α καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι αρχίζει 

πάλι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ καταλογίζει άμεσο ή πέναλτι έχοντας τη δυνατότητα ακόμη και να 

παρατηρήσει ή να αποβάλλει τον παίκτη  

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

 

 44 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. 

  
45 Ο διαιτητής έχει ξεχάσει να φέρει μαζί του τις κίτρινες και τις 

κόκκινες κάρτες και προκύπτει μια παράβαση η οποία απαιτεί τη 
χρήση τους. Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής; 

Α Μπορεί να παρατηρήσει ή να αποβάλει έναν παίκτη προφορικά και να 

ενημερώσει τον παίκτη και τους αρχηγούς και των δυο ομάδων. 

Β Διακόπτει το παιχνίδι και πηγαίνει να τις φέρει. 

Γ Δεν μπορεί να παρατηρήσει ούτε και να αποβάλει. Πρέπει να δείξει κάρτα 

Δ Μπορεί να παρατηρήσει ή αποβάλει παίκτη χρησιμοποιώντας χειρονομίες σαν 

να κράταγε την κάρτα 

  

46 Ο τερματοφύλακας, που έχει μπλοκάρει τη μπάλα, την στέλνει σε 

συμπαίκτη του που κι αυτός βρίσκεται μέσα στην δική τους περιοχή 
πέναλτι. Αντίπαλος, ευρισκόμενος κοντά του, τρέχει και προσπαθεί να 

διεκδικήσει τη μπάλα. Προς τη στιγμή τα καταφέρνει να γίνει κάτοχος, 
αλλά τελικά τη βγάζει πλάγια. Αφού εκτελείται το πλάγιο ο 

τερματοφύλακας την στέλνει με δυνατό βολέ, αφού την είχε μπλοκάρει 
πάλι με τα χέρια, σε συμπαίκτη του που βρίσκεται σε θέση offside. Ο 

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

Β έμμεσο εκεί που ήταν ο τερματοφύλακας  

Γ έμμεσο εκεί που βρισκόταν ο συμπαίκτης σε θέση offside 

Δ έμμεσο εκεί που ο συμπαίκτης, ο ευρισκόμενος σε θέση offside, ακούμπησε τη 

μπάλα. 
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47 Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση offside αλλά δεν επηρεάζει κάποιον 

αντίπαλο. Τρέχει προς τη μπάλα που του έχει πασάρει συμπαίκτης του. 
Ο Βοηθός σηκώνει σημαία. Ο διαιτητής σφυρίζει ή περιμένει; 

Α Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

Β Περιμένει 1, 2, 3 δευτερόλεπτα και σφυρίζει και δίνει άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα. 
Γ Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι αμέσως για να καταλογίσει 

έμμεσο τιμωρώντας την παράβαση offside 

Δ Αν δεν υπάρχει άλλος συμπαίκτης, σε κανονική θέση, να τρέξει για να παίξει 
τη μπάλα, μπορεί ο διαιτητής να σφυρίξει καταλογίζοντας την παράβαση 

offside 
  

48 Ο διαιτητής καταλογίζει παράβαση offside πολύ κοντά στο σημείο του 
πέναλτι. Δεν σηκώνει το χέρι του για να προσδιοριστεί το είδος του 

ελεύθερου λακτίσματος κι ο παίκτης σουτάρει κατευθείαν στο τέρμα 
του. Ο διαιτητής … 

Α επαναλαμβάνει το λάκτισμα 

Β καταλογίζει κόρνερ 

Γ καταλογίζει γκολ, διότι δεν σήκωσε το χέρι του 

Δ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 

  
49 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 

  
50 Ο διαιτητής ακυρώνει γκολ και καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα. 

Ποια από τις 4 απαντήσεις είναι σύμφωνη με την παραπάνω πρόταση, 

σε σχέση με τον Κανονισμό; 
Α Ο αμυντικός εκτελεί έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, που καταλόγισε ο διαιτητής 

για παράβαση offside, μέσα στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του και στέλνει 
τη μπάλα κατευθείαν στο τέρμα του. 

Β Ο αμυντικός εκτελεί έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, που καταλόγισε ο διαιτητής 

για παράβαση offside, και στέλνει τη μπάλα κατευθείαν στο αντίπαλο τέρμα. 

Γ Ο αμυντικός εκτελεί άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, μέσα στην περιοχή πέναλτι της 

ομάδας του, και στέλνει τη μπάλα κατευθείαν στο τέρμα του. 

Δ Ο αμυντικός εκτελεί άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, και στέλνει τη μπάλα 

κατευθείαν στο αντίπαλο τέρμα. 
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51 Ποιο από τα παρακάτω δεν χαρακτηρίζει ένα γήπεδο αντικανονικό; 

Α Κοντάρια με σημαίες ακριβώς στη γωνία που σχηματίζουν η πλάγια με τη 

γραμμή τέρματος. 
Β Κοντάρια με σημαίες έξω από την πλάγια στην προέκταση της διχοτόμου. 

Γ Ο κύκλος της σέντρας. 

Δ Η περιοχή τέρματος. 

  
52 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. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με έμμεσο από εκεί που ήταν ο 
αναπληρωματικός.  

Β παρατηρεί τον αναπληρωματικό παίκτη και του ζητά να φύγει από τον 
αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με σέντρα. 

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  

  
53 Ένας παίκτης εκτελεί πλάγιο έχοντας γυρισμένη την πλάτη του στον 

αγωνιστικό χώρο, αλλά με τα πόδια του να βρίσκονται έξω από την 

γραμμή του πλαγίου. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;  

Α Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

Β Ο διαιτητής δίνει έμμεσο υπέρ της αντίπαλης ομάδας, για αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει πλάγιο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Ο διαιτητής καταλογίζει πλάγιο στην ίδια ομάδα διότι η μπάλα δεν έπαιζε. 

  
54 Ποια από τις 4 απαντήσεις θεωρείται σωστή στο ερώτημα: οι 

συμπαίκτες του παίκτη, που εκτελεί την ποινή, πρέπει να στέκονται 

υποχρεωτικά, πριν την εκτέλεσή του, 9,15 μέτρα από τη μπάλα; 

Α Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση διότι σύμφωνα με τον Κανονισμό μόνον οι 
αντίπαλοι πρέπει να στέκονται 9,15 μέτρα από τη μπάλα 

Β Στη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα.  

Γ Στη διαδικασία εκτέλεσης άμεσου ελεύθερου λακτίσματος. 

Δ Στη διαδικασία εκτέλεσης έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος. 
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55 Παίκτης μαρκάρεται αντικανονικά από αντίπαλο με συνέπεια και κατά 

κάποιο τρόπο να χάσει την επικαλαμίδα του, αλλά συνεχίζει έχοντας 
κατοχή της μπάλας, προς το αντίπαλο τέρμα. Στη πορεία όμως δίνει 
πάσα σε συμπαίκτη του ο οποίος έχει καλύτερες προοπτικές επίθεσης. 

Ο διαιτητής ...  
Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β διακόπτει το παιχνίδι μόλις ο συμπαίκτης γίνει κάτοχος της μπάλας 

προκειμένου ο παίκτης να τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του  

Γ διακόπτει το παιχνίδι για να βάλει ο παίκτης την επικαλαμίδα του, τον οποίο 

παρατηρεί και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη 
στιγμή της διακοπής, όπως ορίζει ο Κανόνας 4 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί με την προϋπόθεση ο παίκτης να έχει βάλει 

την επικαλαμίδα του μέχρι/ ή την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού 

  
56 Μετά από ένα ελεύθερο διαιτητή, πότε θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει και 

πάλι το παιχνίδι; 

Α Όταν ένας παίκτης αγγίξει τη μπάλα. 

Β Όταν η μπάλα αγγίξει το έδαφος. 

Γ Μόλις ο διαιτητής απελευθερώσει τη μπάλα. 

Δ Μόλις ο διαιτητής απελευθερώσει τη μπάλα και την αγγίξει ένας παίκτης. 

57 Ποιο από τα ακόλουθα αντικείμενα δεν αποτελεί τμήμα του βασικού 

υποχρεωτικού εξοπλισμού; 

Α Ένα επιγονάτιο. 

Β Γάντια τερματοφύλακα. 

Γ Κολάν προσαγωγών. 

Δ Κανένα από τα τρία αντικείμενα. 

  
58 Οι γραμμές χαράσσονται με ...  

Α τεχνικό υλικό επιφάνειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
αγωνιστικούς χώρους με φυσικό χορτάρι, αρκεί να μην είναι επικίνδυνο για τους 

παίκτες 
Β χρώμα και που μπορεί να είναι διακεκομμένες 

Γ λευκό χρώμα και που μπορεί να είναι διακεκομμένες 

Δ οποιονδήποτε τρόπο 

  

59 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 

  



ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ             
Επιτροπή Διαιτησίας 

[ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ        
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18] 

 

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ_ Εξετάσεις Πιστοποίησης_2017_18                                                                                           15 

 

  
60 Αναφέρεται στον Κανονισμό περίπτωση όπου η χρησιμοποίηση παίκτη, ο 

οποίος αντικαταστάθηκε στον ίδιο αγώνα, είναι νόμιμη; 
Α Όχι 

Β Ναι, στις κατηγορίες αγώνων νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ και φυτωρίων  

Γ Ναι, στις κατηγορίες αγώνων νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ, φυτωρίων και γυναικών 

Δ Ναι, στις κατηγορίες αγώνων νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ, φυτωρίων και ανδρών  
 

  61 Αν ένας παίκτης περάσει τις γραμμές ορίων του αγωνιστικού χώρου εξ 
αιτίας της προωθητικής του κίνησης, μπορεί να θεωρηθεί ως 

αποχώρηση χωρίς την άδεια του διαιτητή; 

Α Ναι, ο διαιτητής πρέπει να τον παρατηρήσει. 

Β Όχι, διότι τυχαία έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο κάτι που δεν 
θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Γ Ναι, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να τιμωρήσει την ομάδα του 
με έμμεσο που θα εκτελεστεί από το σημείο όπου διαπράχθηκε και να 

παρατηρήσει τον παίκτη 
Δ Όχι, αλλά ο παίκτης επιτρέπεται να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο με την 

άδεια του διαιτητή. 

 

 62 Ο παίκτης με το Νο8, της Α ομάδας, που βρίσκεται στον κύκλο του 

αγωνιστικού χώρου, κατά τη διαδικασία των 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, 
τραυματισθείς δεν μπορεί ν' αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

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

Δ δεν επιτρέπει την αντικατάσταση και ζητά από τον αρχηγό, της Β ομάδας να 
διώξει έναν συμπαίκτη του ώστε να μην συμμετάσχει.  
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63 Παίκτης είναι έτοιμος να εκτελέσει κόρνερ. Κοντοστέκεται 

σκεπτόμενος να πασάρει σε συμπαίκτη του, που ήδη έχει πλησιάσει. 
Μετανιώνει και σεντράρει. Συγχρόνως τρέχει γρήγορα και προλαβαίνει 
να παίξει αμέσως τη μπάλα, μέσα στη περιοχή πέναλτι, η οποία εν τω 

μεταξύ έχει κτυπήσει στο πρώτο δοκάρι, στο οποίο στέκεται άλλος 
συμπαίκτης του. Έχοντας την κατοχή της μπάλας κάνει δύο βήματα κι 

ένας αντίπαλος τον ανατρέπει καθαρά. Ο διαιτητής σφυρίζει ... 
Α πέναλτι χωρίς εφαρμογή πειθαρχικού ελέγχου. 

Β πέναλτι και δείχνει κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο παίκτη. Παράβαση στέρησης 

προφανούς ευκαιρίας για γκολ δεν υπάρχει διότι συμπαίκτης του βρίσκεται 
δίπλα στο δοκάρι. 

Γ πέναλτι και αποβάλει τον αντίπαλο. 

Δ έμμεσο 

 

 64 Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα όταν διαπράττεται απρόσεκτα, επικίνδυνα ή με υπερβολική 
δύναμη; 

Α παίκτης πηδά κατά αντιπάλου 

Β Ο παίκτης κτυπά έναν αντίπαλο. 

Γ  Μαρκάρει έναν αντίπαλο 

Δ Όλες οι προηγούμενες απαντήσεις είναι σωστές. 

 

 65 Παίκτης εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα σηκώνοντας τη μπάλα με τα 
δυο του πόδια ταυτόχρονα, και σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει γκολ 

Β παρατηρεί τον παίκτη και αρχίζει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα. 

Γ ακυρώνει το γκολ 

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

 

 66 Ο τερματοφύλακας, ύστερα από ένα σουτ αντιπάλου που κατευθύνει τη 
μπάλα προς το τέρμα, «εκτινάσσεται» κάνοντας μια προσπάθεια 

(«πλονζόν») για να σώσει το τέρμα του από ένα γκολ, αλλά η μπάλα του 
ξεφεύγει. Άλλος αντίπαλος, βρισκόμενος σχεδόν κοντά, αρχίζει να 

τρέχει προς τη μπάλα. Αντιλαμβανόμενος ο τερματοφύλακας το 
γεγονός, σηκώνεται γρήγορα πιάνει τη μπάλα και την στέλνει, 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 αφού 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 τη μπάλα. 

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

άγγιξε την πρώτη φορά τη μπάλα. 
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Δ επανάληψη διότι ο συμπαίκτης του ήταν μέσα στην περιοχή πέναλτι όταν ο 

τερματοφύλακας του μεταβίβασε τη μπάλα. Έπρεπε να την αγγίξει έξω από την 
περιοχή πέναλτι. 

  
67 Από ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου πρέπει να αποχωρήσει ο 

παίκτης που αντικαθίσταται; 

Α Την διχοτόμο γραμμή. 

Β Οπουδήποτε. 

Γ Την πλάγια γραμμή. 

Δ Την γραμμή του τέρματος. 

 

 68 Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα δεν τιμωρείται ως σοβαρό 

επικίνδυνο παιχνίδι όταν διαπράττεται ενώ παίζεται η μπάλα; 

Α Το φτύσιμο ενός αντιπάλου. 

Β Το κτύπημα με κλωτσιά ενός αντιπάλου στο στομάχι με υπερβολική δύναμη 

κατά την διεκδίκηση της μπάλας. 

Γ Το μαρκάρισμα ενός αντιπάλου με υπερβολική δύναμη. 

Δ Η διακινδύνευση της ασφάλειας ενός αντιπάλου κατά την διεκδίκηση της 

μπάλας. 
  

69 Επιτιθέμενος παίκτης εκτελεί σωστά ένα πλάγιο. Τη μπάλα δέχεται 

συμπαίκτης του, που βρίσκεται σε θέση offside, κι αφού την  
κοντρολάρει σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής … 

Α ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο επειδή ο παίκτης συμμετείχε ενεργά 
στο παιχνίδι από θέση offside. 

Β σφυρίζει έμμεσο αμέσως μόλις η μπάλα μπει στο  παιχνίδι. 

Γ ακυρώνει το γκολ κι αρχίζει ξανά τον αγώνα με από τέρματος λάκτισμα. 

Δ καταλογίζει γκολ 

  
70 Λίγο μετά την έναρξη του β ημιχρόνου διαπιστώνεις ότι αγωνίζεται ο 

αναπληρωματικός Νο 14 ο οποίος δεν αγωνιζόταν στο α ημίχρονο, και 

ενώ δεν έχεις καμιά ενημέρωση. Τι πρέπει να κάνεις; 
Α Αφήνω το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην πρώτη διακοπή παρατηρώ το Νο 14 

Β Αφήνω το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην πρώτη διακοπή παρατηρώ το Νο 14. 

Αναφέρω στο φύλλο αγώνα και τον τακτικό που αντικατεστάθη. 
Γ Αφήνω το παιχνίδι να συνεχιστεί και αναφέρω το γεγονός στο φύλλο αγώνα 

Δ Διακόπτω το παιχνίδι, εκτός κι αν κρίνω ότι πρέπει να εφαρμόσω το πλεονέκτημα, 

παρατηρώ το Νο 14 τον οποίο αφήνω να συνεχίσει στο παιχνίδι και ξεκινώ με 
έμμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής. 
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71 Ένας παίκτης εκτελεί εσφαλμένα το πλάγιο κι ο διαιτητής θεωρεί ότι 

πέταξε τη μπάλα, σε αντίπαλο, με υπερβολική δύναμη. Ποια πρέπει να 
είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής αποβάλει τον παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα και καταλογίζει 

ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που διαπράχθηκε το 
παράπτωμα. 

Β Ο διαιτητής αποβάλει τον παίκτη και διατάσει το πλάγιο να εκτελεσθεί πάλι, 
αλλά από παίκτη της αντίπαλης ομάδας. 

Γ Ο διαιτητής αποβάλει τον παίκτη που διέπραξε το παράπτωμα και καταλογίζει 
πάλι μια επαναφορά της μπάλα από τα πλάγια υπέρ της ίδιας ομάδας. 

Δ Ο διαιτητής αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει ένα ελεύθερο διαιτητή. 

  
72 Στο 15΄ ο αρχηγός της φιλοξενούμενης ενημερώνει το διαιτητή ότι η 

περιοχή τέρματος, της αντίπαλης ομάδας, δεν είναι σημειωμένη και ο 
τερματοφύλακας εκτελεί το από τέρματος λάκτισμα 10 m από τη 

γραμμή τέρματος. Ο αρχηγός του ζητά να κάνει ένσταση 
αντικανονικότητας γηπέδου, αφού εκ του Κανονισμού έχει το 

δικαίωμα. Ο διαιτητής ...  
Α συνεχίζει το παιχνίδι 

Β αποδέχεται το αίτημα του αρχηγού να διατυπώσει την ένσταση του στο φύλλο 

αγώνα στο ημίχρονο 

Γ αποδέχεται το αίτημα του αρχηγού να διατυπώσει την ένσταση του στο φύλλο 

αγώνα στο τέλος του αγώνα. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι οριστικά για αντικανονικότητα του αγωνιστικού χώρου. 

  
73 Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, συμπαίκτης του 

εκτελεστή κλωτσά τη μπάλα πριν αυτή βγει από την περιοχή πέναλτι. Ο 
διαιτητής … 

Α παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει να 
εκτελεστεί πάλι το από τέρματος λακτίσματος. 

Β καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα 

Γ διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το από τέρματος λάκτισμα διότι η μπάλα δεν ήταν 
στο παιχνίδι 

Δ παρατηρεί τον συμπαίκτη για καθυστέρηση και καταλογίζει έμμεσο για την 
αντίπαλη ομάδα 

  
74 Παίκτης, της ομάδας που κερδίζει, ετοιμάζεται να εκτελέσει φάουλ 

λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή πέναλτι. Το τείχος δεν στέκεται 

στην σωστή απόσταση και ζητά από το διαιτητή να επέμβει. Στη 
συνέχεια ζητά από συμπαίκτες του να απομακρυνθούν κι αυτοί σε 

απόσταση 9,15 μέτρων από τη μπάλα. ο διαιτητής ... 
Α δείχνει κίτρινη κάρτα στον πρωταίτιο συμπαίκτη που δεν τηρεί την από τον 

Κανονισμό απόσταση 

Β σφυρίζει και κάνει νόημα στον παίκτη να εκτελέσει το φάουλ. 

Γ δείχνει κίτρινη κάρτα στον παίκτη που πρόκειται να εκτελέσει το φάουλ. 

Δ περιμένει για λίγο μέχρι οι αντίπαλοι και οι συμπαίκτες να πάρουν τη σωστή 

απόσταση. 
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75 Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής αν ένας παίκτης 

τραυματιστεί ελαφρά; 

Α πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να ρωτήσει τον παίκτη αν χρειάζεται ιατρική 

φροντίδα και να ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 

Β πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να διατάξει την παροχή ιατρικής φροντίδας 

στον παίκτη εκτός του αγωνιστικού χώρου. 

Γ πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού μέχρις ότου η μπάλα βγει 

εκτός παιχνιδιού. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

  
76 Επιτρέπεται να υπάρχουν γραμμές στον αγωνιστικό χώρο, που να είναι 

διαφορετικές από αυτές που ορίζονται στον Κανόνα 1; 

Α Ναι, σε τεχνικό χλοοτάπητα 

Β Ναι, αλλά μόνο όσες ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για τον καλύτερο 

έλεγχο του αγώνα. 

Γ Ναι, αλλά μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι ομοσπονδίες μέλη. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  
77 Τακτικός, που βρισκόταν έξω για να φροντίσουν το τραύμα του, 

μπαίνει μέσα χωρίς την άδεια του διαιτητή και του διαμαρτύρεται γιατί 
δεν σφύριξε την παράβαση που συνέβη πριν λίγο, για την ομάδα του, 
αφήνοντας το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο διαιτητής διακόπτει το 

παιχνίδι, εφαρμόζει τον πειθαρχικό έλεγχο και ξεκινά το παιχνίδι με ... 
Α έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο της παρέμβασης 

Β έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που ήταν η μπάλα 

Γ άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που ήταν η μπάλα 

Δ άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο της παρέμβασης 

  
78 Αφού αφήσει τη μπάλα, ο διαιτητής, κατά την εκτέλεση ελεύθερου 

διαιτητή και πριν αυτή αγγίξει το έδαφος, ένας αμυνόμενος κλωτσά 
βίαια αντίπαλο. Ο διαιτητής … 

Α παρατηρεί τον παίκτη και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 

Β αποβάλει παίκτη για βίαιη συμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με 
ελεύθερο διαιτητή. 

Γ αποβάλει τον παίκτη για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι και ξεκινά το παιχνίδι πάλι 
με ελεύθερο διαιτητή. 

Δ αποβάλει τον παίκτη για βίαιη συμπεριφορά και καταλογίζει πέναλτι. 

  
79 Οι φανέλες των παικτών πρέπει να έχουν μανίκια ή δεν είναι 

απαραίτητο; 
Α Ναι. 

Β Όχι. 

Γ Μόνο σε επίσημους αγώνες. 

Δ Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή. 
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80 Η ακτίνα του γωνιαίου τόξου, που χαράσσεται στο εσωτερικό τμήμα του 

αγωνιστικού χώρου, είναι... 

Α 9,15 μέτρα   

Β 1 μέτρο 

Γ 12 εκ   

Δ 5,5 μέτρα   

  81 Μετά την επίτευξη γκολ και προτού ξεκινήσει το παιχνίδι, ο διαιτητής 

διαπιστώνει ότι υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο ο γιατρός της ομάδας που 
σημείωσε το γκολ. Τι κάνει ο διαιτητής; 

Α Ακυρώνει το γκολ και ξεκινά το παιχνίδι με άμεσο από το σημείο που ήταν ο 

γιατρός 
Β Ακυρώνει το γκολ και ξεκινά το παιχνίδι με άμεσο από την περιοχή τέρματος 

Γ Ακυρώνει το γκολ και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο από την περιοχή τέρματος  

Δ Ακυρώνει το γκολ και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο από το σημείο που ήταν ο 

γιατρός 
 

 82 Η εκτέλεση ενός πλαγίου δεν γίνεται από το σημείο που ο διαιτητής 

έδειξε ότι η μπάλα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β ζητά την επανάληψη του πλαγίου από την ίδια ομάδα 

Γ ζητά επανάληψη του πλαγίου από την αντίπαλη ομάδα 

Δ παρατηρεί τον παίκτη, που εκτέλεσε το πλάγιο, για αντιαθλητική συμπεριφορά 

και καταλογίζει πάλι πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα 

 

 83 Μπορεί ν' αντικατασταθεί παίκτης που αποβλήθηκε πριν την έναρξη του 

αγώνα; 
Α Μπορεί και από έναν παίκτη που δεν συμπεριέλαβε στην 18άδα ο προπονητής. 

Β Μπορεί από έναν από τους αναπληρωματικούς  

Γ Μπορεί από όποιον παίκτη που ήλθε εκείνη τη στιγμή 

Δ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 

 

 84 Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να τιμωρείται ένας παίκτης για επικίνδυνο 

παιχνίδι; 
Α αν ενώ προσπαθεί να παίξει τη μπάλα, αυτό που κάνει μπορεί να τραυματίσει 

έναν αντίπαλο ή τον ίδιο. 

Β Πρέπει να πρόκειται για απρόσεκτη διεκδίκηση της μπάλας. 

Γ Πρέπει να υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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85 Όλοι οι παίκτες, στην έναρξη του παιχνιδιού, στέκονται μέσα στον 

αγωνιστικό χώρο, στον μισό αγωνιστικό χώρο της ομάδας τους, … 
Α 9,15 μέτρα από τη μπάλα οι συμπαίκτες αυτού που εκτελεί το εναρκτήριο  

Β εκτός του παίκτη που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα 

Γ όλοι οι παίκτες έξω από τον κύκλο του κέντρου 

Δ και ο κάθε τερματοφύλακας υποχρεωτικά μέσα στην περιοχή του 

 

 86 Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρξει 
παράβαση offside, για επιτιθέμενο που βρίσκεται σε θέση offside;   

Α Απευθείας από πέταγμα της μπάλας, με τα χέρια, από τον τερματοφύλακά του. 

Β Μετά από εκτέλεση κόρνερ. 

Γ Μετά από εκτέλεση πλαγίου. 

Δ Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

87 Κόρνερ καταλογίζεται όταν … 

Α ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο αντίπαλο τέρμα. 

Β ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο τέρμα της ομάδας που 
εκτελεί το λάκτισμα. 

Γ σημειώνεται γκολ απευθείας μετά από ένα από τέρματος λάκτισμα κατά της 
αντίπαλης ομάδας. 

Δ μετά από πλάγιο η μπάλα μπαίνει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα. 

  

88 Παίκτης, ο οποίος βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου και δέχεται 

ιατρική φροντίδα, ανατρέπει έναν αντίπαλο που περνά δίπλα στη 
γραμμή εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής …  

Α αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο φάουλ. 

Β παρατηρεί τον παίκτη και το σφυρίζει 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. 

 

 89 Ο διαιτητής καταλογίζει ένα ελεύθερο λάκτισμα. Ένας αντίπαλος 

στέκεται μπροστά στη μπάλα. Το φάουλ εκτελείται και η μπάλα χτυπά 
τον αντίπαλο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 9,15 μ. από τη 

μπάλα. Ο διαιτητής … 
Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού 

αποβάλει τον αντίπαλο κι ο αγώνας αρχίζει πάλι σύμφωνα με τους Κανόνες του 
Παιχνιδιού. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί επειδή ο αντίπαλος δεν παρεμποδίζει την 
εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος. 

Γ παρατηρεί τον αντίπαλο επειδή δεν τήρησε την απαιτούμενη απόσταση κατά 
την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος. Αν δεν εφαρμόσει το πλεονέκτημα, 

επαναλαμβάνει το ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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90 Σε ποια περίπτωση μπορεί ο παίκτης, που εκτελεί το κόρνερ, να βγάλει 

το σημαιάκι με το κοντάρι και στην συνέχεια, αφού ολοκληρώσει την 
εκτέλεση, 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. 

   
91 Πόσα κοντάρια με σημαία υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο και γύρω 

από αυτόν; 
Α Έξι. 
Β Τέσσερα υποχρεωτικά και δύο προαιρετικά. 

Γ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 
Δ Τέσσερα. 

 

 92 Παίκτης χτυπά αντίπαλο με δυνατό 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. 

 

 93 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. 

 

 94 Κατά την εκτέλεση ενός άμεσου λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι 

υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας, οι παίκτες που σχηματίζουν το «τείχος 
άμυνας» στα 9,15 m, μετά το σφύριγμα του διαιτητή, αλλά πριν να μπει 

η μπάλα στο παιχνίδι («να παίζει»), σπεύδουν προς τα εμπρός και 
πλησιάζουν τη μπάλα σε απόσταση μικρότερη από 9, 15 m, με σκοπό να 

βρεθεί σε θέση offside αντίπαλος ο οποίος στέκεται πολύ κοντά στη 
περιοχή τέρματος μπροστά από τον τερματοφύλακα. Η μπάλα, μετά το 

λάκτισμα, καταλήγει στα δίχτυα. Ο διαιτητής … 
Α επαναλαμβάνει το λάκτισμα αφού παρατηρήσει τον πρωταίτιο παίκτη. 

Β καταλογίζει το γκολ αφού παρατηρήσει έναν από τους παίκτες του τείχους. 

Γ καταλογίζει το γκολ αφού παρατηρήσει τον πρωταίτιο. 

Δ καταλογίζει έμμεσο, διότι ο επιτιθέμενος ήταν offside, και παρατηρεί τον 

πρωταίτιο του αμυντικού τείχους. 
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95 Ο παίκτης που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα, στέλνει τη μπάλα 

απευθείας, μ' ένα δυνατό σουτ, στο τέρμα της ομάδας του σημειώνοντας 
γκολ. Με δεδομένο ότι δεν ακούμπησε τη μπάλα κανένας άλλος παίκτης, 
το παιχνίδι ξαναρχίζει με … 

 από τέρματος λάκτισμα (άουτ) 

 επανάληψη του εναρκτήριου λακτίσματος  

 κόρνερ 

 ελεύθερο διαιτητή 

 

 96 Μετά από ελεύθερο διαιτητή η μπάλα βγαίνει αμέσως εκτός 
αγωνιστικού χώρου, από την πλάγια γραμμή, αφού έχει αγγίξει το 

έδαφος, αλλά χωρίς να την έχει παίξει ή να την έχει αγγίξει παίκτης. Ο 
διαιτητής …. 

Α εκτελεί πάλι το ελεύθερο διαιτητή στο ίδιο σημείο. 

Β επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

Γ καταλογίζει πλάγιο στην ομάδα που έπαιξε τη μπάλα τελευταία. 

Δ εκτελεί πάλι το ελεύθερο διαιτητή από τη γραμμή του πλαγίου. 

  
97 Επιτρέπεται να εκτελεστεί ένα από τέρματος λάκτισμα από 

οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος;  

Α Ναι, πάντα. 

Β Όχι, ποτέ. 

Γ Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφύλακα. 

Δ Όχι, η τοποθέτηση εξαρτάται από την πλευρά του τέρματος απ' όπου η μπάλα 
βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο. 

 

 98 Ο διαιτητής ενημερώνει ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετος χρόνος. Τι 

πρέπει να κάνει ο τέταρτος διαιτητής; 

Α δείχνει το "0" στον πίνακα. 

Β οφείλει να πληροφορήσει τον παρατηρητή του αγώνα. 

Γ πρέπει να το αναφέρει στις οικείες αρχές. 

Δ δεν πρέπει να κάνει τίποτα. 

 

 99 Ο διαιτητής εκτελεί ελεύθερο διαιτητή κοντά σε μια από τις περιοχές 

πέναλτι. Παίκτης παίρνει τη μπάλα, αφού αυτή άγγιξε το έδαφος και 
τρέχει μια απόσταση 5 μέτρων. Αν και προσπάθησαν να τον μαρκάρουν 

αντίπαλοι χωρίς να καταφέρουν καν να τον ακουμπήσουν ακόμα και τη 
μπάλα, σουτάρει και σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής ... 

Α καταλογίζει το γκολ 

Β καταλογίζει κόρνερ 

Γ επαναλαμβάνει το ελεύθερο διαιτητή 

Δ σημειώνει από τέρματος λάκτισμα (άουτ) 
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100 Ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάδειξης νικητή με πέναλτι, ο ένας 

τερματοφύλακας, που τραυματίσθηκε, ζητά ν' αντικατασταθεί. Με ποιόν 
παίκτη μπορεί να γίνει αυτό; 

Α Μ' αυτόν που εξαιρέθηκε για να ισοσκελιστεί ο αριθμός των παικτών των δύο 

ομάδων ή με αναπληρωματικό εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές. 
Β Με παίκτη που αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα 

Γ Με παίκτη που αποβλήθηκε στην διάρκεια του αγώνα 

Δ Με κάποιον αναπληρωματικό ακόμα κι αν έχουν γίνει όλες οι αλλαγές στη 

διάρκεια του αγώνα 

  101 Ο τερματοφύλακας πιάνει τη 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 τη μπάλα 
με το πόδι του. Παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 
 102 Αν συμβεί περίπτωση που δεν αναφέρεται στους Κανόνες του 

Παιχνιδιού, ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής και από ποιο 
σημείο πρέπει να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι; 

Α Aν παίκτες των αντίπαλων ομάδων διέπραξαν ταυτόχρονα ένα αντικανονικό 

μαρκάρισμα, να αφήσει το παιχνίδι να συνεχίσει. 

Β Να διακόψει το παιχνίδι και να ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή από το 

σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Γ Να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με πλάγιο, από το σημείο που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Δ Να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

 

 103 Ποια είναι η απαιτούμενη απόσταση που πρέπει να έχουν οι αντίπαλοι 
από το σημείο όπου εκτελείται το πλάγιο; 

Α 1 - 1,5 μέτρα. 

Β Τουλάχιστον 9,15 μέτρα. 

Γ Τουλάχιστον 2 μέτρα. 

Δ Δεν υπάρχει απαιτούμενη απόσταση. 

 

 104 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. 
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 105 Μπορεί ο αρχηγός μιας ομάδας να αποβάλει κάποιον από τους 

συμπαίκτες του για σοβαρό παράπτωμα; 

Α Όχι, μόνο ο διαιτητής μπορεί 

Β Όχι, μόνο ο προπονητής μπορεί να αποβάλει έναν από τους παίκτες  του. 

Γ Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που του επιτρέπει ο ΚΑΠ να το κάνει 

Δ Ναι, διότι μία από τις υποχρεώσεις του ως αρχηγός είναι να προστατεύει την 

ομάδα του από αρνητικές συμπεριφορές συμπαικτών του 

 

 106 Ο ελάχιστος αριθμός παικτών που απαιτούνται, σύμφωνα με τον ΚΑΠ, 

για να αρχίσει ένα παιχνίδι είναι 9. Μπορεί μια ομάδα να ξεκινήσει ένα 
παιχνίδι με 10 παίκτες  και χωρίς τον τερματοφύλακά της, ο οποίος θα 
συμμετάσχει στο παιχνίδι αμέσως μόλις φτάσει στον αγωνιστικό χώρο;  

Α Ναι. 

Β Όχι. 

Γ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 

Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

 

 107 Παίκτης, που βρίσκεται σε θέση offside, δέχεται τη 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 δεν αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ανεξάρτητα του αν η μπάλα είχε αγγίξει 
κάποιον άλλο παίκτη ή όχι. 

 

 108 Ο βοηθός διαιτητή υποδεικνύει τη βίαιη συμπεριφορά ενός παίκτη. Ο 
διαιτητής δεν βλέπει την υπόδειξη και η ομάδα του παραβάτη παίκτη 

σημειώνει γκολ. Τη στιγμή εκείνη, ο διαιτητής βλέπει το σήμα του 
βοηθού. Ο διαιτητής … 

Α ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα. 

Β ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει πέναλτι ή άμεσο  

Γ ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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109 Κατά την εκτέλεση ενός έμμεσου, λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι, 

υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας, οι παίκτες που σχηματίζουν το «τείχος 
άμυνας» στα 9,15 m, μετά το σφύριγμα του διαιτητή, αλλά πριν να μπει 
η μπάλα στο παιχνίδι («να παίζει») σπεύδουν προς τα εμπρός και 

πλησιάζουν τη μπάλα σε απόσταση μικρότερη από 9, 15 m. Το έμμεσο 
εκτελείται και η μπάλα καταλήγει γκολ. Ο διαιτητής …  

Α καταλογίζει το γκολ αφού παρατηρήσει έναν από τους παίκτες του τείχους. 

Β επαναλαμβάνει το λάκτισμα αφού παρατηρήσει τον πρωταίτιο παίκτη. 

Γ καταλογίζει το γκολ αφού παρατηρήσει τον πρωταίτιο.  

Δ δίνει από τέρματος λάκτισμα. 

 

 110 Όταν η μπάλα περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος, αφού την 
έχει αγγίξει τελευταίος ένας παίκτης της αμυνόμενης ομάδας, μετά ο 

αγώνας συνεχίζεται  πάντα με κόρνερ; 

Α Ναι 

Β Ναι, εφόσον δεν σημειώθηκε παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού. 

Γ Όχι. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 

 111 Επιτρέπεται, όταν πρόκειται να εκτελεστεί πέναλτι, στη διάρκεια του 
παιχνιδιού, σε παίκτη να σταθεί σε θέση offside, έξω από την περιοχή 

πέναλτι, πριν αυτό εκτελεσθεί;   

Α Όχι. Όλοι παίκτες και οι συμπαίκτες του παίκτη, που εκτελεί το πέναλτι, 
πρέπει να βρίσκονται πίσω από το σημείο του πέναλτι. 

Β Ναι. Οι παίκτες  μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την 
περιοχή πέναλτι. 

Γ Ναι, πάντα. 

Δ Όχι, ο παίκτης παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 

 112 Αν δυο ομάδες φοράνε τα ίδια χρώματα φανέλας, ποιος πρέπει να 
αλλάξει και τι γίνεται αν ο αγώνας είναι φιλικός ή διεξάγεται σε 

ουδέτερη έδρα; 
Α Και στις δυο περιπτώσεις, η ομάδα που αγωνίζεται εντός έδρας, εφόσον 

διαθέτουν φανέλες διαφορετικού χρώματος. 

Β Η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάζει πάντα. 

Γ Η φιλοξενούμενη ομάδα, και αν πρόκειται για ουδέτερο γήπεδο αποφασίζει ο 

διαιτητής 
Δ Εξαρτάται από το εάν ο αγώνας ανήκει στην αρμοδιότητα ΕΠΣ ή άλλης 

διοργανώτριας (Εθνικό πρωτάθλημα) 
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113 Παίκτης εκτελεί πλάγιο προς την αντίπαλη εστία με μεγάλη δύναμη και 

η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίκτυα. Αμυντικός, ευρισκόμενος στην 
περιοχή τέρματος, με το χέρι του, βγάζει τη μπάλα κόρνερ. Ο διαιτητής 
… 

Α αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει έμμεσο για την ομάδα του παίκτη  

Β παρατηρεί τον αμυνόμενο και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή, διότι η μπάλα 
μεταβιβάστηκε από πλάγια επαναφορά. 

Γ καταλογίζει πέναλτι κι αποβάλει τον αμυνόμενο διότι αποστέρησε προφανή 
ευκαιρία επίτευξης γκολ. 

Δ καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο 

 

 114 Αν ένας αμυνόμενος διαπράξει ένα παράπτωμα πάνω στη γραμμή της 
περιοχής πέναλτι της ομάδας του, ενώ παίζεται η μπάλα, το παιχνίδι 

συνεχίζεται με... 
Α ή με έμμεσο ή με πέναλτι ή με ελεύθερο διαιτητή. 

Β ή με άμεσο ή με έμμεσο ή με ελεύθερο διαιτητή. 

Γ ελεύθερο διαιτητή. 

Δ πέναλτι. 

 

 115 Σε περίπτωση που μια αντικατάσταση πραγματοποιείται στη διάρκεια 

της ανάπαυλας του ημιχρόνου... 

Α η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. 

Β δεν χρειάζεται κάποια ειδική διαδικασία. 

Γ η διαδικασία της αντικατάστασης ολοκληρώνεται όταν ο αναπληρωματικός 

παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 

 116 Αμυντικός κλωτσά τη 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 

 

 117 Όταν ένας παίκτης εκτελεί από τέρματος λάκτισμα, η μπάλα κτυπά το 

διαιτητή, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή πέναλτι, και συνεχίζει την 
πορεία της. 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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 118 Σε ποιον ανήκει η απόφαση για τον επιπρόσθετο χρόνο;  

Α Στον διαιτητή. 

Β Στον βοηθό διαιτητή. 

Γ Στον τέταρτο διαιτητή. 

Δ Στον διαιτητή μαζί με τους βοηθούς του. 

 

 119 Παίκτης μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς την άδεια του διαιτητή, 

που είχε βγει προκειμένου να τακτοποιήσει τη στολή του, ενώ η ομάδα 
του έχει την κατοχή της μπάλας. Ο διαιτητής …  

Α διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά 

και καταλογίζει έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν 
διακόπηκε το παιχνίδι. 

Β παρατηρεί τον παίκτη διότι επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια 
του διαιτητή και καταλογίζει έμμεσο από το σημείο που ο παίκτης μπήκε στον 

αγωνιστικό χώρο. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον παίκτη για την επιστροφή του στον 
αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδειά του και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με 

έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι, κάνει προφορική σύσταση στον παίκτη και καταλογίζει 
έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

 

 120 Σημειώστε ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις για τη μπάλα δεν είναι 
σωστή: 

Α Πρέπει το σχήμα να είναι σφαιρικό. 

Β Η περιφέρειά της πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από 70 εκ. και όχι 
μικρότερη από 68 εκ. 

Γ Δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 450 γραμμάρια και όχι κάτω από 420 
γραμμάρια στην έναρξη του αγώνα. 

Δ Πρέπει είναι κατασκευασμένη από δέρμα ή κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό. 

  121 Μπορεί ένας παίκτης να βγει από μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο 
για να πιει νερό; 

Α Ναι 

Β Όχι, οι παίκτες  μπορούν να πίνουν νερό στη διάρκεια των διακοπών του 

παιχνιδιού, αλλά μόνο στην γραμμή του πλαγίου. 

Γ Οι παίκτες  μπορούν να πίνουν νερό στη διάρκεια των διακοπών του 

παιχνιδιού, αλλά μόνο στη γραμμή του πλαγίου και δίπλα από την τεχνική 
περιοχή. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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122 Εκτελείται ελεύθερο διαιτητή, αλλά ένας παίκτης διαπράττει ένα 

παράπτωμα πριν η μπάλα αγγίξει το έδαφος. Ποια πρέπει να είναι η 
απόφαση του διαιτητή; 

Α Να πάρει στα χέρια του και πάλι τη μπάλα και να παρατηρήσει τον παίκτη 

που διέπραξε το παράπτωμα. 

Β Να κατακυρώσει ένα άμεσο ή έμμεσο, ανάλογα με την σοβαρότητα του 

παραπτώματος. 
Γ Να πάρει στα χέρια του και πάλι τη μπάλα και είτε να παρατηρήσει είτε να 

αποβάλει είτε να μην λάβει κανένα πειθαρχικό μέτρο κατά του παίκτη που 
διέπραξε το παράπτωμα, ανάλογα με το παράπτωμα που διαπράχθηκε. 

Δ Να καταλογίσει άμεσο ή έμμεσο, να παρατηρήσει ή ν' αποβάλει τον παίκτη 

ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος. 

 

 123 Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ 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 τη 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 

 

 124 Είναι σωστή η πρόταση: "αν παίκτης χτυπήσει τη μπάλα με ένα 
αντικείμενο, ενώ η μπάλα παίζει, ο διαιτητής καταλογίζει έμμεσο ή 

εκτελεί ελεύθερο διαιτητή" 
Α Ναι. 

Β Μόνο με ελεύθερο διαιτητή 

Γ Μόνο με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ Όχι. 

 

 125 Πρέπει να έχει βγει η μπάλα από το γωνιαίο τόξο, κατά την εκτέλεση 

του κόρνερ, για να θεωρείται ότι παίζεται; 

Α Ναι πρέπει να βγει, εφόσον βέβαια λακτισθεί και μετακινηθεί. 

Β Όχι. Η μπάλα παίζει μόλις λακτισθεί και ξεκάθαρα μετακινηθεί. 

Γ Όχι. Η μπάλα παίζει μόλις λακτισθεί και κινηθεί προς τα εμπρός. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 

 126 Ποιος είναι ο ορισμός της ενεργού συμμετοχής στο παιχνίδι; 

Α Επηρεασμός του παιχνιδιού. 

Β Επηρεασμός αντιπάλου. 

Γ Απόκτηση πλεονεκτήματος ευρισκόμενος στην θέση αυτή. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 
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127 Εκτελείται ένα ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή πέναλτι του 

παίκτη που το εκτελεί.  Πότε επιτρέπεται στους αντίπαλους παίκτες  
να μπουν στην περιοχή πέναλτι; 

Α Οποτεδήποτε. 

Β Μετά το λάκτισμα της μπάλας και αφού αυτή κινείται. 

Γ Ο παίκτες  δεν επιτρέπεται να μπουν μέχρις ότου κάποιος άλλος παίκτης 

αγγίξει τη μπάλα. 
Δ Οι παίκτες  δεν επιτρέπεται να εισέλθουν μέχρις ότου η μπάλα έχει περάσει 

εκτός της περιοχής του πέναλτι. 

 

 128 Ο τερματοφύλακας, ο οποίος βρίσκεται έξω από τη δική του περιοχή 

πέναλτι, σταματά  τη μπάλα με μια επικαλαμίδα στο χέρι του η οποία 
εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μέσα στη δική του περιοχή πέναλτι. Ο 

διαιτητής … 
Α αποβάλει τον τερματοφύλακα και καταλογίζει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον τερματοφύλακα και καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ αποβάλει τον τερματοφύλακα και καταλογίζει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ παρατηρεί τον τερματοφύλακα και καταλογίζει έμμεσο εκεί που η επικαλαμίδα 

βρήκε τη μπάλα. 

 

 129 Ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάδειξης νικητή με πέναλτι, ο παίκτης 

που εκτέλεσε το πέναλτι αλλά και ο τερματοφύλακας διέπραξαν 
ταυτόχρονα παράβαση, ενώ έχει σημειωθεί γκολ. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζεται το γκολ κι ο παίκτης που το εκτέλεσε παρατηρείται με κίτρινη 
κάρτα 

Β ακυρώνεται το γκολ, το πέναλτι θεωρείται ως εκτελεσμένο κι ο παίκτης που το 
εκτέλεσε παρατηρείται με κίτρινη κάρτα 

Γ ακυρώνεται το γκολ, το πέναλτι θεωρείται ως εκτελεσμένο και παρατηρούνται και 
οι δύο με κίτρινη κάρτα 

Δ καταλογίζεται το γκολ και παρατηρούνται και οι δύο με κίτρινη κάρτα 

 

 130 Στη διάρκεια διαδικασίας εκτέλεσης πέναλτι ο διαιτητής παρατηρεί ότι 
ο τερματοφύλακας σχηματίζει μια γραμμή με τη φτέρνα του στο μέσον 

της περιοχής τέρματος, ενώ ο εκτελών αυτό σχηματίζει ένα βουναλάκι, 
στο σημείο του πέναλτι, για να τοποθετήσει τη μπάλα. Ο διαιτητής ... 

Α παρατηρεί και τους δύο παίκτες  για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Β παρατηρεί τον παίκτη που θα το εκτελέσει καθώς μόνο αυτός είναι ένοχος 
αντιαθλητικής συμπεριφοράς. 

Γ προειδοποιεί προφορικά και τους δύο παίκτες. 

Δ αφήνει να εκτελεστεί το πέναλτι. 
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131 Παίκτης παίζει τη μπάλα με το χέρι, μέσα στην δική του περιοχή 

πέναλτι, με σκοπό να την εμποδίσει να μπει γκολ. Την στιγμή της 
παράβασης η ομάδα του έχει μόνο επτά τακτικούς παίκτες. Ποια 
πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;  

Α Να αποβάλει τον παίκτη και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με άμεσο  

Β Να αποβάλει τον παίκτη και να κρατήσει καθυστέρηση ή να διατάξει την 
επανάληψη του πέναλτι. Ο διαιτητής θα αποφασίσει όταν έχει ολοκληρωθεί το 

πέναλτι 
Γ Να αποβάλει τον παίκτη και να διακόψει οριστικά τον αγώνα 

Δ Να αποβάλει τον παίκτη. Οι δύο προπονητές πρέπει να αποφασίσουν αν 

πρέπει να επεκταθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα ή αν πρέπει να 
επαναληφθεί το πέναλτι. 

 

 132 Αν δυο ομάδες φοράνε τα ίδια χρώματα φανέλας, ποιος πρέπει να 
αλλάξει και τι γίνεται αν ο αγώνας είναι φιλικός ή διεξάγεται σε 

ουδέτερη έδρα; 
Α Και στις δυο περιπτώσεις, η ομάδα που αγωνίζεται εντός έδρας, εφόσον 

διαθέτουν φανέλες διαφορετικού χρώματος. 

Β Η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάζει πάντα. 

Γ Η φιλοξενούμενη ομάδα, και αν πρόκειται για ουδέτερο γήπεδο αποφασίζει ο 

διαιτητής 
Δ Εξαρτάται από το εάν ο αγώνας ανήκει στην αρμοδιότητα ΕΠΣ ή άλλης 

διοργανώτριας (Εθνικό πρωτάθλημα) 

 

 133 Επιτρέπεται να γίνει αλλαγή παίκτη όταν η μπάλα παίζεται; 

Α Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, αν η ομάδα που πρόκειται να κάνει την αλλαγή έχει την κατοχή της 

μπάλας. 
Δ Όχι, αλλά το παιχνίδι πρέπει να διακοπεί ακριβώς τη στιγμή που η ομάδα 

ζητήσει την αλλαγή. 

 

 134 Ο αρχηγός της ομάδας έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για μια 

απόφαση που έλαβε ο διαιτητής; 

Α Όχι, ούτε ο αρχηγός ούτε οποιοσδήποτε άλλος παίκτης έχει το δικαίωμα να 

διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση που έλαβε ο διαιτητής. 

Β Όχι, μόνο ο προπονητής έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση 

που έλαβε ο διαιτητής. 

Γ Ναι. αν ο διαιτητής διαπράξει κάποιο οφθαλμοφανές σφάλμα με την απόφασή 

του, ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να διαμαρτυρηθεί και να τον διορθώσει. 

Δ Ναι. Ο αρχηγός έχει την εξουσία να ζητήσει από το διαιτητή να εξηγήσει 

οποιαδήποτε απόφαση που έλαβε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
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135 Εκτελείται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. Οι αντίπαλοι, που σχηματίζουν 

το τείχος στα 9,15 μέτρα, μετά το σφύριγμα του διαιτητή, αλλά πριν να 
μπει η μπάλα στο παιχνίδι, σπεύδουν προς τα εμπρός και μειώνουν την 
απόσταση των 9,15 μέτρων. Η μπάλα, μετά το λάκτισμα, καταλήγει στα 

δίχτυα. Ο διαιτητής αποφασίζει ... 
Α να μετρήσει το γκολ. 

Β ν' ακυρώσει το γκολ, να παρατηρήσει τους παραβάτες του τείχους ή 

τουλάχιστον τον πρωταίτιο και να επαναλάβει το άμεσο. 

Γ ν' ακυρώσει το γκολ, να παρατηρήσει τους παραβάτες του τείχους ή 

τουλάχιστον τον πρωταίτιο και να χορηγήσει άουτ. 

Δ ν' ακυρώσει το γκολ, να παρατηρήσει τους παραβάτες του τείχους ή 

τουλάχιστον τον πρωταίτιο και να χορηγήσει κόρνερ. 

 

 136 Ο διαιτητής σφυρίζει για να εκτελεστεί το πέμπτο, καθοριστικό και 

τελευταίο για την ομάδα πέναλτι, για την ανάδειξη νικητή. Ο παίκτης 
τρέχει και φτάνοντας μπροστά στη μπάλα κάνει πως την κλωτσά κι ο 

τερματοφύλακας πέφτει στη δεξιά γωνία. Ο παίκτης κλωτσά τη μπάλα 
στην άλλη πλευρά και σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής ... 

Α καταλογίζει γκολ 

Β ακυρώνει το γκολ και επαναλαμβάνει το πέναλτι από άλλο συμπαίκτη του 
παίκτη που το εκτέλεσε 

Γ ακυρώνει το γκολ και επαναλαμβάνει το πέναλτι από άλλο συμπαίκτη του 
παίκτη που το εκτέλεσε τον οποίο και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα 

Δ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τον παίκτη και χάνεται η εκτέλεση πέναλτι 

 

 137 Ένας παίκτης εκτελεί από τέρματος λάκτισμα και η μπάλα καταλήγει 
στο τέρμα της ομάδας του χωρίς να την έχει αγγίξει άλλος παίκτης. Ο 

διαιτητής … 
Α ζητά να εκτελεστεί πάλι το από τέρματος λάκτισμα αν η μπάλα δεν είχε βγει 

από την περιοχή πέναλτι. Καταλογίζει κόρνερ αν η μπάλα μπήκε στο παιχνίδι 
πριν να μπει στο τέρμα. 

Β καταλογίζει το τέρμα. 

Γ ζητά  πάντα να επαναλαμβάνεται το από τέρματος λάκτισμα 

Δ ακυρώνει το γκολ και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 

 
 138 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 το διαιτητή. 
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139 Μπορεί ένας παίκτης να αγωνιστεί χωρίς επικαλαμίδες; 

Α Ναι. 

Β Μόνο αν είναι ο αρχηγός. 

Γ Όχι. 

Δ Ναι, αν υπάρχει σοβαρός λόγος. 

 

 140 Ενώ βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάδειξης νικητή με πέναλτι, ο παίκτης 

που εκτέλεσε το πέναλτι αλλά και ο τερματοφύλακας διέπραξαν 
ταυτόχρονα παράβαση, ενώ ο τελευταίος κατάφερε να το αποκρούσει. Ο 
διαιτητής … 

Α επαναλαμβάνει το πέναλτι χωρίς να παρατηρήσει κανέναν 

Β επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον τερματοφύλακα 

Γ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί και τους δύο με κίτρινη κάρτα 

Δ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον παίκτη που το 
εκτέλεσε 

  141 Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει να αρχίσει ένας αγώνας αν δεν 

υπάρχουν δίχτυα στα τέρματα; 

Α Ο διαιτητής αποφασίζει αν μπορεί να πραγματοποιηθεί ο αγώνας ή όχι. 

Β Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού τα τέρματα πρέπει να έχουν δίχτυα 

ωστόσο ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει να αρχίσει ο αγώνας χωρίς αυτά. 

Γ Σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων Ποδοσφαίρου είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν δίχτυα τα τέρματα 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

 
 142 Παίκτης που εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα αγγίζει τη μπάλα 

δεύτερη φορά πριν την αγγίξει κάποιος άλλος παίκτης. Ο διαιτητής … 

Α Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β Διακόπτει το παιχνίδι και δίνει επανάληψη του εναρκτήριου λακτίσματος 

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

εναρκτήριο λάκτισμα αποτελεί παράπτωμα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

143 Ένας παίκτης, που εκτελεί πλάγιο, παίρνει φόρα, πατά την πλάγια με 

τα δύο του πόδια, σηκώνεται από το έδαφος και διώχνει την μπάλα 
κρατώντας την κανονικά με τα δύο του χέρια. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, διότι δεν υπάρχει παράβαση  

Β το παιχνίδι και καταλογίζει ένα έμμεσο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Γ ζητά να εκτελέσει πλάγιο η αντίπαλη ομάδα 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και ξεκινά πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 
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144 Ένας αμυνόμενος, που βρίσκεται στη δικιά του περιοχή πέναλτι, 

κλωτσά έναν αντίπαλο. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει πέναλτι. 

Β αποβάλει ή παρατηρεί τον αμυνόμενο ανάλογα και καταλογίζει πέναλτι. 

Γ αποβάλει τον αμυνόμενο κι αν η μπάλα έπαιζε, σφυρίζει πέναλτι 

Δ παρατηρεί ή αποβάλει τον αμυνόμενο ή δεν λαμβάνει καμία πειθαρχική 

ποινή, κι αν η μπάλα έπαιζε καταλογίζει πέναλτι. 

  145 Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στην εκτέλεση ενός κόρνερ; 

Α Η μπάλα παίζει, όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα μετακινηθεί, ακόμα κι αν δεν 

έχει βγει από το γωνιαίο τόξο. 

Β Η μπάλα παίζει, όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα μετακινηθεί έξω από το γωνιαίο 

τόξο. 
Γ Η μπάλα θεωρείται ότι παίζει, όταν κυλήσει γύρω από την περιφέρειά της. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 
 146 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 όχι μέσα στην περιοχή 
τέρματος 

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

Δ Ναι, το πλεονέκτημα μπορεί να εφαρμοστεί υπό την προϋπόθεση ότι η 
αμυνόμενη ομάδα θα έχει τον πλήρη έλεγχο της μπάλας και θα τη διώξει προς 

κέντρο. 
 

 147 Ένας παίκτης, μετά από μια σύγκρουση με έναν αντίπαλο, αρχίζει να 

αιμορραγεί. Ο διαιτητής του ζητά να απομακρυνθεί από τον αγωνιστικό 
χώρο για να τον δει γιατρός. Αφού του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα 

θέλει να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Πως μπορεί να γίνει αυτό; 

Α Παίρνοντας άδεια από τον αρμόδιο βοηθό 

Β Του δίνει άδεια ο διαιτητής εφόσον έχει ελεγχθεί από έναν αξιωματούχο αγώνα  

Γ Παίρνοντας άδεια από τον 4ο διαιτητή 

Δ Σε μια διακοπή του αγώνα κι εφόσον συγκατατίθεται ο γιατρός του αγώνα 

 
 148 Ένας παίκτης ζητά άδεια για να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. 
Ενώ κατευθύνεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο, έρχεται η μπάλα 

κοντά του και την κλωτσά. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 
διαιτητή; 

Α Παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει έμμεσο 
φάουλ, υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο που άγγιξε τη μπάλα. 

Β Ο διαιτητής καταλογίζει πλάγιο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Γ Ο διαιτητής εκτελεί ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο υπήρξε επαφή 
με τη μπάλα. 

Δ Ο διαιτητής εκτελεί ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο υπήρξε επαφή 
με τη μπάλα δείχνοντας και κίτρινη στον παίκτη. 
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 149 Ενώ ο διαιτητής προβαίνει στις ενέργειες εκείνες (δείξιμο σφυρίχτρας, 

μέτρημα- απόσταση τείχους κλπ) προκειμένου να εκτελεσθεί ένα άμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα, διαπιστώνει ότι ο τερματοφύλακας, ευρισκόμενος 
ακόμη δίπλα στο δοκάρι, δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του 

προκειμένου να πάρουν θέση. Ο διαιτητής ... 
Α περιμένει να πάρει θέση το τείχος και εν συνεχεία σφυρίζει την εκτέλεση του 

ελεύθερου λακτίσματος. 

Β σφυρίζει για να εκτελεσθεί το ελεύθερο λάκτισμα. 

Γ περιμένει για λίγο και μετά σφυρίζει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος. 

Δ περιμένει από τον τερματοφύλακα να του δώσει σήμα πριν να σφυρίξει την 

εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος. 

 

 150 Στη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι για την ανάδειξη νικήτριας ομάδας, 

ο παίκτης εκτελεί το πέναλτι, η μπάλα αποκρούεται από τον 
τερματοφύλακα κι επιστρέφει στον παίκτη ο οποίος την λακτίζει και 

σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής … 
Α ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο που την άγγιξε ο παίκτης 

τη δεύτερη φορά 

Β κατακυρώνει το γκολ διότι την μπάλα την απέκρουσε ο τερματοφύλακας, δεν 

επέστρεψε από το δοκάρι 

Γ ακυρώνει το γκολ   

Δ επαναλαμβάνει την εκτέλεση του πέναλτι 

 

 151 "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 Κανόνας 1 

Β Κανόνας 9 

Γ Κανόνας 15 

Δ Κανόνας 17 

 

 152 Παίκτης αλλάζει θέση με τον τερματοφύλακά του, στη διάρκεια του 
παιχνιδιού, χωρίς την άδεια του διαιτητή. Ο διαιτητής …  

Α Μόλις βλέπει την αλλαγή σταματά το παιχνίδι και δίνει πέναλτι μόλις ο 
παίκτης πιάνει τη μπάλα. 

Β Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί εφόσον ο καινούργιος τερματοφύλακας δεν 
ελέγχει τη μπάλα είτε με τα χέρια του, είτε με τα πόδια του 

Γ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

Δ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί μέχρι την επόμενη διακοπή, όπου και 
παρατηρούνται αμφότεροι οι παίκτες. 
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153 Ο τερματοφύλακας στέλνει τη μπάλα, την οποία έχει μπλοκάρει ύστερα 

από σουτ, σε συμπαίκτη του που βρίσκεται κι αυτός μέσα στην περιοχή 
τους πέναλτι. Ο συμπαίκτης, ευρισκόμενος ακόμη μέσα στην περιοχή, 
με πρόθεση την στέλνει πάλι, με το πόδι, στον τερματοφύλακά του ο 

οποίος έχει μετακινηθεί έξω από την περιοχή. Ο τελευταίος παίζει την 
μπάλα με τα πόδια του κι αφού την φέρνει μέσα στην περιοχή πέναλτι, 

την πιάνει με τα χέρια. Ο διαιτητής αποφασίζει … 
Α να συνεχιστεί το παιχνίδι διότι ο τερματοφύλακας προτού την αγγίξει τη 

τελευταία φορά την μετέφερε απ’ έξω από την περιοχή με τα πόδια του. 

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

άγγιξε δύο φορές τη μπάλα με τα χέρια. 

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

άγγιξε τη μπάλα ύστερα από μεταβίβαση του συμπαίκτη του. 

Δ έμμεσο, σε βάρος της ομάδας του τερματοφύλακα και κίτρινη στον 

τερματοφύλακα, διότι άγγιξε τη μπάλα ύστερα από μεταβίβαση του συμπαίκτη 
του. 

 

 154 Ο διαιτητής διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το πέναλτι εξαιτίας του ότι ο 
τερματοφύλακας κινήθηκε προς τα εμπρός από την γραμμή του 

τέρματός του. Επιτρέπεται η εκ νέου εκτέλεση να γίνει από έναν 
διαφορετικό παίκτη; 

Α Ναι, αν ενημερωθεί ο διαιτητής ποιος θα το κτυπήσει. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, με την άδεια του αρχηγού της αντίπαλης ομάδας. 

Δ Όχι, εκτός αν έχει τραυματιστεί. 

  
155 Παίκτης αλλάζει φανέλα με τον τερματοφύλακά του, χωρίς να 

ενημερώσει το διαιτητή. Λίγο μετά, πιάνει τη 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  

Δ διακόπτει το παιχνίδι, να παρατηρεί και τους δύο παίκτες  και αρχίζει πάλι το 

παιχνίδι με έμμεσο 

 
 156 Η προσποίηση λακτίσματος της μπάλας, στη διάρκεια εκτέλεσης 

ελεύθερου λακτίσματος, επιτρέπεται; 

Α Ναι 

Β Όχι 

Γ Ναι αρκεί να γίνει όταν τελειώσει την πορεία του πάνω στη μπάλα 

Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
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157 Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, αλλά πριν η μπάλα 

βγει από την περιοχή πέναλτι, ένας αντίπαλος μπαίνει στην περιοχή 
πέναλτι και δέχεται ένα ριψοκίνδυνο τάκλιν. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον παίκτη, που διέπραξε το παράπτωμα, και ζητά να εκτελεστεί πάλι 

το από τέρματος λάκτισμα. 

Β παρατηρεί τον παίκτη, που διέπραξε το παράπτωμα, και ζητά να εκτελεστεί 

πάλι το από τέρματος λάκτισμα. 

Γ καταλογίζει πέναλτι. 

Δ παρατηρεί τον παίκτη, που διέπραξε το παράπτωμα, και καταλογίζει πέναλτι. 

 

 158 Διευθύνεις αγώνα Football League. Στο 9’ του αγώνα διαπιστώνεις ότι 

ένας παίκτης παίζει από την αρχή με φανέλα χωρίς αριθμό στην πλάτη. 
Πώς ενεργείς, αφού φυσικά λάβεις υπ’ όψιν σου την εφαρμογή του 

κανόνα του πλεονεκτήματος. 
Α συνεχίζω τον αγώνα. Είναι ο μόνος παίκτης που παίζει χωρίς αριθμό, συνεπώς 

συνειρμικά και θεωρητικά θεωρώ ότι έχει τον αριθμό που αναφέρεται στο 
φύλλο αγώνα. 

Β ενημερώνω τους αρχηγούς, για το παραπάνω σκεπτικό, στην επόμενη διακοπή 
του αγώνα. Αφήνω τον παίκτη να συνεχίσει, με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί ο 

αρχηγός της αντίπαλης ομάδας. 

Γ στην επόμενη διακοπή του ζητώ να βγει και να συμμορφωθεί βάζοντας αριθμό. 

Δ διακόπτω το παιχνίδι και του λέω να βγει προκειμένου να συμμορφώσει τη 
στολή του. 

 

 159 Επιτρέπεται να αγωνισθεί ένας παίκτης σε φιλικό παιχνίδι χωρίς 
επικαλαμίδες; 

Α Ναι, γιατί είναι προαιρετικές. 

Β Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 

Γ Όχι 

Δ Ναι, γιατί πρόκειται για φιλικό παιχνίδι. 

 

 160 Παίκτης στερεί από αντίπαλο μια ξεκάθαρη ευκαιρία να σημειώσει γκολ, 
προσπαθώντας να παίξει τη μπάλα, ανατρέποντάς τον μέσα στην περιοχή. 

Ο διαιτητής … 
Α καταλογίζει άμεσο και αποβάλλει τον αμυνόμενο 

Β καταλογίζει άμεσο και παρατηρεί τον αμυνόμενο 

Γ καταλογίζει πέναλτι και αποβάλλει τον αμυνόμενο 

Δ καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο 
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161 Παίκτης παραβαίνει τον κανονισμό και πρέπει να δεχθεί κίτρινη ή 

κόκκινη κάρτα. Όμως ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του αγώνα 
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. 

Β Ο διαιτητής πρέπει 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 αν 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 ή να αποβάλει τον παίκτη μόλις η μπάλα βγει εκτός 

παιχνιδιού 

 

 162 Πώς πρέπει να τοποθετηθούν οι παίκτες  των δυο ομάδων για την 

εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος; 

Α Η ομάδα που θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα μπορεί να τοποθετηθεί σε 

οποιοδήποτε σημείο του δικού της μισού γηπέδου, συμπεριλαμβανομένου του 
κύκλου και η άλλη ομάδα στο δικό της μισό και σε απόσταση 9,15 μ από τη 

μπάλα 
Β Οι παίκτες  που εκτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα είναι οι μόνοι που 

επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα στον κύκλο του κέντρου και όλοι οι άλλοι 
παίκτες στο δικό τους μισό όχι όμως μέσα στον κύκλο 

Γ Οι συμπαίκτες του παίκτη που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα, εκτός από τον 

ίδιο, πρέπει να βρίσκονται στο δικό τους μισό γήπεδο, οι δε αντίπαλοι στο δικό 
τους μισό και σε απόσταση 9.15 μ από την μπάλα  

Δ Δεν έχει σημασία που είναι τοποθετημένοι, εφόσον δεν εμποδίζουν την 

εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος. 

 

 163 Ένας αξιωματούχος μιας ομάδας δεν συμπεριφέρεται με υπεύθυνο 

τρόπο. Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής; 

Α Του δείχνει κόκκινη κάρτα και να τον απομακρύνει από την τεχνική περιοχή 

και την πέριξ περιοχή.  

Β Ο διαιτητής πρέπει να διατάξει την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο 

και τους παρακείμενους χώρους σε αυτόν. 

Γ Ο διαιτητής δεν πρέπει να πάρει κάποια απόφαση για όσο διαρκεί ο αγώνας. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις οικείες αρχές. 
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164 Παίκτης εκτελεί κόρνερ στέλνοντας τη μπάλα στο τέρμα της ομάδας 

του. Η μπάλα καταλήγει γκολ αφού προηγουμένως αγγίχτηκε από τον 
τερματοφύλακά του. Η απόφαση του διαιτητή είναι … 

Α γκολ. 

Β επανάληψη εκτέλεσης του κόρνερ, δείχνοντας κίτρινη κάρτα στον παίκτη για 

αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Γ κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

Δ από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 

 

 165 Αν ένας παίκτης προσπαθήσει να εξαπατήσει το διαιτητή 

προσποιούμενος έναν τραυματισμό ή προσποιούμενος ότι δέχθηκε 
φάουλ... 

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 
 

 166 Πότε θεωρείται ότι η μπάλα παίζει στην εκτέλεση πλαγίου; 

Α Αμέσως μόλις η μπάλα φύγει από τα χέρια του παίκτη που εκτελεί το πλάγιο  

Β Αμέσως μόλις η μπάλα καλύψει την απόσταση που ισούται με την περιφέρειά 

της. 
Γ Αμέσως μόλις η μπάλα μπει στον αγωνιστικό χώρο. 

Δ Αμέσως μόλις η μπάλα μπει στον αγωνιστικό χώρο και το πλάγιο έχει 

εκτελεστεί σωστά 
 

 167 Πότε ολοκληρώνεται πλήρως μια αλλαγή; 

Α Όταν ο αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. 

Β Όταν ο παίκτης που αντικαθίσταται αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. 

Γ Όταν ξεκινά και πάλι το παιχνίδι μετά την αλλαγή. 

Δ Όταν ο διαιτητής σημειώσει την αλλαγή, αφού εισέλθει ο παίκτης. 

 

 168 Όταν εκτελείται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή 

πέναλτι, είναι απαραίτητο ο διαιτητής να υψώσει το χέρι του; Αν ναι, 
πότε πρέπει να το κατεβάσει; 

Α Ναι. Ο διαιτητής μπορεί να κατεβάσει το χέρι του όταν η μπάλα βγει έξω από 
την περιοχή πέναλτι. 

Β Ναι. Ο διαιτητής μπορεί να κατεβάσει το χέρι του όταν η μπάλα παίζεται. 

Γ Όχι, αυτό γίνεται μόνο για την καθοδήγηση των παικτών. 

Δ Ναι, πάντα. Ο διαιτητής μπορεί να κατεβάσει το χέρι του όταν ένας άλλος 
παίκτης αγγίξει ή παίξει τη μπάλα, ή αν αυτή βγει έξω από τον αγωνιστικό 

χώρο. 
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 169 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 

 

 170 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 

Γ παρατηρεί τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο 

Δ αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο 

  

171 Παίκτης αποβάλλεται πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα... 

Α η ομάδα του πρέπει να ξεκινήσει με 10 παίκτες. 

Β μπορεί να αντικατασταθεί από έναν παίκτη που δεν έχει δηλωθεί. 

Γ μπορεί να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό που έχει δηλωθεί. 

Δ μπορεί να αντικατασταθεί από αναπληρωματικό που έχει δηλωθεί, 
υπολειπομένων ακόμα δύο αλλαγών 

 

 172 Επιτρέπεται να μετακινούνται οι δηλωθέντες στο φύλλο αγώνα 
αξιωματούχοι της ομάδας έξω από την τεχνική περιοχή καθ' όλη τη 

διάρκεια του αγώνα; 
Α Ναι 

Β Μπορεί να μετακινείται εκτός αυτής, προκειμένου να δώσει οδηγίες στους 

παίκτες τους, ο προπονητής. 

Γ Όχι για τον γιατρό της ομάδας ο οποίος μπορεί να μπαίνει, όταν παρουσιάζεται 

τραυματισμός, χωρίς να ρωτήσει 

Δ Όχι, μόνον ο γιατρός της ομάδας, όταν πρόκειται να εισέλθει στον αγωνιστικό 

χώρο κατόπιν άδειας του διαιτητή, προκειμένου να αξιολογήσει τον 
τραυματισμό του παίκτη. 
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173 Ο τερματοφύλακας ελέγχει πλήρως τη μπάλα με τα χέρια του μέσα 

στην περιοχή πέναλτι και τη μεταβιβάζει σε συμπαίκτη του που 
βρίσκεται επίσης μέσα στην περιοχή. Ο τελευταίος από λάθος την 
κλωτσά προς το τέρμα τους, οπότε ο τερματοφύλακας σπεύδει να τη 

σταματήσει, την αγγίζει με τα χέρια, αλλά δεν τα καταφέρνει και η 
μπάλα καταλήγει γκολ. Ο διαιτητής πρέπει … 

Α να καταλογίσει γκολ. 

Β να καταλογίσει έμμεσο στο σημείο που άγγιξε ο τερματοφύλακας τη μπάλα 
γιατί την άγγιξε ύστερα από κλωτσιά συμπαίκτη του. 

Γ να καταλογίσει έμμεσο στο σημείο που άγγιξε ο τερματοφύλακας τη μπάλα 
γιατί την άγγιξε ύστερα από κλωτσιά συμπαίκτη του και να δείξει κίτρινη κάρτα 

στον τερματοφύλακα γι αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Δ να καταλογίσει κόρνερ διότι ο συμπαίκτης, όταν κλώτσησε τη μπάλα ήταν μέσα 
στην περιοχή πέναλτι. 

 

 174 Παίκτης εκτελεί ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 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. 

 

 175 Ο διαιτητής έχει σφυρίξει για να εκτελεστεί το πέναλτι και πριν η 
μπάλα να παίζει, δύο παίκτες, ένας από κάθε ομάδα, πλησιάζουν σε 

απόσταση μικρότερη των 9,15 μέτρων από τη μπάλα. Ο διαιτητής …  

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην επόμενη διακοπή παρατηρεί τους 
παραβάτες 

Β παρατηρεί τους δυο παίκτες  και διατάζει να εκτελεστεί πάλι το πέναλτι. 

Γ διακόπτει την εκτέλεση του πέναλτι και προειδοποιεί προφορικά τους παίκτες. 

Δ διατάζει να εκτελεστεί πάλι το πέναλτι. 

 

 176 Σε αγώνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, μπορούν να έλθουν 

αναπληρωματικοί της μιας ομάδας, που δεν έχουν δηλωθεί στην αρχή, 
να κάτσουν στον πάγκο της ομάδας τους; 

Α Όχι 

Β Ναι 

Γ Ναι, αν το δεχθεί ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας  

Δ Εξαρτάται από την γνώμη του διαιτητή. 
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177 Εκτελείται από τέρματος λάκτισμα αλλά η μπάλα δεν βγαίνει έξω από 

την περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι εφόσον δεν υπήρξε παράβαση. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί εφόσον η μπάλα έχει περάσει την γραμμή της 

περιοχής τέρματος. 

Γ ζητά να επαναληφθεί η εκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος. 

Δ ζητά να επαναληφθεί η εκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος από έναν 

διαφορετικό παίκτη της ίδιας ομάδας. 

 

 178 Στο 15΄ ο αρχηγός της φιλοξενούμενης ενημερώνει το διαιτητή ότι η 
περιοχή τέρματος, της αντίπαλης ομάδας, δεν είναι σημειωμένη και ο 

τερματοφύλακας εκτελεί το από τέρματος λάκτισμα 10 m από τη 
γραμμή τέρματος. Ο αρχηγός του ζητά να κάνει ένσταση 

αντικανονικότητας γηπέδου, αφού εκ του Κανονισμού έχει το 
δικαίωμα. Ο διαιτητής ...  

Α συνεχίζει το παιχνίδι 

Β αποδέχεται το αίτημα του αρχηγού να διατυπώσει την ένσταση του στο φύλλο 

αγώνα στο ημίχρονο 

Γ αποδέχεται το αίτημα του αρχηγού να διατυπώσει την ένσταση του στο φύλλο 

αγώνα στο τέλος του αγώνα. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι οριστικά για αντικανονικότητα του αγωνιστικού χώρου. 

 

 179 Παίκτης στερεί από αντίπαλο μια ξεκάθαρη ευκαιρία να σημειώσει γκολ, 
προσπαθώντας να παίξει τη μπάλα, ανατρέποντάς τον λίγο έξω από την 

περιοχή. Ο διαιτητής … 
Α καταλογίζει άμεσο και αποβάλλει τον αμυνόμενο 

Β καταλογίζει άμεσο και παρατηρεί τον αμυνόμενο 

Γ καταλογίζει πέναλτι και αποβάλλει τον αμυνόμενο 

Δ καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο 

 

 180 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. 
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181 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. 

 

 182 Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις είναι σωστή όταν ξεκινά το 
παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής αφήνει τη μπάλα να πέσει από τα χέρια του σε ένα διαφορετικό 
σημείο από το σημείο όπου βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Β Ο διαιτητής ρίχνει τη μπάλα στον αέρα στο σημείο όπου βρίσκονταν όταν 
διακόπηκε το παιχνίδι. 

Γ Ο διαιτητής αφήνει τη μπάλα να πέσει από τα χέρια του στο σημείο όπου 
βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Δ Οι παίκτες μπορούν ν’ αγγίξουν τη μπάλα όταν αυτή κατευθύνεται στο έδαφος 

 

 183 Ένας παίκτης, που εκτελεί πλάγιο, πατά τη γραμμή του πλαγίου με το 

ένα πόδι. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα 

Β ζητά να εκτελεστεί πάλι το πλάγιο 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί γιατί η παράβαση ισχύει όταν πατά και με τα 

δύο πόδια. 
Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί εφ' όσον το άλλο πόδι πατά πάνω στη πλάγια 

γραμμή ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο. 

 

 184 Το κολάν όταν προεξέχει από το παντελονάκι της στολής του παίκτη, 
πρέπει να έχει το ίδιο χρώμα ίδιο … 

Α μόνο με το βασικό χρώμα του παντελονιού ή του ρέλου 

Β μόνο με το βασικό χρώμα του παντελονιού 

Γ μόνο με το βασικό χρώμα του ρέλου 

Δ μόνο με το βασικό χρώμα της φανέλας 
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185 Ένας παίκτης δέχεται ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από έναν 

αντίπαλο, αλλά κρατά την κατοχή της μπάλας και συνεχίζει το 
παιχνίδι. Ο διαιτητής... 

Α εφαρμόζει το πλεονέκτημα και επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 

Β τιμωρεί το παράπτωμα. 

Γ επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Ο διαιτητής δεν μπορεί ποτέ να 

αλλάξει μια απόφαση εφόσον έχει εφαρμόσει το πλεονέκτημα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

  

186 Στον Κανόνα 11, "offside", ορίζει ότι δεν υπάρχει παράβαση offside  αν 

παίκτης δεχθεί τη μπάλα απευθείας από... 

Α από τέρματος λάκτισμα 

Β κόρνερ 

Γ πλάγιο  

Δ όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

 

 187 Στη διάρκεια του αγώνα στο κέντρο του γηπέδου, παίκτης πετά την 
επικαλαμίδα του στη μπάλα και την κτυπά με αποτέλεσμα να αλλάξει 

πορεία. Ο διαιτητής ...  
Α καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που βρισκόταν ο παίκτης 

Β καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που βρισκόταν η μπάλα 

Γ καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που βρισκόταν η μπάλα 

Δ καταλογίζει ελεύθερο διαιτητή 

 

 188 Παίκτης που σκύβει και μάλιστα κάτω από τη μέση για να διεκδικήσει 
τη 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. 

 
 189 Ένα γκολ είναι έγκυρο αν μετά την εκτέλεση ενός έμμεσου ελεύθερου 

λακτίσματος, προς την αντίπαλη εστία, η μπάλα ακουμπήσει σε 
αντίπαλο και μπει στο τέρμα; 

Α Όχι, πρέπει να την αγγίξει ή παίξει με πρόθεση ένας άλλος παίκτης. 

Β Ναι, αν το λάκτισμα εκτελέστηκε σωστά. 

Γ Όχι, εφόσον τη μπάλα πρέπει να παίξει ένας συμπαίκτης του παίκτη που το 
εκτελεί. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
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190 Ένας παίκτης, που εκτελεί πέναλτι, με τακουνάκι πασάρει τη μπάλα 

προς τα πίσω σε έναν συμπαίκτη του ο οποίος στη συνέχεια κλωτσά τη 
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 ομάδας του παίκτη που 

εκτέλεσε το πέναλτι. 

Γ καταλογίζει γκολ. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 
 191 Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αποδεκτό τρόπο αποχώρησης ενός 
παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο; 

Α Ένας παίκτης περνά την γραμμή του πλαγίου στην εξέλιξη του παιχνιδιού. 

Β Ένας τραυματισμένος παίκτης περνά μία από τις γραμμές του αγωνιστικού 
χώρου για να δεχθεί ιατρική φροντίδα ενώ παίζεται η μπάλα. 

Γ Επιτιθέμενος, που βρίσκεται σε θέση offside,  βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο 
για να δείξει το διαιτητή ότι δεν συμμετέχει ενεργά στην φάση. 

Δ Αμυνόμενος παίκτης περνά πίσω από τη δική του γραμμή του τέρματος ώστε 
να βρεθεί σε θέση offside  ένας αντίπαλος. 

 

 192 Εκτελείται από τέρματος λάκτισμα. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή και 
την παίρνει ένας άλλος συμπαίκτης του τερματοφύλακα που εκτέλεσε το 

φάουλ. Αντίπαλος, που βρισκόταν μέσα στην περιοχή, τρέχει μαρκάρει 
τον συμπαίκτη. Ο διαιτητής ...  

Α επαναλαμβάνει την εκτέλεση του από τέρματος λάκτισμα 

Β καταλογίζει έμμεσο εκεί που μάρκαρε τον άλλον συμπαίκτη 

Γ καταλογίζει έμμεσο εκεί που ήταν ο αντίπαλος μέσα στην περιοχή  

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

 

 193 Μετά από ένα όχι δυνατό σουτ αντιπάλου προς το τέρμα, ο 
τερματοφύλακας αγγίζει τη 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 τη μπάλα. Αντιλαμβανόμενος ο τερματοφύλακας το γεγονός 
στέλνει τη 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 αφού 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 τη μπάλα. 

Γ έμμεσο, σε βάρος της ομάδας του τερματοφύλακα, όταν ο τερματοφύλακας 
άγγιξε την πρώτη φορά τη μπάλα. 

Δ επανάληψη διότι ο συμπαίκτης του ήταν μέσα στην περιοχή πέναλτι όταν ο 
τερματοφύλακας του μεταβίβασε τη μπάλα. Έπρεπε να την αγγίξει έξω από την 

περιοχή πέναλτι. 
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194 Στη διάρκεια του αγώνα, στο κέντρο του γηπέδου, παίκτης πετά την 

επικαλαμίδα του στη μπάλα και την κτυπά με αποτέλεσμα να αλλάξει 
πορεία. Ο διαιτητής ...  

Α καταλογίζει ελεύθερο διαιτητή εκεί που ήταν ο παίκτης  

Β καταλογίζει ελεύθερο διαιτητή εκεί που κτύπησε τη μπάλα 

Γ καταλογίζει άμεσο εκεί που κτύπησε τη μπάλα 

Δ καταλογίζει έμμεσο εκεί που κτύπησε τη μπάλα 

 

 195 Διαιτητής που ορίσθηκε αρμοδίως να διευθύνει αγώνα φιλικού 

χαρακτήρα, αρνήθηκε στις ομάδες, δύο διαφορετικών κρατών, να 
χρησιμοποιήσουν οκτώ αντικαταστάσεις παικτών, στη διάρκεια του 

παιχνιδιού αν κι αυτές συμφώνησαν μεταξύ τους. Ο διαιτητής … 

Α σωστά ενήργησε διότι ήταν οι εθνικές ομάδων γυναικών των χωρών τους 

Β λάθος ενήργησε διότι ήταν οι εθνικές ομάδων γυναικών των χωρών τους κι 

όφειλε να δεχτεί τη συμφωνία 

Γ σωστά ενήργησε διότι ήταν δύο ομάδες της Α εθνικής κατηγορίας χωρών τους 

Δ λάθος ενήργησε διότι ήταν δύο ομάδες της Α εθνικής κατηγορίας χωρών τους 

κι όφειλε να δεχτεί τη συμφωνία 

  

196 Η ομάδα Α κέρδισε το στρίψιμο του κέρματος. Ενώ οι παίκτες της κάθε 

ομάδας βρίσκονται στο δικό τους μισό γήπεδο, παίκτης της Α ομάδας 
εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα και ξαναπαίζει τη μπάλα με το χέρι του 

πριν την ακουμπήσει άλλος παίκτης. Ο διαιτητής … 

Α έπρεπε να δείξει στον παραβάτη κίτρινη κάρτα 

Β έπρεπε να επαναλάβει το εναρκτήριο λάκτισμα από την ίδια ομάδα 

Γ δεν έπρεπε να αφήσει να εκτελέσει αυτή η ομάδα το εναρκτήριο λάκτισμα 

Δ Έπρεπε, αν το εναρκτήριο το είχε εκτελέσει ο τερματοφύλακας και την μπάλα 

την άγγιζε μέσα στην περιοχή του πέναλτι,  ν’ αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

 

 197 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. 
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18 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. Παρέβη το καθήκον του ή 
όχι; 

Α Όχι για αντικαταστάσεις παικτών. 

Β Όχι για να περιμένει παίκτη να δέσει τα κορδόνια του. 

Γ Όχι για να εκτελεστεί ένα πέναλτι που σημειώθηκε στη λήξη του ημιχρόνου. 

Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

 

 199 Τι πρέπει να γίνει αν ένας παίκτης αποκαλύψει κάποιο σύνθημα ή 
διαφήμιση που φέρει κάτω από την επίσημη φανέλα της ομάδας του;  

Α Εξαρτάται από τον τύπο του συνθήματος ή της διαφήμισης. 

Β Ο διαιτητής θα το σημειώσει στο φύλλο αγώνα 

Γ Δεν αποτελεί πρόβλημα. 

Δ Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη για αντιαθλητική 
συμπεριφορά. 

 

 200 Εκτελείται άμεσο που κέρδισε η αμυνόμενη ομάδα μέσα στην περιοχή 
της. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή και την παίρνει ένας άλλος 

συμπαίκτης αυτού που εκτέλεσε το φάουλ. Αντίπαλος, που βρισκόταν 
μέσα στην περιοχή, τρέχει μαρκάρει τον άλλον συμπαίκτη. Ο διαιτητής 

... 
Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β καταλογίζει έμμεσο εκεί που μάρκαρε τον άλλον συμπαίκτη 

Γ καταλογίζει έμμεσο εκεί που ήταν ο αντίπαλος μέσα στην περιοχή  

Δ επαναλαμβάνει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος 

 


