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 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 



ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ = <<ΘΕΑΤΡΟ>> 

Είναι οι ενέργειες των παικτών που σκοπό έχουν να παραπλανήσουν τον διαιτητή ή και την 

διαιτητική ομάδα έτσι ώστε να αποκομίσουν κάποιο όφελος. 

Οι διαιτητές πρέπει να έχουν ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  να ευρίσκονται  σε ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 

ώστε σε τέτοιου είδους αντιαθλητικές συμπεριφορές να τιμωρούν τους παραβάτες 

αυστηρά έτσι ώστε να ΕΞΑΛΙΦΘΕΙ η προσποίηση- θέατρο από το παιχνίδι.  

 

Δεν είναι αποδεκτό να αναγνωρίζονται παραβάσεις προσποίησης 

και στην συνέχεια να περνούν ατιμώρητες. 

 
 

 

 

Το φαινόμενο <<θέατρο>> παρουσιάζει μία έξαρση γεγονός που κάνει την αποστολή της 

διαιτητικής ομάδας ακόμα πιο δύσκολη. 

 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 



 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 

 Παραβάσεις προσποίησης Διαπράττονται σε οποιοδήποτε σημείο του αγωνιστικού χώρου. 

 Παραβάσεις προσποίησης Διαπράττονται χωρίς να υπάρχει η παραμικρή επαφή μεταξύ 

των παικτών. 

 Παραβάσεις προσποίησης Διαπράττονται όταν ένας παίκτης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια 
ελαφρά επαφή με ένα αντίπαλο. 

 Παραβάσεις προσποίησης διαπράττονται  όταν ένας ποδοσφαιριστής προκαλεί µία επαφή 

µε έναν αντίπαλο. 

 Παραβάσεις προσποίησης Διαπράττονται όταν ένας παίκτης προσδοκά μια ενδεχόμενη 

επαφή με ένα αντίπαλο. 

 

 ΜΕΓΑΛΗ  Προσοχή στις φάσεις που γίνονται κοντά στις γραμμές της περιοχής πέναλτι. 

 ΜΕΓΑΛΗ προσοχή όταν είναι κοντά δύο αντίπαλοι 

 



 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 

 ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΑΙ ότι ένας ποδοσφαιριστής που μεγαλοποιεί τις συνέπειες ενός 
μαρκαρίσματος προκειμένου να τιμωρηθεί ο αντίπαλός του αυστηρότερα, είναι ένοχος 
για αντιαθλητική συμπεριφορά. 
 

  Ποιες Περιπτώσεις «θεάτρου»  δεν τιμωρούνται: 

Είναι  οι ενέργειες των ποδοσφαιριστών που δεν αποσκοπούν στο να παραπλανήσουν τον 

διαιτητή ( Π.Χ. επαφή για την οποία δεν υπάρχει παράβαση και δικαιολογεί την πτώση). 

Επομένως οι ενέργειες αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται ως παράβαση προσποίησης και 

θα πρέπει να επιτρέπεται η συνέχιση του παιχνιδιού. 

 

   ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
 

                ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 



 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 

Προσποιήσεις που δεν 

υπάρχει καμία επαφή μεταξύ 

παικτών και σκοπό έχουν την 

παραπλάνηση του διαιτητή 

ΕΜΜΕΣΟ + ΚΙΤΡΙΝΗ 
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 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 

Περιπτώσεις προσποίησης 

όταν υπάρχει μια ελαφρά 

επαφή με αντίπαλο 

 

ΕΜΜΕΣΟ + ΚΙΤΡΙΝΗ 
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 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 

Όταν ένας ποδοσφαιριστής 

προσδοκά µία ενδεχόμενη επαφή 

από έναν αντίπαλο 

 

 

ΕΜΜΕΣΟ + ΚΙΤΡΙΝΗ 
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 Αντικανονική προσποίηση- θέατρο 

ΌΧΙ ΘΕΑΤΡΟ, αλλά παράβαση από τον αμυνόμενο 

 

Περιπτώσεις που οι ενέργειες των ποδοσφαιριστών δεν αποσκοπούν 

στο να παραπλανήσουν τον διαιτητή 

 

Συνέχεια παιχνιδιού 
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