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Εκπαιδευτική της 25 Σεπτ 2017 



Κανονισμοί Παιχνιδιού 

Όταν ένας παίκτης τραυματίζεται, στη διάρκεια του αγώνα, και ζητά γιατρό τότε 

πρέπει να τηρηθούν κι εφαρμοστούν τα εξής: 

 Ο γιατρός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ΜΟΝΟΝ όταν του πει ο 

διαιτητής (όχι ο Βοηθός του διαιτητή) 

 Φτάνοντας στον τραυματία κοιτά και ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ τον τραυματισμό.  

 Αφού ο γιατρός ολοκληρώσει την αξιολόγησή του ο παίκτης θα πρέπει να 

ακολουθήσει τον γιατρό, εκτός αγωνιστικού χώρου, ΜΟΝΟΝ εφόσον ο 

τραυματισμός προήλθε είτε από αντικανονικό μαρκάρισμα αντιπάλου, το 

οποίο ΔΕΝ τιμωρείται με κάρτα (πχ αδιάφορο), είτε από αυτοτραυματισμό 

(πχ κράμπα ή σηκώθηκε να πάρει κεφαλιά κι έπεσε άτσαλα). 

 Στην περίπτωση αυτή ο παίκτης, που βγήκε έξω, μπορεί να επανέλθει 

αφού ο αγώνας έχει ξαναρχίσει και ύστερα από άδεια του διαιτητή.  

 Αν ο τραυματισμός προήλθε από αντικανονικό μαρκάρισμα αντιπάλου, το 

οποίο ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ και με κάρτα (κίτρινη ή κόκκινη), ο τραυματίας 

παίκτης παραμένει μέσα (δεν χρειάζεται να βγει με τον γιατρό).  



Κανονισμοί Παιχνιδιού 

Εξαιρέσεις των προηγούμενων, που αφορούν τραυματισμό παίκτη στη 

διάρκεια του αγώνα, είναι μόνον όταν: 

 

 τραυματίζεται ο τερματοφύλακας 

 ο τερματοφύλακας και ένας άλλος παίκτης έχουν συγκρουστεί και 

χρειάζονται γιατρό 

 παίκτες από την ίδια ομάδα έχουν συγκρουστεί και χρειάζονται γιατρό 

 συμβεί ένας σοβαρός τραυματισμός  (σπάσιμο χεριού, ποδιού, γύρισμα γλώσσας κλπ) 



Μαρκαρίσματα  

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται όταν ένας παίκτης διαπράξει οποιοδήποτε 

από τα παρακάτω παραπτώματα, σε βάρος ενός αντιπάλου … 
 

 μαρκάρει 

 πηδά κατά 

 λακτίζει 

 σπρώχνει 

 χτυπά (εννοεί με το χέρι, αλλά συμπεριλαμβάνεται και το χτύπημα με το κεφάλι)  

 κάνει τάκλιν   

 βάζει τρικλοποδιά  

 κρατά έναν αντίπαλο 

 εμποδίζει έναν αντίπαλο με επαφή 

κ. α. 

 

Η επαφή τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι. 

 



Επικίνδυνο Παιχνίδι 

Παιχνίδι κατά τρόπο επικίνδυνο 

Παιχνίδι κατά τρόπο επικίνδυνο είναι κάθε ενέργεια η οποία, στην 

προσπάθειά του ένας παίκτης να παίξει τη μπάλα, δημιουργεί 

απειλή τραυματισμού κάποιου (συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου 

του, του εαυτού, είναι η παράβαση «ΠΑΘΗΤΙΚΟ επικίνδυνο 

παιχνίδι»). Συμπεριλαμβάνει επίσης και την παρεμπόδιση 

αντιπάλου, που είναι κοντά και θέλει να παίξει τη μπάλα, αλλά 

φοβάται μήπως τραυματιστεί. 

 

 ΣΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ 

 

Το ψαλίδι ή ανάποδο ψαλίδι επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν είναι επικίνδυνο για έναν αντίπαλο. 


