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Δπζχλε θαη πνρξέσζε 
 

Οη ελαζρνινχκελνη κε ην ρφθετ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ outdoor 
ρφθετ θαη φπνηα άιιε πιεξνθνξία πεξηέρεηαη κέζα ζε απηή ηελ έθδνζε θαη αλακέλεηαη 

απφ απηνχο λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηνχο. 
 

Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αζθάιεηα. Οπνηνζδήπνηε αζρνιείηαη κε ην παηρλίδη ζα πξέπεη λα 
ερεη πάληνηε ζηελ ζθέςε ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ. Δαλ ππάξρεη ζρεηηθή εζληθή 

λνκνζεζία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε. Οη παίθηεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ 
φηη ν εμνπιηζκφο ηνπο δελ απνηειεί θίλδπλν ζε απηνχο ή ζε άιινπο ιφγσ άγλνηαο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ή ηνπ ζρεδίνπ. 
 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Υφθετ (ΓΟΥ) δελ επηδέρεηαη θακία επζχλε γηα ειάηησκαηα ή 
ειείςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη δελ είλαη ππεχζπλε γηα φπνην επαθφινπζν απφ ηελ 

ρξήζε ηνπο. Θάζε επίζεψξεζε ησλ παξερνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ 
πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ελα αγψλα πεξηνξίδεηαη ζηελ δηαζθάιηζε κηαο γεληθεπκέλεο 

απνδνρήο ησλ αζιεηηθψλ απαηηήζεσλ. 
 

Οη δηαηηεηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παηρληδηνχ θαη ηελ 
εμαζθάιηζε ηνπ επ αγσλίδεζζαη. 

 
Δθαξκνγή θαη Γηθαίσκα 

 
Οη θαλνληζκνί ηνπ outdoor ρφθετ απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο παίθηεο, ηνπο δηαηηεηέο 
θαη ηηο γξακκαηείεο. Οη Δζληθέο Οκνζπνλδίεοο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα απνθαζίζνπλ 

ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ εκεξνκελία εθαξκνγήο γηα δηεζλείο 
αγψλεο είλαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. 

 
Οη θαλνληζκνί ηνπ outdoor ρφθετ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Θαλνληζκψλ ηεο 

ΓΟΥ. Σν δηθαίσκα δεκηνπξγίαο είλαη ηεο ΓΟΥ. 
 

Γηαζεζηκφηεηα ησλ Θαλνληζκψλ 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ Θαλνληζκψλ ζηα Αγγιηθά ζα βξείηε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΟΥ www.worldhockey.org 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.worldhockey.org/
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ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

 
 
Ρν πεξηερφκελν ηνπ Βηβιίνπ Θαλνληζκψλ Outdoor Σφθετ 
 
Κε ηελ έθδνζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Outdoor ρφθετ εθθξάδεηαη θαη ε πξφζεζε γηα ηελ 
αλα δηεηία αλαζεψξεζε θαη δεκνζίεπζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ παηρληδηνχ. 
 
Θαηά θάπνην ηξφπν, ν δηεηήο θχθινο ήηαλ ήδε ζε εθαξκνγή εμ’ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 
νηη δελ γηλφληνπζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ρξνληέο πξηλ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 
θαη ην Παγθφζκην Θχπειιν. Κε ην λα ζεζκνζεηείηαη ν δηεηήο θχθινο αλαζεψξεζεο 
ησλ θαλνληζκψλ, ε Δπηηξνπή Θαλνληζκψλ ηεο ΓΟΥ αλαγλσξίδεη νηη είλαη θαιχηεξα λα 
ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε πεξίνδνο κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ησλ θαλνληζκψλ εηζη ψζηε νη 
αιιαγέο λα κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ θαη λα αλαζεσξεζνχλ. 
 
Οη παξφληεο θαλνληζκνί ινηπφλ ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2007 κερξη θαη 
31/12/2008 ζε δηεζλέο επίπεδν. Οπσο πξναλαθέξζεθε νη Δζληθέο Οκνζπνλδίεο έρνπλ 
ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπο ζε 
εζληθφ επίπεδν. 
 
Ζ Δπηηξνπή Θαλνληζκψλ ηεο ΓΟΥ ζα πξνζπαζήζεη λα κελ επηθέξεη αιιαγέο ζηνπο 
θαλνληζκνχο θαηα ηελ δηάξθεηα ηεο δηεηνχο πεξηφδνπ αιιά δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη αιιαγέο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 
Δζληθέο Οκνζπνλδίεο θαη ζα δεκνζηεχνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΟΥ  
www.worldhockey.org 
 
 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ 2007-2008 
 
Δθφζνλ ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί ππάξρεη δηεπθξίληζε ή αιιαγή ζε θάπνην 
θαλνληζκφ, ην θείκελν εκθαλίδεηαη ππνγξακκηζκέλν ε κε ζε πιάγηα γξαθή. Οη 
θπξηφηεξεο αιιαγέο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2008 πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  
 

 Ζ απαίηεζε ηνπ λα ππάξρεη έλαο ηεξκαηνθχιαθαο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα έρεη αλαπξνζαξκνζζεί. Ζ αιιαγή δίλεη ζηηο νκάδεο 
κεγαιχηεξε επειημία ζην ηη είδνπο επηινγή κπνξνχλ λα έρνπλ γηα ηε ζέζε ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα. Δπηπιένλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε κηα νκάδα λα παίμεη κε 
ηεξκαηνθχιαθα κεξηθψο εμνπιηζκέλν ε κνλν κε παίθηεο γεπέδνπ θαη ρσξίο 
ηεξκαηνθχιαθα. Ζ αιιαγή επηδξά ηδηαίηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2, 4.4, θαη 
10.1 αιιά ππάξρνπλ θαη αιιεο αιιαγέο εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ κηα 
νκάδα επηιέμεη λα παίμεη κφλν κε παίθηεο γεπέδνπ. ρεηηθά κε απηεο ηηο 
αιιαγέο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ νηη κία νκάδα κπνξεί λα έρεη ζηελ 
ζπλζεζε ηεο ελαλ ηεξκαηνθχιαθα (εηηε πιήξσο εμνπιηζκέλν ε κεξηθψο – κφλν 
κε ην θξάλνο) ε λα ερεη κνλν παίθηεο γεπέδνπ νπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή 
θαλέλαο παίθηεο δελ έρεη πξνλφκηα ηεξκαηνθχιαθα.  

 
 Ζ Δπηηξνπή Θαλνληζκσλ ηεο ΓΟΥ έρεη δηαπηζηψζεη νηη ελαο νιν θαη 
απμαλφκελνο αξηζκφο παηθηψλ ρξεζηκνπνηεί πξνζηαηεπηηθά πξνζψπνπ φηαλ 

http://www.worldhockey.org/
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ακχλνληαη ζηα πέλαιηπ θφξλεξ θαη θαηα ζπλέπεηα ερεη δηαθνξνπνηεζεί ην 
θείκελν ηεο παξαγξάθνπ 4.2 

 
 Θαηα ηελ δηάξθεηα ηνπ 2006 είρε δεκνζηεπζεί κηα αιιαγή ζηνλ θαλνληζκφ γηα 
λα απνγνξεπζεί ην  δπλαηφ ρηχπεκα ηεο κπάιιαο κε ηελ θφςε ηνπ 
κπαζηνπληνχ απν ηελ δεμηά κεξηά (forehand). Ζ αιιαγή ερεη πιένλ 
ελζσκαησζεί πιήξσο ζηνπο παξφληεο θαλνληζκνχο παξάγξαθνο 9.6 . Τπάξρεη 
κηα ζεκαληηθή επεμήγεζε ζε απηφ ηνλ θαλνληζκφ γηα ην πσο επηηξέπεηαη ε 
ρξήζε ηεο θφςεο ηνπ κπαζηνπληνχ απν ηελ δεμηά κεξηά κε αζθάιεηα. 

 
 Ζ παξάγξαθνο 9.7 ζα πξέπεη επίζεο λα κειεηεζεί κε πξνζνρή δεδνκέλνπ νηη 
επεμεγεί νηη δελ ζα πξέπεη λα ηηκσξείηαη ν ακπληηθφο ν νπνίνο πξνζπαζεί ρσξίο 
πξφζεζε λα απνζνβήζεη ελα γθνι ρξεζηκνπνηψληαο ην κπαζηνχλη ηνπ ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο. 

 
 Παξνκνίσο ε ζεκείσζε ζηελ παξάγξαθν 9.11 έρεη ζθνπφ λα απνζαθελήζεη ηηο 
επηπηψζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κπάιια θηππά ην πφδη, ην ρέξη, ε ην ζψκα 
παίθηνπ. 

 
 ρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
ηεξκαηνθχιαθα ε Δπηηξνπή Θαλνληζκψλ εμέηαζε θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 
νπνίνπο επηηξέπεηαη λα απνθξνχεη ηελ κπάιια ν ηεξκαηνθχιαθαο. Οη αιιαγέο 
πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 10.2 δίλνπλ ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα 
πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο νηαλ απνθξνχνπλ ηελ κπάιια. 

 
 Αιιεο αιιαγέο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ππνδειψλνληαη κε πιάγηα γξαθή ζην 
θείκελν. 

 
 

 
Wolfgang Rommel – Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο Θαλνληζκψλ Σφθετ 
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                                       1Ζ ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2006 
 
 
 
Πξφεδξνο:     Wolfgang Rommel    
Γξακκαηέαο:     Roger Webb 
Γξακκαηέαο Αλάπηπμεο Θαλνληζκψλ: Peter von Reth 
 
Κέιε: 
 
Richard Aggiss    Gill Clarke 
 
Jorge Alcover      M P Ganesh 
       
Eric Donegani    Masako Kamisuki 
 
Eduardo Guelfand    Evlyn Rainstrick 
 
Michael Krause    Islah –Ud- Din Siddiqui 
 
Alain Renaud     Yung Hee Shin  
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ΝΟΝΙΝΓΗΑ 

 
 
Ξαίθηεο 
 Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε κηα νκάδα 
 
Νκάδα 

Κηα νκάδα απνηειείηαη απφ κέρξη θαη 16 παίθηεο εθ ησλ νπνίσλ κέρξη θαη 11 
παίθηεο κέζα ζην γήπεδν θαη κέρξη 5 αλαπιεξσκαηηθνχο 
 

Ξαίθηεο Γεπέδνπ 
Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζα ζην γήπεδν άιινο εθηφο ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα 

 
Ρεξκαηνθχιαθαο 

Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θάζε νκάδαο κέζα ζην γήπεδν πνπ 
θνξά πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 
απφ θξάλνο θαη πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθηά ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα. 
 

Δπίζεζε (επηζεηηθφο) 
 Ζ νκάδα (παίθηεο) ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ζεκεηψζεη γθνι 
 
Άκπλα (ακπληηθφο) 
 Ζ νκάδα (παίθηεο) ν νπνίνο πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη λα ζεκεησζεί γθνι 
 
Ρειηθή Γξακκή 
 Ζ θνληχηεξε  (55 κέηξα) πεξηκεηξηθή γξακκή 
 
Γξακκή Ρέξκαηνο 

Σν ηκήκα ηεο ηειηθήο γξακκήο πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δνθαξηψλ ησλ 
ηεξκάησλ 

 
Ξιάγηα Γξακκή 

Ζ καθξχηεξε (91.40 κέηξα) πεξηκεηξηθή γξακκή 
 
Θχθινο (Ζκηθχθιην) 
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Ζ πεξηνρή πνπ εζσθιείεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηis δπν πεξηνρέο ησλ εκηθπθιίσλ 
θαη ησλ γξακκψλ πνπ ηα ελψλεη ζην κέζν ησλ ηειηθψλ γξακκψλ ηνπ γεπέδνπ.  

 
Ξεξηνρή 23 κέηξσλ 

Ζ πεξηνρή πνπ εζσθιείεηαη θαη πεξηιακβάλεη ηελ γξακκή πνπ βξίζθεηαη ζε 
απφζηαζε 22.90 κέηξσλ απφ θάζε ηειηθή γξακκή, ην ζρεηηθφ κέξνο ησλ 
πιατλψλ γξακκψλ θαη ηελ ηειηθή γξακκή.  

 
 

 
Ξαίμηκν ηεο κπάιαο 

Πηακάηεκα, εθηξνπή ή θίλεζε ηεο κπάιαο κε ην κπαζηνχλη.  
 
Θηχπεκα (hit) 

Θηχπεκα ηεο κπάιαο ρξεζηκνπνηψληαο ην κπαζηνχλη κε πεξηζηξνθηθή θίλεζε.  
 
Ππξψμηκν (push) 

Mεηαθνξά ηεο κπάιαο ρξεζηκνπνηψληαο θίλεζε ζπξσμίκαηνο κε ηνπνζέηεζε 
ηνπ κπαζηνπληνχ θνληά ζηελ κπάια. Όηαλ γίλεηαη έλα ζπξψμηκν ηνζν ε κπάια 
νζν θαη ε άθξε ηνπ κπαζηνπληνχ είλαη ζε επαθή κε ην έδαθνο 
 

Ύςσκα (flick) 
 πξψμηκν ηεο κπάιαο ψζηε λα ζεθσζεί απφ ην έδαθνο 
 
Αλχςσζε(scoop) 

Ύςσκα ηεο κπάιαο απφ ην έδαθνο ηνπνζεηψληαο ηελ άθξε ηνπ κπαζηνπληνχ 
θάησ απφ ηελ κπάια θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα αλπςσηηθή θίλεζε. 

 
Forehand  
 Ξαίμηκν ηεο κπάιαο κε ην κπαζηνχλη απν ηελ δεμηά κεξηά ελφο παίθηε  
 
Απφζηαζε παημίκαηνο 

Ζ απφζηαζε κέζα ζηελ νπνία έλα παίθηεο είλαη ηθαλφο λα παίμεη ή λα 
πξνζεγγίζεη ηελ κπάια. 

 
Ράθιηλ 

Κηα ελέξγεηα γηα λα ζηακαηήζεη ηελ θαηνρή ηεο  κπάιαο απφ έλαλ αληίπαιν.  
 

Ξαξάβαζε  
 Κηα ελέξγεηα αληίζεηε κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηηκσξείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή. 
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ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΡΝ ΞΑΗΣΛΗΓΗΝ 
 
 
 
1 Γήπεδν  
 
 

Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο παξέρνπλ κηα απινπζηεπκέλε πεξηγξαθή 
ηνπ γεπέδνπ ηνπ παηρληδηνχ. Κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ γεπέδνπ 
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη δηαζέζηκε απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεζλνχο 
Οκνζπνλδίαο Υφθετ 

 
 
1.1 Σν γήπεδν είλαη νξζνγψλην, κήθνπο 91.40 κέηξα θαη πιάηνπο 55.00 κέηξα. 
  
1.2 Οη πιάγηεο γξακκέο νξηνζεηνχλ ην νιηθφ κήθνο ηνπ γεπέδνπ, νη ηειηθέο 

γξακκέο νξηνζεηνχλ ηελ θνληχηεξε πεξίκεηξν ηνπ γεπέδνπ. 
 
1.3 Ζ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο είλαη κέξνο ησλ ηειηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ 

δνθαξηψλ ησλ ηεξκάησλ.  
 
1.4 Ζ θεληξηθή γξακκή ζεκεηψλεηαη θαζ’ φιν ην πιάηνο ηνπ γεπέδνπ 
 
1.5 Οη γξακκέο πνπ είλαη γλσζηέο σο 23 κέηξα ζεκεηψλνληαη ζε φιν ην πιάηνο 

ηνπ γεπέδνπ θαη ηζαπέρνπλ 22.90 κέηξα απφ θάζε ηειηθή γξακκή 
 
1.6 Οη πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη σο εκηθχθιηα ζεκεηψλνληαη κέζα ζην γήπεδν 

γχξσ απφ ηα ηέξκαηα θαη ζην θέληξν ησλ ηειηθψλ γξακκψλ.  
 

1.7 Σα ζεκεία ησλ πέλαιηη έρνπλ 150 ρηιηνζηά δηάκεηξν θαη ζεκεηψλνληαη 
κπξνζηά απφ ην θέληξν θάζε ηέξκαηνο κε ην θέληξν θάζε ζεκείνπ λα απέρεη 
6.40 κέηξα απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο. 
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1.8 Όιεο νη γξακκέο έρνπλ 75 ρηιηνζηά πιάηνο θαη είλαη κέξνο ηνπ γεπέδνπ ηνπ 
παηρληδηνχ.  

 
1.9 Σν χςνο ησλ ζηεξηγκάησλ ησλ ζεκαηψλ είλαη κεηαμχ 1.20 θαη 1.50 κέηξα θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε γσλία ηνπ γεπέδνπ 
 
1.10 Σα ηέξκαηα ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ην γήπεδν ηνπ παηρληδηνχ ζην θέληξν ηεο 

ηειηθήο γξακκήο θαη εθάπηνληαη ζηελ εμσηεξηθή ηεο πιεπξά. 
 
 
 

 
 

 
 
 
2 Πχλζεζε ησλ Νκάδσλ 
 
2.1 Ρν πνιχ 11 παίθηεο απφ θάζε νκάδα κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην 

παηρλίδη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ.  
 
2.2 Θάζε νκάδα έρεη έλαλ ηεξκαηνθχιαθα κέζα ζην γήπεδν ή παίδεη κφλν 

κε ηνπο παίθηεο ηνπ γεπέδνπ.  
 

Θάζε νκάδα κπνξεί λα παίδεη:  
 

 Κε ελαλ ηεξκαηνθχιαθα κε πξνλφκηα ηεξκαηνθχιαθα, 
πνπ θνξά πιήξε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ θαη πνπ 
απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ θξάλνο, επηθαιακίδεο, 
παπνχηζηα (kickers) θαη ελφο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο 
θαλέια,  ή  

 
 Κε ελαλ ηεξκαηνθχιαθα κε πξνλφκηα ηεξκαηνθχιαθα 

πνπ θνξάεη κφλν πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο θαη δηαθνξεηηθνχ 
ρξψκαηνο θαλέια, ή  

 
 Κφλν κε παίθηεο γεπέδνπ θαη θαλέλαλ παίθηε κε 

πξνλφκηα ηεξκαηνθχιαθα θαη επνκέλσο κε θαλέλαλ 
παίθηε πνπ λα θνξάεη πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο ή 
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θαλέια. 

 
 Κηα νκάδα κπνξεί λα αιιάμεη επηινγή κεηαμχ ησλ αλσηέξσ θάλνληαο  
 αιιαγή 
 
2.3 Θάζε νκάδα επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηήζεη παίθηεο γεπέδνπ κε ηνπο 

αλαπιεξσκαηηθνχο παίθηεο ηεο :  
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Α. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή εθηφο απφ ηελ πεξίνδν ηεο θαηαθχξσζεο ελφο 
πέλαιηη θφξλεξ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο 
ηεο πεξηφδνπ αληηθαηάζηαζε επηηξέπεηαη κφλν ζε πεξίπησζε 
ηξαπκαηηζκνχ ή απνβνιήο ηνπ ακπλφκελνπ ηεξκαηνθχιαθα.  
 

Β. δελ ππάξρεη φξην ζηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή ή νξην ζηηο πφζεο θνξέο  ελαο παίθηεο 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ή λα αληηθαηαζηήζεη.  
 

Γ.  αληηθαηάζηαζε ελφο παίθηε επηηξέπεηαη κφλν αθνχ ν αληηθαζηζηάκελνο 
παίθηεο έρεη απνρσξήζεη απν ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν.  

 
Γ. παίθηεο πνπ έρνπλ απνβιεζεί δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ νζν 

δηαξθεί ε απνβνιή ηνπο. 
 
Δ. κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο απνβνιήο, έλαο παίθηεο επηηξέπεηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί ρσξίο πξψηα λα επηζηξέςεη ζην γήπεδν. 
 

η. νη παίθηεο ηνπ γεπέδνπ ζα πξέπεη λα θχγνπλ ή λα κπνπλ ζην γήπεδν 
γηα ιφγνπο αληηθαηάζηαζεο ζε απφζηαζε 3 κέηξσλ απφ ηελ θεληξηθή 
γξακκή ζηελ πιεπξά ηνπ γεπέδνπ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο 
δηαηηεηέο. 

 
Ε. νη ηεξκαηνθχιαθεο επηηξέπεηαη λα θχγνπλ ή λα κπνπλ ζην γήπεδν γηα 

αληηθαηάζηαζε θνληά ζην ηέξκα πνπ ακχλνληαη.  
 
Ζ. ν ρξφλνο ζηακαηά γηα αληηθαηαζηάζεηο ησλ ηεξκαηνθπιάθσλ αιιά φρη 

γηα ηηο αληηθαηαζηάζεηο ησλ παηθηψλ ηνπ γεπέδνπ. 
 
2.4 Πξνο δηεπθξίληζε αληηθαηάζηαζεο παίθηε, έλα πέλαιηη θφξλεξ έρεη νινθιεξσζεί 

φηαλ: 
 

Α. έρεη ζεκεησζεί γθνι 
 
Β.  έλαο επηζεηηθφο δηαπξάηηεη παξάβαζε 
 
Γ. ε κπάια δηαλχεη παξαπάλσ απφ 5 κέηξα έμσ απφ ην εκηθχθιην 
 
Γ. ε κπάια βγαίλεη εθηφο εκηθπθιίνπ γηα δεχηεξε θνξά 
 
Δ.  ε κπάια βγαίλεη εθηφο ηειηθήο γξακκήο θαη δελ θαηαθπξψλεηαη έλα άιιν 

πέλαιηη θφξλεξ. 
 
η. έλαο ακπληηθφο δηαπξάηηεη παξάβαζε θαη δελ θαηαθπξψλεηαη έλα άιιν 

πέλαιηη θφξλεξ 
 
Ε. θαηαθπξψλεηαη πέλαιηη 
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Ζ. θαηαθπξψλεηαη κπνχιη 
 
Αλ θαηαθπξψλεηαη έλα άιιν πέλαιηη θφξλεξ, δελ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη αληηθαηάζηαζε κέρξη λα νινθιεξσζεί ην λεν πέλαιηη 
θφξλεξ.  

 
2.5 Οη παίθηεο πνπ θεχγνπλ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν γηα, λα ηνπο παξαζρεζνχλ νη 

πξψηεο βνήζεηεο ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ, λα πηνχλ λεξφ, λα αιιαμνπλ εμνπιηζκφ ή 
γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν - εθηφο απφ αληηθαηάζηαζε - επηηξέπεηαη λα επαλέιζνπλ 
κφλν απν ηελ πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ γξακκψλ ησλ 23 
κέηξσλ.  

 
2.6 Θαλέλα άιινο εθηφο απφ ηνπο παίθηεο, ηεξκαηνθχιαθεο θαη δηαηηεηέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
παηρληδηνχ ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ δηαηηεηή.  

 
2.7 Οη παίθηεο εληφο θαη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ είλαη ππφ ηελ δηθαηνδνζία ησλ 

δηαηηεηψλ απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ αγψλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ εκηρξφλνπ. 

 
2.8 έλαο παίθηεο πνπ είλαη ηξαπκαηηζκέλνο ή αηκνξξαγεί ζα πξέπεη λα θχγεη απφ 

ην αγσληζηηθφ ρψξν, εθηφο αλ ηαηξηθνί ιφγνη ην εκπνδίδνπλ, θαη δελ πξέπεη λα 
γπξίζεη κέρξη λα ηνπ παξαζρεζνχλ νη πξψηεο βνήζεηεο, επηδεζνχλ ηπρφλ 
πιεγέο θαη ζηακαηήζεη λα αηκνξξαγεί. Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα θνξάλε 
καησκέλα ξνχρα.  

 
 
3 Αξρεγνί 
 
3.1 έλαο παίθηεο απφ θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη σο αξρεγφο 
 
3.2 έλαο αλαπιεξσκαηηθφο αξρεγφο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη ζε πεξίπησζε απνβνιήο 

ηνπ αξρεγνχ 
 
3.3 νη αξρεγνί πξέπεη λα θνξάλε έλα δηαθξηηηθφ πεξηβξαρηφλην ή έλα παξφκνην 

μερσξηζηφ αληηθείκελν ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ψκνπ ηνπο. 
 
3.4 Οη αξρεγνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ παηθηψλ ηεο 

νκάδαο ηνπο θαη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο 
ζπκπεξηθέξνληαη ζσζηά. 

 
ηνλ αξρεγφ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κπνξεί λα 
επηβιεζεί πξνζσπηθή πνηλή 
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4 Δλδπκαζία θαη Δμνπιηζκφο ησλ Ξαηθηψλ 
 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη Θαλνληζκνί Σνπξλνπά απφ ηα γξαθεία ηεο 
Γηεζλνχο νκνζπνλδίαο Υφθετ πνπ παξέρνπλ επηπξφζζεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξνπρηζκφ, πξνζσπηθφ 
εμνπιηζκφ θαη δηαθεκίζεηο ησλ παηθηψλ. πκβνπιεπζείηε επίζεο 
ηνπο θαλνληζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο Ζπεηξσηηθέο ε ηηο 
Δζληθέο νκνζπνλδίεο.  

 
4.1 Οη παίθηεο ηεο ίδηαο νκάδαο ζα πξέπεη λα θνξάλε νκνηφκνξθεο εκθαλίζεηο. 
 
4.2 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα θνξάλε νηηδήπνηε είλαη επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο 

παίθηεο 
 
ηνλ αγψληζηηθφ ρψξν νη παίθηεο: 
 
 επηηξέπεηαη λα θνξάλε γάληηα γηα πξνζηαζία ηα νπνία φκσο δελ 

απμάλνπλ ζεκαληηθά ην θπζηθφ κέγεζνο ησλ ρεξηψλ.  
 

 Ππλίζηαηαη λα θνξάλε επηθαιακίδεο, επηγνλαηίδεο θαη 
πξνζηαηεπηηθφ ζηφκαηνο. 

 
 Δπηηξέπεηαη λα θνξάλε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη 

κφλν γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο κηα καιαθή θαηά πξνηίκεζε 
δηάθαλε ή άζπξε ή δηαθνξεηηθά ζθνχξνπ ρξψκαηνο κάζθα ε 
νπνία ηαηξηάδεη αθξηβψο ζην πξφζσπν, καιαθφ 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα θεθαιηνχ ή πξνζηαηεπηηθφ καηηψλ 
ζε κνξθή πιαζηηθψλ γπαιηψλ (πρ γπαιηά κε καιαθφ ζθειεηφ 
θαη πιαζηηθά θξχζηαιια). Νη ηαηξηθνί ιφγνη ζα πξέπεη λα 
βεβαηψλνληαη απφ θαηάιιειε αξρή θαη ν παίθηεο  ζα πξέπεη 
λα αληηιακβάλεηαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπ λα αγσλίδεηαη 
κε ηαηξηθνχο φξνπο.  

 
 Δπηηξέπεηαη λα θνξάλε κηα καιαθή θαηά πξνηίκεζε δηάθαλε 

ή άζπξε ή δηαθνξεηηθά ζθνχξνπ ρξψκαηνο κάζθα ε νπνία 
ηαηξηάδεη αθξηβψο ζην πξφζσπν, φηαλ ακχλνληαη ζε έλα 
πέλαιηη θφξλεξ ή πέλαιηη θαη κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ 
ηνπ πέλαιηη θφξλεξ ή ηνπ πέλαιηπ. 

 
 Γελ επηηξέπεηαη λα θνξνπλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ ζην 

θεθάιε ζε νπνηαδήπνηε αιιε πεξίπησζε θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ αγψλα. 
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4.3 Οη ηεξκαηνθχιαθεο πξέπεη λα θνξάλε εμσηεξηθά κηα θαλέια ε νπνία λα είλαη 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ ηνπο παίθηεο θαη ησλ δχν νκάδσλ.  
 
 
Νη ηεξκαηνθχιαθεο πξέπεη λα θνξάλε:  
 

Α. πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 
απφ θξάλνο, επηθαιακίδεο θαη παπνχηζηα (kickers). Ρν θξάλνο 
θαη ηα πξνζηαηεπηηθά ρεξηψλ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ ζε 
πεξίπησζε πνπ ν ηεξκαηνθχιαθαο αλαιάβεη λα εθηειέζεη  
πέλαιηη γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο ηνπ.  
 
Ή αλ ε νκάδα έρεη επηιέμεη ηελ παξαθάησ επηινγή 
 
Β. κφλν πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο. 
 

 
Έλα θάιπκκα θεθαιηνχ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα 
θξάλνο κε πιήξε πξνζηαζία ηνπ πξνζψπνπ θαη λα 
θαιχπηεη νιφθιεξν ην θεθάιη θαη ηνλ ιαηκφ.  
 
Ρα αθφινπζα επηηξέπνληαη κφλν γηα ρξήζε απφ ηνπο 
πιήξσο εμνπιηζκέλνπο ηεξκαηνθχιαθεο: πξνζηαηεπηηθά 
ζψκαηνο, επηαγγσλίδα, αληηβξαρηφλην, πξνζηαηεπηηθά 
ρεξηψλ θαη κεξνχ, πξνζηαηεπηηθά πνδηψλ θαη παπνχηζηα 
(kickers). 

 
 

4.4 Ρνπρηζκφο θαη πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο ν νπνίνο απμάλεη ζεκαληηθά ην 
θπζηθφ κέγεζνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ή ηελ πεξηνρή πνπ 
πξνζηαηεχεη δελ επηηξέπεηαη. 

 
4.5 Σν κπαζηνχλη έρεη έλα παξαδνζηαθφ ζρήκα κε κηα ιαβή θαη έλα θπθιηθφ θάησ 

κέξνο ην νπνίν είλαη επίπεδν απφ ηελ αξηζηεξή κεξηά: 
 

Α.  Έλα κπαζηνχλη πξέπεη λα είλαη ιείν θαη λα κελ έρεη άγξηα θαη 
αηρκεξά ζεκεία. 

 
Β.  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε επηπξφζζεησλ θαιπκκάησλ 

ην κπαζηνχλη ζα πξέπεη λα πεξλάεη κέζα απφ έλα δαθηχιην κε 
δηάκεηξν 51 ρηιηνζηά.  

 
Γ.  νπνηαδήπνηε θακπχιε θαηά ην κήθνο ηνπ κπαζηνπληνχ 

(θιίζε ή ηφμν) ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη αξκνληθα ζε φιν 
ην κήθνο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη είηε κε ηελ 
κπξνζηηλή ή ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ κπαζηνπληνχ ην δε  
αλψηαην χςνο ηεο θακπχιεο λα είλαη ην πνιχ 25ρηι.  
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Γ.  ην κπαζηνχλη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Θαλνληζκψλ Υφθετ.  

 
4.7 Ζ κπάια είλαη ζθαηξηθή, ζθιεξή θαη άζπξε (ή κε έλα άιιν ζπκθσλεκέλν 

ρξψκα πνπ θάλεη αληίζεζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ γεπέδνπ)  
   
   Ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ κπαζηνπληνχ , ηεο κπάιαο θαη ηνπ  

εμνπιηζκνχ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα παξέρεηαη ζε μερσξηζηφ 
θεθάιαην ζην ηέινο απηψλ ησλ Θαλνληζκψλ. 

 
 5 Αγψλαο θαη Απνηέιεζκα 
 
5.1 Έλαο αγψλαο απνηειείηαη απφ δχν πεξηφδνπο ησλ 35 ιεπηψλ αλα πεξίνδν κε 

ελδηάκεζε αλάπαπια ησλ 5 ιεπηψλ. 
 

Γηαθνξεηηθνί πεξίνδνη αλάπαπιαο κπνξνχλ λα ζπκθσλεζνχλ θαη 
απφ ηηο δχν νκάδεο ε λα είλαη θαζνξηζκέλνη απν ηνπο 
θαλνληζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνπξλνπά. 

 
5.2 Ζ νκάδα πνπ ζεκεηψλεη ηα πεξηζζφηεξα γθνι είλαη ε ληθήηξηα. Αλ δελ 

ζεκεησζνχλ γθνι ή αλ νη νκάδεο έρνπλ ζεκεηψζεη ηνλ ίδην αξηζκφ ηεξκάησλ ν 
αγψλαο είλαη ηζφπαινο.  

 
Πιεξνθνξίεο γηα επηπιένλ ρξφλν θαη δηαδηθαζία θηππεκάησλ 
πέλαιηη φπσο θαη νη ηξφπνη πνπ επηηπγράλεηαη έλα απνηέιεζκα ζε 
ηζφπαιν αγψλα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Θαλνληζκνχο Σνπξλνπά 
πνπ είλαη δηαζέζηκνη απφ ηα γξαθεία ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 
Υφθετ.  

 
6 Δλαξμε θαη Δπαλέλαξμε Αγψλα 
 
6.1 έλα θέξκα ζηξίβεηαη: 
 

Α.  ε νκάδα πνπ θεξδίδεη ην θέξκα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιέμεη 
ζε πνην ηέξκα ζα επηηεζεί ζην πξψην εκίρξνλν ή λα μεθηλήζεη ην 
παηρλίδη κε θεληξηθή πάζα. 

 
Β. αλ ε νκάδα πνπ θεξδίζεη ην θέξκα δηαιέμεη ζε πνην ηέξκα ζα  
επηηίζεηαη ζην πξψην εκίρξνλν, ε αληίπαιε νκάδα μεθηλάεη ην 
παηρλίδη.  

  
Γ. αλ ε νκάδα πνπ θεξδίζεη ην θέξκα δηαιέμεη λα μεθηλήζεη ην 
παηρλίδη , ε αληίπαιε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα λα δηαιέμεη ζε πνην 
ηέξκα ζα επηηίζεηαη ζην πξψην εκίρξνλν ηνπ αγψλα.  
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6.2 Ζ θαηεχζπλζε ηνπ παηρληδηνχ αληηζηξέθεηαη ζην δεχηεξν εκίρξνλν ηνπ 
παηρληδηνχ. 

 
6.3 Κηα θεληξηθή πάζα γίλεηαη γηα: 
 

Α.  μεθηλήζεη ην παηρλίδη απφ έλαλ παίθηε πνπ ζα θεξδίζεη ην 
ζηξίςηκν ηνπ θέξκαηνο αλ δηαιέμεη απηήλ ηελ επηινγή, αιιηψο 
απφ έλαλ παίθηε απφ ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 
Β.  κεηά απφ ην πξψην εκίρξνλν απφ έλαλ παίθηε ηεο νκάδαο ε 

νπνία δελ έθαλε θεληξηθή πάζα ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ.  
 
Γ.  κεηά απφ έλα γθνι απφ έλαλ παίθηε ηεο νκάδαο ε νπνία δέρηεθε 

ή ηεο θαηαθπξψζεθε γθνι.  
 

6.4  Δθηειψληαο κηα θεληξηθή πάζα: 
 
  Α. εθηειείηαη ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. 
 
  Β.  επηηξέπεηαη λα παηρηεί ε κπάια ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ηνπ  

γεπέδνπ.  
 

Γ.  Όινη νη παίθηεο εθηφο απφ ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ηελ θεληξηθή 
πάζα πξέπεη λα είλαη ζην κηζφ ηνπ γεπέδνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην 
ηέξκα πνπ ππεξαζπίδνληαη.  

 
Γ.  Δθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο εθηέιεζεο ειεχζεξνπ 

θηππήκαηνο.  
 
6.5 Έλα κπνχιη γίλεηαη γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ αγψλα φηαλ ν ρξφλνο ή ην 

παηρλίδη έρεη ζηακαηήζεη ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ιφγνπ θαη 
δελ έρεη θαηαθπξσζεί πνηλή: 

 
Α. έλα κπνχιη εθηειείηαη θνληά ζην ζεκείν πνπ δηαθφπεθε ν αγψλαο 

αιιά φρη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 15 κέηξσλ απφ ηελ ηειηθή 
γξακκή.  
 

Β. ε κπάια ηνπνζεηείηαη κεηαμχ δχν παηθηψλ απφ θάζε νκάδα νη 
νπνίνη αληηθξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ έρνληαο ην ηέξκα πνπ 
ππεξαζπίδνληαη ζηελ δεμηά ηνπο κεξηά.  

 
Γ.  νη δχν παίθηεο μεθηλάλε κε ηα κπαζηνχληα λα αθνπκπνχλ ζην 

έδαθνο έρνληαο ν θαζέλαο ην κπαζηνχλη ηνπ ζηελ δεμηά κεξηά 
ηεο κπάιιαο θαη αθνπ ρηππήζνπλ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ 
κπαζηνπληψλ κηα θνξά ηνπο επηηξέπεηαη λα παίμνπλ ηελ κπάια.  

 
Γ. φινη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξα καθξηά 

απφ ηε κπάια. 
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6.6 Κηα ειεχζεξε βνιή εθηειείηαη  απφ έλαλ ακπληηθφ 15 κέηξα κπξνζηά απφ ην 

θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο γηα λα μεθηλήζεη πάιη ην παηρλίδη φηαλ έρεη 
νινθιεξσζεί έλα θηχπεκα πέλαιηη θαη δελ έρεη ζεκεησζεί ή θαηαθπξσζεί γθνι.  

 
 
7 Κπάια εθηφο Αγσληζηηθνχ Σψξνπ 
 
7.1 Ζ κπάια είλαη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ φηαλ πεξάζεη ηειείσο απφ ηελ πιάγηα 

γξακκή ή ηελ ηειηθή γξακκή. 
 
7.2 Σν παηρλίδη μεθηλάεη πάιη απφ έλαλ παίθηε ηεο νκάδαο πνπ δελ αθνχκπεζε ή 

έπαημε ηελ κπάια ακέζσο πξηλ απηή βγεη εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ.  
 
7.3 Όηαλ ε κπάια βγαίλεη εθηφο πιάγηαο γξακκήο, ην παηρλίδη μεθηλάεη πάιη απν ην 

ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηελ γξακκή θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη 
είλαη απηέο ηνπ ειεχζεξνπ θηππήκαηνο.  

 
7.4 Όηαλ ε κπάια βγεί εθηφο ηειηθήο γξακκήο θαη δελ έρεη ζεκεησζεί γθνι:  
 

Α.  αλ έρεη παηρζεί απφ έλαλ επηζεηηθφ, ην παηρλίδη μεθηλάεη πάιη  
κε ηελ κπάια λα ζηήλεηαη ζε απφζηαζε κέρξη θαη 15 κέηξα απφ 
ην ζεκείν πνπ δηέζρηζε ηελ ηειηθή γξακκή θαη εθαξκφδνληαη νη 
δηαδηθαζίεο ηνπ ειεχζεξνπ θηππήκαηνο.  

 
Β. αλ παίρζεθε ρσξίο πξφζεζε απφ έλαλ ακπληηθφ ή εθηξάπεθε απφ  

ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, ην παηρλίδη μεθηλάεη πάιη κε ηελ κπάια ζην 
ζεκείν ησλ 5 κέηξσλ απφ ηελ γσλία ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη 
απφ ηελ πιάγηα κεξηά πνπ είλαη πην θνληά ζην ζεκείν πνπ ε 
κπάια δηέζρηζε ηελ ηειηθή γξακκή θαη εθαξκφδνληαη νη 
δηαδηθαζίεο ηνπ ειεχζεξνπ θηππήκαηνο.  
 

Γ.  αλ παηρζεί κε πξφζεζε απφ έλαλ ακπληηθφ, εθηφο αλ εθηξαπεί απφ 
ηνλ ηεξκαηνθχιαθα, ην παηρλίδη μεθηλάεη πάιη κε πέλαιηη θφξλεξ.  

   
8 Ρξφπνη Δπίηεπμεο Γθνι  
 
8.1 έλα γθνι επηηπγράλεηαη φηαλ ε κπάια έρεη παηρζεί κέζα ζην εκηθχθιην απφ έλαλ 

επηζεηηθφ θαη δελ έρεη βγεη εθηφο εκηθχθιηνπ πξνηνχ πεξάζεη εληειψο ηελ 
γξακκή ηέξκαηνο θαη θάησ απφ ην δνθάξη.  

 
Ζ κπάια κπνξεί λα έρεη παηρζεί απφ έλαλ ακπληηθφ ή λα έρεη 
αθνπκπήζεη ζην ζψκα ηνπ πξνηνχ ή κεηά ην παίμηκφ ηεο κέζα 
ζηνλ εκηθχθιην απφ έλαλ επηζεηηθφ. 

 
8.2 έλα γθνι επηηπγράλεηαη, αλ θαηαθπξσζεί, κεηα απν θηππήκα πέλαιηπ. 
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9 Γηεμαγσγή Ξαηρληδηνχ: Ξαίθηεο 
 

Οη παίθηεο απαηηείηαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ππεχζπλα φιεο ηηο ζηηγκέο. 
 
9.1 έλαο αγψλαο παίδεηαη κεηαμχ δχν νκάδσλ κε φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 11 παίθηεο 

γηα θάζε νκάδα κέζα ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ηελ ίδηα ζηηγκή. 
 
9.2 Οη παίθηεο ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξέπεη λα θξαηάλε ην κπαζηνχλη ηνπο θαη λα 

κελ ην ρξεζηκνπνηνχλ κε επηθίλδπλν ηξφπν. 
 

Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα πςψλνπλ ηα κπαζηνχλη ηνπο πάλσ απφ 
ηα θεθάιηα ησλ άιισλ παηθηψλ.  

 
9.3 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα αθνπκπνχλ, λα  θξαηνχλ ή λα παξεκπνδίδνπλ αιινπο 

παίθηεο, ηα κπαζηνχληα ηνπο ή λα ηξαβνχλ ηα ξνχρα αιισλ παηθηψλ.  
 
9.4 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα εθθνβίδνπλ ή λα εκπνδίδνπλ άιινπο παίθηεο 
 
9.5 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα παίδνπλ ηελ κπάια κε ην πίζσ –θπξηφ- κέξνο ηνπ 

κπαζηνπληνχ 
 
9.6 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα ρηππνχλε ηελ κπάια απν ηελ δεμηά κεξηα 

(forehand)  κε ηελ θφςε ηνπ κπαζηνπληνχ 
 

απηφ δελ απαγνξεχεη ηελ ρξήζε ηεο θφςεο ηνπ 
κπαζηνπληνχ απν ηελ δεμηά κεξηα (forehand) κε 
ειεγρφκελν ηξφπν ζε έλα ηάθιηλ ε φηαλ πςψλεηαη ε 
κπάια κε ειεγρφκελν ηξφπν πάλσ απφ ην κπαζηνχλη ηνπ 
αληίπαινπ ή πάλσ απφ ηνλ ηεξκαηνθχιαθα πνπ είλαη 
μαπισκέλνο ζην έδαθνο ή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
καθξηλή ψζεζε ζην έδαθνο. 
 
Ζ ρξήζε ηεο θφςεο ηνπ κπαζηνπληνχ απν ηελ αξηζηεξή 
πιεπξά (backhand) έρεη γίλεη απνδεθηή ζαλ ηερληθή 
δεμηφηεηα θαη επηηξέπεηαη αλ γίλεηαη κε αζθάιεηα.  

 
9.7 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα παίδνπλ ηελ κπάια κε θαλέλα κέξνο ηνπ κπαζηνπληνχ 

φηαλ ε κπάια είλαη πάλσ απφ ηνλ ψκν εθηφο απφ ηνπο ακπληηθνχο πνπ 
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κπαζηνχλη γηα λα ζηακαηήζνπλ ή λα 
εθηξέςνπλ ελα ζνπη γηα γθνι ζε νπνηνδήπνηε χςνο. 

 
Όηαλ απνζνβείηαη ελα ζνπη γηα γθνι, ν ακπληηθφο δελ 
πξέπεη λα ηηκσξείηαη αλ ην κπαζηνχλη δελ είλαη αθίλεην ή 
αθνινπζεί ηελ κπάια ελψ επηρεηξεί λα ζηακαηήζεη ή λα 
εθηξέςεη ην ζνπη. Κφλν αλ ε κπάια ρηππεζεί κε ην 
κπαζηνχλη ελψ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην χςνο ηνπ ψκνπ θαη 
έηζη εκπνδίδεηαη ε επίηεπμε γθνι ζα πξέπεη λα 
θαηαθπξψλεηαη  πέλαιηπ.  
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Αλ έλα ακπληηθφο πξνζπαζήζεη λα ζηακαηήζεη ή λα εθηξέςεη κηα 
κπάια πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ην ηέξκα, αιια είλαη βέβαην νηη 
δελ ζα θαηαιήμεη ζε γθφι, θαη αζηνρήζεη πξαγκαηηθά, ηφηε θάζε 
ρξήζε ηνπ κπαζηνπληνχ πάλσ απφ ηνλ ψκν ζα πξέπεη λα 
ηηκσξείηαη κε πέλαιηη θφξλεξ θαη φρη κε πέλαιηη. Αλ αληί γηα 
ζηακάηεκα ή εθηξνπή ηεο βνιήο ηεο κπάιαο γίλεηαη ρηχπεκα 
πάλσ απφ ην ψκν θαη εκπνδίδεηαη γθνι ηφηε ζα πξέπεη λα 
θαηαθπξψλεηαη πέλαιηπ. Αλ δεκηνπξγεζεί επηθίλδπλνηεηα κεηά 
απφ θαλνληθφ ζηακάηεκα ή εθηξνπή απν ακπληηθφ ζα πξέπεη λα 
θαηαθπξψλεηαη πέλαιηπ θφξλεξ. 

 
9.8 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα παίδνπλ ηελ κπάια επηθίλδπλα ή κε ηξφπν πνπ νδεγεί 

ζε επηθίλδπλν παηρλίδη.  
 

Κηα κπάια ζεσξείηαη επηθίλδπλε φηαλ πξνθαιεί απνηεπηξηθή 
ελέξγεηα ζηνπο παίθηεο. 

 
 φηαλ ελέξγεηα πνπ έγηλε πξνθαιεί θίλδπλν θαηαθπξψλεηαη 
παξάβαζε. 

 
9.9 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα αλπςψλνπλ ηελ κπάια ζθφπηκα ζε θηχπεκα εθηφο αλ 

είλαη ζνπη γηα γθνι. 
 

Κηα πςσκέλε κπαιηά πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ην αλ πςψζεθε κε 
πξφζεζε. Γελ είλαη παξάβαζε λα πςσζεί ε κπάια ρσξίο πξφζεζε 
απφ έλα θηχπεκα , ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ειεχζεξνπ 
θηππήκαηνο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ 
εθηφο αλ είλαη επηθίλδπλν.  

 
Αλ ε κπάια πςσζεί πάλσ απφ ην κπαζηνχλη ή ην ζψκα ελφο 
παίθηε πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο, αθφκα θαη κέζα ζην εκηθχθιην 
επηηξέπεηαη εθηφο αλ θξηζεί επηθίλδπλε. 

 
Νη παίθηεο επηηξέπεηαη λα πςψζνπλ ηελ κπάια (flick- 
scoop) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ είλαη επηθίλδπλε. Ρν 
χςσκα ηεο κπάιιαο κπξνζηά ζε έλαλ αληίπαιν θαη ζε 
απφζηαζε κηθξφηεξεο ησλ 5 κέηξσλ ζεσξείηαη 
επηθίλδπλν.  Αλ έλαο αληίπαινο θαηεπζχλεηαη μεθάζαξα 
πξνο ηελ ηξνρηά ηεο κπάιαο ή πξνο ηνλ επηζεηηθφ ρσξίο 
λα έρεη πξφζεζε λα παίμεη ηελ κπάια κε ην κπαζηνχλη 
ηνπ, ζα πξέπεη λα ηηκσξείηαη γηα επηθίλδπλν παίμηκν.  
 

 
9.10 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα πιεζηάδνπλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ 

έλαλ αληίπαιν πνπ ππνδέρεηαη κηα πςσκέλε κπαιηά κέρξη λα ηελ ππνδερζεί, 
ηελ ζέζεη ππν έιεγρν  θαη ηελ ελαπνζέζεη ζην έδαθνο. 
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Ο ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε παηθηεο ιήπηεο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ 
κπάια. Αλ δελ είλαη μεθάζαξν πνίνο παίθηεο είλαη ν αξρηθφο 
ιήπηεο, ηφηε ν παίθηεο ηεο νκάδαο πνπ χςσζε ηελ κπάια ζα 
πξέπεη λα επηηξέςεη ζηνλ αληίπαιν λα ππνδερζεί ηελ κπάιια.  

 
9.11 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα ζηακαηάλε, λα θισηζάλε, λα ζπξψρλνπλ, λα 

ζεθψλνπλ, λα ξίρλνπλ ή λα κεηαθέξνπλ ηελ κπάια κε θαλέλα κέξνο ηνπ 
ζψκαηφο ηνπο.  

 
Γελ απνηειεί πάληνηε παξάβαζε αλ ε κπάια ρηππήζεη ην 
πφδη, ην ρέξη ή ην ζψκα ελφο παίθηε. Ν παίθηεο δηαπξάηηεη 
παξάβαζε κφλν αλ ρξεζηκνπνηήζεη ζθφπηκα ην ρέξη ,πφδη 
ή ζψκα γηα λα παίμεη ηελ κπάια ή αλ ηνπνζεηήζνπλ ην 
ζψκα ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ππνδειψλεη πξφζεζε 
λα ζηακαηήζνπλ ηελ κπάιια.  

 
Γελ είλαη παξάβαζε αλ ε κπάια θηππήζεη ζην ρέξη πνπ 
θξαηά ην κπαζηνχλη ζην νπνίν θαη ζα είρε θηππήζεη εηζη 
θαη αιιησο.  

 
9.12 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ έλαλ αληίπαιν πνπ πξνζπαζεί λα 

παίμεη ηελ κπάια.  
 

Οη παίθηεο παξεκπνδίδνπλ αλ: 
 

 Οπηζζνδξνκνχλ πξνο έλαλ αληίπαιν. 
 

 Παξελνρινχλ ην κπαζηνχλη ή ζσκαηηθά ηνλ αληίπαιν 
 

 Θαιχπηνπλ ηελ κπάια, απνηξέπνληαο ηελ λφκηκε δηεθδίθεζε, κε 
ην κπαζηνχλη ηνπο ή κε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηνπο.  

 
Έλαο αθίλεηνο παίθηεο πνπ ππνδέρεηαη ηελ κπάια επηηξέπεηαη λα 
θνηηάδεη πξνο  νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. 
 
Έλαο παίθηεο κε κπάια επηηξέπεηαη λα θηλείηαη κε απηήλ πξνο 
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο φρη φκσο λα νπηζζνδξνκεί πξνο έλαλ 
παίθηε.  

 
Έλαο παίθηεο πνπ ηξέρεη κπξνζηά ή θάλεη θξάγκα ζε αληίπαιν 
πνπ επηρεηξεί λα παίμεη θαλνληθά ηελ κπάια παξεκπνδίδεη 
(παξεκπφδηζε ηξίηνπ – third party obstruction). Ζ παξάβαζε 
απηή επίζεο εθαξκφδεηαη αλ ν επηζεηηθφο ηξέρεη ή εκπνδίδεη ηνπο 
ακπληηθνχο (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ηεξκαηνθχιαθα)  
φηαλ εθηειείηαη έλα πέλαιηη θφξλεξ.  

 
9.13 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα θάλνπλ ηάθιηλ εθηφο αλ βξίζθνληαη ζε ζέζε λα 

παίμνπλ ηελ κπάια ρσξίο ζσκαηηθή επαθή. 
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9.14 Νη παίθηεο δελ πξέπεη λα κπαίλνπλ κε πξφζεζε ζην ηέξκα ησλ 

αληηπάισλ ή λα ηξέρνπλ πίζσ απφ απηφ.  
 
9.15 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα αλαγθάδνπλ έλαλ αληίπαιν λα πξνβεί ζε αθνχζηα  

παξάβαζε. 
 
Παίδνληαο ηελ κπάια μεθάζαξα  θαη κε πξφζεζε πάλσ ζε έλα 
κέξνο ηνπ ζψκαηνο ελφο αληηπάινπ κπνξεί λα ηηκσξεζεί σο 
πξνζπάζεηα θαηαζθεπαζκέλεο παξάβαζεο. Αλαγθάδνληαο έλαλ 
αληίπαιν λα παξεκπνδίζεη ( ζπρλά ηξέρνληαο θαηεπζείαλ πξνο 
ηνλ αληίπαιν ή θνπλψληαο ην κπαζηνχλη) ζα πξέπεη επίζεο λα 
ηηκσξείηαη.  

 
9.16 νη παίθηεο δελ πξέπεη λα αιιάδνπλ ηα κπαζηνχληα ηνπο κεηαμχ ηεο 

θαηαθχξσζεο θαη νινθιήξσζεο ελφο πέλαιηη θφξλεξ ή γηα ηελ εθηέιεζε 
πέλαιηη εθηφο αλ απηφ δελ πιεξνί πηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ κπαζηνπληνχ.  
 

9.17 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα πεηνχλ θαλέλα αληηθείκελν ή θνκκάηη ηνπ εμνπιηζκνχ 
ηνπο κέζα ζην γήπεδν, πάλσ ζηελ κπάια ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν παίθηε, 
δηαηηεηή ή άιιν άηνκν.  

 
9.18 Οη παίθηεο δελ πξέπεη λα θαζπζηεξνχλ ην παηρλίδη γηα λα θεξδίζνπλ ρξφλν.  
 
 
10 Γηεμαγσγή Ξαηρληδηνχ: Ρεξκαηνθχιαθεο 
 
10.1 Έλαο ηεξκαηνθχιαθαο πνπ:  
 

Α. θνξά πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ 
απφ θξάλνο, επηθαιακίδεο θαη παπνχηζηα  (kickers) δελ πξέπεη 
λα ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα εμσ απν ηελ πεξηνρή ησλ 23 κέηξσλ 
πνπ ακχλεηαη πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ αλαιακβάλεη λα 
εθηειέζεη πέλαιηη γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο ηνπ.  
 
Β. θνξά κφλν πξνζηαηεπηηθφ θεθαιηνχ δελ πξέπεη λα 
ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα έμσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ 23 κέηξσλ 
πνπ ακχλεηαη φηαλ θνξά ην πξνζηαηεπηηθφ θεθαιηνχ αιιά 
κπνξεί λα βγάιεη ην πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο θαη λα ζπκκεηάζρεη 
ζην παηρλίδη νπνπδήπνηε κέζα ζην γήπεδν.  
 

Ρν πξνζηαηεπηηθφ ηνπ θεθαιηνχ (θξάλνο) ζα πξέπεη λα 
θνξηέηαη φηαλ ακχλεηαη ελφο πέλαιηη θφξλεξ ή πέλαιηη.  

 
10.2 Όηαλ ε κπάια είλαη κέζα ζην εκηθχθιην πνπ ακχλνληαη θαη έρνπλ ην 

κπαζηνχλη ζηα ρέξηα ηνπο, νη ηεξκαηνθχιαθεο επηηξέπεηαη: 
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Α.λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κπαζηνχλη ηνπο, πξνζηαηεπηηθφ 
εμνπιηζκφ ή νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπο ζψκαηνο γηα λα 
ζηακαηήζνπλ ηελ κπάια, λα εθηξέςνπλ ηελ κπάια (ζε 
νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηειηθήο 
γξακκήο) ή λα ζηακαηήζνπλ ηελ κπάια.  
 

Απηφ επηηξέπεη ζε έλαλ ηεξκαηνθχιαθα λα  
ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρέξηα ηνπ, ψκνπο ή νπνηνδήπνηε 
άιιν κέξνο ηνπ ζψκαηφο ηνπ γηα λα δηψμεη ηελ 
κπάια καθξηά αιιά κφλν ζαλ κέξνο ηνπ λα 
απνζνβήζεη έλα γθνι θαη φρη γηα λα ζπξψμεη ηελ 
κπάια δπλακηθά ψζηε λα απνκαθξπλζεί ζε καθξηλή 
απφζηαζε.  

 
Β. λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κπαζηνχλη ηνπο, ηα πφδηα ηνπο ή ηα  
πξνζηαηεπηηθά ησλ πνδηψλ γηα λα παίμνπλ ηελ κπάια δπλακηθά.  

 
10.3 Οη ηεξκαηνθχιαθεο δελ πξέπεη λα μαπιψλνπλ πάλσ ζηελ κπάια 
 
10.4 Όηαλ ε κπάια είλαη εθηφο ηνπ εκηθχθιηνπ πνπ ακχλνληαη , νη ηεξκαηνθχιαθεο 

επηηξέπεηαη λα παίμνπλ ηελ κπάια κφλν κε ην κπαζηνχλη ηνπο. 
 
11 Γηεμαγσγή Ξαηρληδηνχ: Γηαηηεηέο 
 
11.1 Γχν δηαηηεηέο ειέγρνπλ ηνλ αγψλα, εθαξκφδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη είλαη νη 

θξηηέο ηνπ επ αγσλίδεζζαη. 
 
11.2 Θάζε δηαηηεηήο έρεη πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ ελφο κηζνχ ηνπ 

γεπέδνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 
 
11.3 Θάζε δηαηηεηήο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο απνθάζεηο κέζα ζην 

εκηθχθιην ηνπ ελφο κηζνχ ηνπ γεπέδνπ. ειεχζεξσλ θηππεκάησλ, πέλαιηη 
θφξλεξο , πέλαιηη θαη γθνι  

11.4 Οη δηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη λα θξαηνχλ γξαπηέο ζεκεηψζεηο γηα ηα γθνι πνπ 
έρνπλ επηηεπρζεί, ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ θαξηψλ θαη ησλ θαξηψλ απνβνιψλ 
πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.  

 
11.5 Οη δηαηηεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα λα εμαζθαιίδνπλ φηη έρεη παηρζεί φινο ν ρξφλνο 

θαη γηα ηελ ππφδεημε ηνπ ηέινπο ηνπ ρξφλνπ θάζε εκηρξφλνπ θαη γηα ηελ 
νινθιήξσζε ελφο πέλαιηη θφξλεξ αλ ην εκίρξνλν έρεη παξαηαζεί.  

 
11.6 Οη δηαηηεηέο ζθπξίδνπλ γηα: 
 

Α. λα μεθηλήζεη θαη λα ιήμεη ην θάζε εκίρξνλν ηνπ αγψλα 
 
Β. λα μεθηλήζεη έλα κπνχιη 
 
Γ. λα θαηαθπξψζνπλ έλα πέλαιηη 
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Γ. λα μεθηλήζεη θαη ζηακαηήζεη έλα θηχπεκα πέλαιηη 
 
Δ. λα θαηαθπξψζνπλ έλα γθνι  
 
η. λα μεθηλήζεη πάιη ν αγψλαο κεηά απφ ηελ θαηαθχξσζε ελφο γθνι 

 
Ε. λα μεθηλήζεη πάιη ηνλ αγψλα κεηά απφ έλα θηχπεκα πέλαιηη είηε  

έρεη ε δελ έρεη ζεκεησζεί γθνι 
 

Ζ.  λα ζηακαηήζεη ηνλ αγψλα γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα 
θαη λα μεθηλήζεη πάιη ηνλ αγψλα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αληηθαηάζηαζεο 

 
Θ. λα ζηακαηήζεη ηνλ αγψλα γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη λα ηνλ  

μεθηλήζεη πάιη. 
 

Η. λα ππνδείμεη , φηαλ είλαη απαξαίηεην φηη ε  κπάια έρεη πεξάζεη  
νιφθιεξε εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ. 
 

11.7 Οη δηαηηεηέο δελ πξέπεη λα δίλνπλ νδεγίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 
 
11.8 Αλ ε κπάια θηππήζεη έλαλ δηαηηεηή , έλα αλαξκφδην άηνκν ή θάπνην 

αληηθείκελν κέζα ζην γήπεδν, ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη.  
 
12 Ξνηλέο  
 
12.1 Πιενλέθηεκα: κηα παξάβαζε θαηαθπξψλεηαη κφλν φηαλ έλαο παίθηεο ή κηα 

νκάδα έρεη αδηθεζεί μεθάζαξα απφ ηελ ελέξγεηα ηνπ αληηπάινπ πνπ έρεη 
παξαβεί ηνπο θαλνληζκνχο.  

 
Αλ ε θαηαθχξσζε παξάβαζεο δελ είλαη πιενλέθηεκα γηα ηελ 
νκάδα πνπ δελ παξέβε ηνπο θαλνληζκνχο, ην παηρλίδη 
ζπλερίδεηαη.   
 

12.2 Έλα ειεχζεξν θηχπεκα θαηαθπξψλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα φηαλ: 
 

Α. γίλεη παξάβαζε κέζα ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ 
ησλ δπν γξακκψλ ησλ 23 κέηξσλ  

 
Β. γίλεη παξάβαζε απν επηζεηηθν κέζα ζηελ πεξηνρή ησλ 23 κέηξσλ 

ηεο αληίπαιεο νκάδαο. 
 
Γ. γηα νπνηνδήπνηε αθνχζηα παξάβαζε απφ έλαλ ακπληηθφ έμσ απφ  

ην εκηθχθιην αιιά κέζα ζηελ πεξηνρή ησλ 23 κέηξσλ ζηελ νπνία 
ακχλνληαη.   
 

12.3 έλα πέλαιηη θφξλεξ θαηαθπξψλεηαη γηα: 
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Α. αληηθαλνληθή ελέξγεηα ακπλφκελνπ κέζα ζην εκηθχθιην ηνπ ε 

νπνία δελ απνζνβεί πξνθαλέο γθνι. 
 

Β. ζθφπηκε αληηθαλνληθή ελέξγεηα ακπληηθνχ κέζα ζην εκηθχθιην 
ηνπ ζε βάξνο αληίπαινπ ν νπνίνο δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηελ 
κπάιια ε ηελ δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζεη ηελ κπάιια.  

 
Γ. ζθφπηκε παξάβαζε απφ ακπληηθφ έμσ απφ ην εκηθχθιην αιιά  

κέζα ζηελ πεξηνρή ησλ 23 κέηξσλ πνπ ακχλεηαη. 
 

Γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ακπλφκελνο δηψμεη εζθεκκέλα ηελ κπάια 
εθηφο  ηειηθήο γξακκήο. 
 

Οη ηεξκαηνθχιαθεο επηηξέπεηαη λα εθηξέπνπλ ηελ κπάια 
κε ην κπαζηνχλη ηνπο, κε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ ή 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε 
θαηεχζπλζε ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ηειηθήο 
γξακκήο. 

  
Δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κπάια εγθισβηζηεί ζηνλ εμνπιηζκφ ή ζηα 

ξνχρα ελνο παίθηε εληνο ηνπ δηθφ ηνπο εκηθχθιηνπ.  
 
12. 4 Έλα πέλαιηη θαηαθπξψλεηαη γηα: 
 

Α.  κηα παξάβαζε ακπλφκελνπ κέζα ζην εκηθχθιην ηνπ ε νπνία 
ζηεξεί ηελ επίηεπμεο πξνθαλνχο γθνι. 

 
 Β.  κηα ζθφπηκε παξάβαζε ακπλφκελνπ κέζα ζην εκηθχθιην ελαληίνλ 

αληηπάινπ πνπ έρεη ηελ κπάιια ζηελ θαηνρή ηνπ ε ηελ 
δπλαηφηεηα λα ηελ ζέζεη ππν ηελ θαηνρή ηνπ. 

 
 Γ.  ζπζηεκαηηθή αληηθαλνληθή εθθίλεζε ησλ ακπληηθψλ, πξηλ ηνπο 

επηηξαπεί, απφ ηελ ηειηθή γξακκή θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο 
πέλαιηπ θφξλεξ. 

 
12.5 αλ ππάξμεη θαη άιιε παξάβαζε ή παξάπησκα πξηλ ηελ εθηέιεζε κηαο ήδε 

θαηαθπξσκέλεο πνηλήο :  
 
  Α.  ε ειεχζεξε βνιή κπνξεί λα πξνσζεζεί κέρξη θαη 10 κέηξα. 
    

Έλα ειεχζεξν θηχπεκα ππέξ ησλ επηηηζεκέλσλ δελ κπνξεί 
λα πξνσζεζεί κέζα ζην εκηθχθιην   
 

  Β. λα θαηαθπξσζεί κηα απζηεξφηεξε πνηλή. 
 
  Γ. λα δνζεί κηα πξνζσπηθή πνηλή   
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Γ.  λα αληηζηξαθεί αλ γίλεη παξάβαζε απν ηνπο παίθηεο ηεο νκάδαο 
ππεξ ηεο νπνίαο δφζεθε ε παξάβαζε. 

 
13 Γηαδηθαζίεο επηβνιήο πνηλψλ 
 
13.1 Διεχζεξν θηχπεκα: 
 

Α.  έλα ειεχζεξν θηχπεκα εθηειείηαη θνληά ζην ζεκείν πνπ  
έγηλε ε παξάβαζε. 

 
‘Θνληά ζην’ ζεκαίλεη φηη ε κπάια επηηξέπεηαη λα θηππεζεί 
κέζα ζηα φξηα απφζηαζεο παημίκαηνο απφ ην ζεκείν πνπ 
έγηλε ε παξάβαζε θαη ρσξίο λα πξνθχπηεη ζεκαληηθφ 
πιενλέθηεκα. 

 
Σν ζεκείν απφ φπνπ ζα εθηειεζηεί κηα ειεχζεξε βνιή  
πξέπεη λα είλαη πην αθξηβέο κέζα ζηελ πεξηνρή ησλ 23 
κέηξσλ εηδηθά φηαλ ε παξάβαζε έρεη γίλεη είλαη θνληά ζην 
εκηθχθιην.  

 
Θαηα ηελ εθηέιεζε κηαο ειεχζεξεο βνιήο ππεξ ηεο 
επηηηζέκελεο νκάδαο ζε κηθξή απφζηαζε έμσ απφ ην 
εκηθχθιην ε κπάιια δελ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη 
ζπξψρλνληαο κέζα ζην εκηθχθιην άιια λα θεχγεη απφ ην 
κπαζηνχλη πξηλ κπεη ζηνλ θχθιν.  

   
  Β.  κηα ειεχζεξε βνιή θαηαθπξψλεηαη αλ ν επηηηζέκελνο βγάιεη ηελ  

κπάια πίζσ απφ ηελ ηειηθή γξακκή θαη ε κπάια πξέπεη λα ζηεζεί 
κέρξη θαη 15 κέηξα απφ ηελ ηειηθή γξακκή ζε επζεία γξακκή κε 
ην ζεκείν εμφδνπ , παξάιιεια κε ηηο πιάγηεο γξακκέο.  

 
Γ.  κηα ειεχζεξε βνιή πνπ θαηαθπξψλεηαη κέζα ζηνλ εκηθχθιην ππέξ 

ηεο άκπλαο. Κπνξεί λα εθηειεζζεί νπνπδήπνηε κέζα ζην 
εκηθχθιην ή κέρξη θαη 15 κέηξα απφ ηελ ηειηθή γξακκή ζε επζεία 
γξακκή κε ηελ παξάβαζε , παξάιιεια κε ηηο πιάγηεο γξακκέο. 

 
13.2 Γηαδηθαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ειεχζεξνπ θηππήκαηνο , θεληξηθή πάζα θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο κπάιαο ζην παηρλίδη αθφηνπ έρεη βγεη εθηφο παηρληδηνχ. 
 

Α.  ε κπάια ζα πξέπεη λα είλαη αθίλεηε. 
 
Β. Ζ κπάια αθνχ ζπξσρηεί ή ρηππεζεί ζα πξέπεη λα δηαζρίζεη 

απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ πξηλ επηηξαπεί ζε άιινλ παίθηε 
ηεο ίδηαο νκάδαο πνπ θέξδηζε ηελ ειεχζεξε βνιή λα ηελ 
ππνδερζεί. 
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Σν ζπξψμηκν ηεο κπάιαο ζηελ εθηέιεζε ελφο ειεχζεξνπ 
θηππήκαηνο δελ ζα πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ην δηπιφ 
παίμηκν ηεο  κπάιαο. 

 
  Γ. ε κπάια δελ πξέπεη ζα πςσζεί κε πξφζέζε 
  
  Γ.  ν παίθηεο πνπ εθηειεί κηα ειεχζεξε βνιή  δελ κπνξεί λα ηελ  

αθνπκπήζεη μαλά ή λα πξνζεγγίζεη ηελ κπάια ζε απφζηαζε 
παημίκαηνο πξηλ απηή πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή άιινπ παίθηε. 
  

Δ. φινη νη παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
5 κέηξα απφ ηελ κπάια. 

 
Αλ έλαο παίθηεο ζηέθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 
κέηξσλ απφ ηελ κπάια ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηνπ 
παηρληδηνχ δελ εηλαη απαξαίηεην λα θαζπζηεξήζεη ην 
ειεχζεξν θηχπεκα. 

 
Σ. αλ έρεη θαηαθπξσζεί κηα ειεχζεξε βνιή ππεξ ησλ επηηηζεκέλσλ 

ζε απφζηαζε κέρξη θαη 5 κέηξα απν ηελ γξακκή ηνπ εκηθπθιίνπ, 
φινη νη παίθηεο εθηφο απφ απηνλ πνπ εθηειεί ηελ ειεχζεξε βνιή 
ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ απφ 
ηελ κπάια. 

 
13.3 Δθηειψληαο Πέλαιηη θφξλεξ: 
 
 

Α. ε κπάια ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ ηειηθή γξακκή ζε ζεκείν  
πνπ ζα απέρεη 10 κέηξα απφ ην δνθάξη απφ νπνηαδήπνηε κεξηά 
ηνπ ηέξκαηνο πνπ ε επηηηζέκελε νκάδα επηζπκεί. 
 

Β. έλαο επηζεηηθφο ζα πξέπεη λα ζπξψμεη ή λα θηππήζεη ηελ κπάια 
ρσξίο ζθφπηκε αλχςσζε. 

 
Γ. ν παίθηεο πνπ θάλεη ηελ πάζα ή ην θηχπεκα ζα πξέπεη λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηνπ πφδη έμσ απφ ην γήπεδν.  
 
Γ. νη ππφινηπνη επηζεηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζην γήπεδν, έμσ 

απφ ην εκηθχθιην, ηα δε κπαζηνχληα, ρέξηα θαη πφδηα ηνπο λα κελ 
αθνπκπάλε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ εκηθπθιίνπ.  

 
 
 
Δ. θαλέλαο άιινο επηζεηηθφο ή ακπλφκελνο εθηφο ηνπ επηζεηηθνχ πνπ 

εθηειεί ην θηχπεκα απφ ηελ ηειηθή γξακκή δελ επηηξέπεηαη λα 
βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 5 κέηξσλ απφ ην ζεκείν 
πνπ εθηειείηαί ην θηχπεκα. 
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Σ. κέρξη θαη 5 ακπληηθνί, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ 
ηεξκαηνθχιαθα αλ ππάξρεη, επηηξέπεηαη λα βξίζθνληαη 
πίζσ απφ ηελ ηειηθή γξακκή κε ηα κπαζηνχληα , ηα ρέξηα 
θαη ηα πφδηα ηνπο λα κελ αθνπκπάλε ην έδαθνο κέζα ζην 
αγσληζηηθφ ρψξν. 

 
Αλ ε νκάδα πνπ ακχλεηαη έλα πέλαιηη θφξλεξ έρεη  
δηαιέμεη λα παίμεη κφλν κε παίθηεο γεπέδνπ, 
θαλέλαο απφ ηνπο ακπληηθνχο πνπ αλαθέξνληαη 
παξαπάλσ δελ έρεη πξνλφκηα ηεξκαηνθχιαθα. 

  
 
Ε.  νη ππφινηπνη ακπλφκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ 

γξακκή ηνπ θέληξνπ.  
 
Ζ. κέρξη λα παηρζεί ε κπάια θαλέλαο επηηηζέκελνο εθηφο ηνπ 

εθηειεζηή ηνπ θηππήκαηνο δελ κπνξεί λα κπεη κέζα ζηνλ θχθιν 
νχηε νη ακπλφκελνη λα πεξάζνπλ ηελ ηειηθή γξακκή θαη ηελ 
γξακκή ηνπ θέληξνπ. 

 
Θ. κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θηππήκαηνο ν επηηηζέκελνο πνπ εθηειεί ην 

θηχπεκα ή ην ζπξψμηκν απφ ηελ ηειηθή γξακκή δελ κπνξεί λα 
παίμεη μαλά ηελ κπάια νχηε λα ηελ πξνζεγγίζεη ζε απφζηαζε 
παημίκαηνο κέρξη λα ηελ ππνδερζεί άιινο παίθηεο. 

 
Η. έλα γθνι δελ κπνξεί λα θαηνρπξσζεί εαλ ε κπάια δελ ερεη βγεη 

πξψηα έμσ απφ ην εκηθχθιην. 
 
Θ. αλ ην πξψην θηχπεκα πξνο ην ηέξκα είλαη βνιή ( ζε αληίζεζε κε 

ην ζπξψμηκν ε ηελ αλχςσζε –scoop or flick- ηεο κπάιαο), ε 
κπάια ζα πξέπεη λα δηαζρίζεη ηελ γξακκή ηνπ ηεξκαηνο, ή λα 
αθνινπζήζεη πνξεία ε νπνία ζα είρε σο απνηέιεζκα λα πεξάζεη 
ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο, ππεξπςσκέλε κέρξη θαη 460 ρηι. πνπ 
είλαη θαη ην χςνο ησλ εζσηεξηθψλ ζηαζεξψλ επηθαλεηψλ ηνπ 
ηέξκαηνο (backboards) ψζηε ην γθνι λα ζεσξεζεί έγθπξν. 

 
Οη απαηηήζεηο απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ εθαξκφδνληαη αθφκα 
θαη αλ ε κπάια αθνπκπήζεη ην κπαζηνχλη ή ην ζψκα ελφο 
ακπλφκελνπ θαηά ηελ ηξνρηά ηεο κπάιαο πξνο ην ηέξκα. 

 
 

Αλ ε πξψηε βνιή είλαη θηχπεκα θαη ε κπάια είλαί ή 
πξφθεηηαη λα γίλεη πςσκέλε πεξηζζφηεξν ηνπ 
επηηξεπνκέλνπ κέρξη λα δηαζρίζεη ηελ γξακκή ηνπ 
ηέξκαηνο, απηφ ζα πξέπεη λα ηηκσξείηαη αθφκε θαη αλ ε 
κπάια εμνζηξαθίζηεθε απφ έλα κπαζηνχλη ή ζψκα άιινπ 
παίθηε.  
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Ζ κπάια κπνξεί λα είλαη πςσζεί πεξηζζφηεξν απφ 460ρηι 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξνρηάο ηεο πξηλ πεξάζεη ηελ 
γξακκή ηνπ ηέξκαηνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 
ππάξμεη θίλδπλνο αιια θαη ηελ πξνππφζεζε νηη φηαλ 
δηαζρίζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο απηή δελ ζα έρεη χςνο 
κεγαιχηεξν ησλ 460 ρηιηνζηψλ 
 
ην ζαξψκα ηνπ κπαζηνπληνχ πξηλ απηφ έξζεη ζε επαθή κε 
ηελ κπάια (slap) ζεσξείηαη σο θηχπεκα.  

 
Ι. γηα δεχηεξα θαη δηαδνρηθά ρηππήκαηα γηα ηελ επίηεπμε γθνι θαη 

γηα αλπςψζεηο, εμνζηξαθίζεηο θαη ζαξψζεηο ε κπάια επηηξέπεηαη 
λα ζεθσζεί ζε νπνηνδήπνηε χςνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα 
ππάξμεη θίλδπλνο.  

   
Έλαο ακπλφκελνο πνπ ηξέρεη θαζαξά πξνο ηελ 
ηξνρηά ηεο κπάιαο ή θαηα κέησπν πξνο ηνλ παίθηε 
πνπ εθηειεί βνιή ρσξίο πξφζεζε λα παίμεη ηελ 
κπάια κε ην κπαζηνχλη ζα πξέπεη λα ηηκσξείηαη γηα 
επηθίλδπλν παηρλίδη.  
 
Γηαθνξεηηθά , αλ ν ακπλφκελνο είλαη ζε απφζηαζε 
κηθξφηεξεο ησλ 5 κέηξσλ θαηά ηελ πξψηε βνιή γηα 
γθνι θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ελφο πέλαιηη 
θφξλεξ θαη ηνλ θηππήζεη ε κπάια θάησ απφ ην χςνο 
ηνπ γφλαηνπ πξέπεη λα θαηαθπξψλεηαη έλα αθφκα 
πέλαιηη θφξλεξ, αλ ε κπάια ηνλ θηππήζεη πάλσ απφ 
ην χςνο ηνπ γφλαηνπ θαη ελψ βξίζθεηαη ζε 
θαλνληθή ζέζε , ηφηε ε βνιή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 
σο επηθίλδπλν παίμηκν θαη ζα πξέπεη λα 
θαηαθπξψλεηαη ειεχζεξν θηχπεκα ππέξ ησλ 
ακπλνκέλσλ. 

 
Κ. δελ ηζρχνπλ πιένλ νη θαλφλεο ηνπ κηθξνχ θφξλεξ αλ ε κπάια 

απνκαθξπλζεί πεξηζζφηεξν απν 5 κέηξα απφ ηελ γξακκή ηνπ 
εκηθχθιηνπ  

 
13.4 Σν εκίρξνλν θαη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ηνπ παηρληδηνχ παξαηείλεηαη γηα λα 

επηηξαπεί ε εθηέιεζε ηνπ πελαιηη θφξλεξ ε δηαδνρηθνχ πέλαιηπ θφξλεξ ε 
πέλαιηπ. Γηα ηελ πεξίπησζε απηε έλα πέλαιηη θφξλεξ ζεσξείηαη φηη 
νινθιεξψζεθε φηαλ: 

 
Α. επηηεπρζεί γθνι 
 
Β. έλαο επηζεηηθφο ππνπέζεη ζε παξάβαζε 
 
Γ. ε κπάια δηαζρίζεη απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 5 κέηξσλ έμσ απφ 

ηελ γξακκή ηνπ εκηθπθιίνπ. 
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Γ. ε κπάια βγεί έμσ απφ ην εκηθχθιην γηα δεχηεξε θνξά.  
 
Δ. ε κπάια βγεί έμσ απφ ηελ ηειηθή γξακκή θαη δελ θαηαθπξψλεηαη 

ελα αθφκε πέλαιηη θφξλεξ. 
 

Σ. ν ακπλφκελνο ππνπέζεη ζε παξάβαζε ε νπνία δελ έρεη σο  
απνηέιεζκα ηελ θαηαθχξσζε ελφο αθφκε πέλαιηη θφξλεξ. 
 

Ε. θαηαθπξψλεηαη έλα θηχπεκα πέλαιηη. 
 

Αλ ην παηρλίδη ζηακάηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 
ελφο πέλαιηη θφξλεξ εμαηηίαο ελφο ηξαπκαηηζκνχ ή γηα 
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα είρε δνζεί 
κπνχιη, ηφηε ην πέλαιηη θφξλεξ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί 
πάιη. 

 
13.5 Δθηέιεζε Θηππήκαηνο Πέλαιηη: 
 

Α. ν ρξφλνο θαη ην παηρλίδη  ζηακαηάεη φηαλ ππνδεηρζεί 
πέλαιηη.  

 
Β. φινη νη παίθηεο ηνπ γεπέδνπ εθηφο ηνπ παίθηε πνπ εθηειεί 

ην πέλαιηη θαη ηνπ ακπλφκελνπ ηεξκαηνθχιαθα πξέπεη λα 
ζηέθνληαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ησλ 23 κέηξσλ θαη δελ 
πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο εθηέιεζεο. 

 
Γ.  ε κπάια ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν ηνπ πέλαιηη 
 
Γ.  ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην πέλαιηη πξέπεη λα ζηέθεηαη πίζσ θαη ζε 

απφζηαζε παίμίκαηνο απν ηε κπάια πξηλ αξρίζεη ε εθηέιεζε. 
 
Δ. ν παίθηεο πνπ ακχλεηαη ζα πξέπεη λα ζηαζεί θαη κε ηα δχν 

πφδηα πάλσ ζηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο θαη δελ ζα πξέπεη 
λα κεηαθηληζεί απν απηήλ νχηε λα θηλήζεη θάπνην απν ηα 
πφδηα ηνπ κέρξη λα παηρζεί ε κπάια. 

 
 
 
 
 
Σ. αλ ν παίθηεο πνπ ακχλεηαη ζην πέλαιηη είλαη 

ηεξκαηνθχιαθαο ζα πξέπεη λα θνξάεη πξνζηαηεπηηθφ 
θξάλνο, αλ ν παίθηεο πνπ ακχλεηαη ην θηχπεκα έηζη θαη 
αιιηψο ιακβάλεη κέξνο ζην παηρλίδη ζαο παίθηεο γεπέδνπ, 
ηφηε κπνξεί λα θνξέζεη κφλν πξνζηαηεπηηθή κάζθα ζαλ 
πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 
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Δαλ ε νκάδα, εηο βάξνο ηεο νπνίαο ερεη θαηαινγηζζεί 
πέλαιηη, ερεη επηιέμεη λα παίδεη κφλν κε παίθηεο γεπέδνπ 
θαη λα κε ρξεζηκνπνηήζεη αλαπιεξσκαηηθφ 
ηεξκαηνθχιαθα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πέλαιηη ηφηε ν 
παίθηεο πνπ ζα ππεξαζπηζζεί ηελ εζηία ηνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ην κπαζηνχλη ηνπ 

  
Ε. Ρν δηαηηεηήο ζθπξίδεη γηα ηελ εθηέιεζε κφιηο ν παίθηεο 

πνπ εθηειεί θαη ν παίθηεο πνπ ακχλεηαη είλαη έηνηκνη. 
 
Ζ. ν παίθηεο δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ην θηχπεκα κέρξη λα αθνπζηεί 

ην ζθχξηγκα. 
  

Ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην θηχπεκα ή ν παίθηεο πνπ 
ακχλεηαη  δελ πξέπεη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 
εθηέιεζε ηνπ θηππήκαηνο. 

 
  Θ ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην πέλαιηη δελ πξέπεη λα πξνζπνηεζεί ηελ  

ζηηγκή πνπ παίδεη ηελ κπάια. 
 

  Η. ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην θηχπεκα, κπνξεί λα ζπξψμεη, πςψζεη ή  
ζαξψζεη ηελ κπάια θαη ηνπ επηηξέπεηαη λα πςψζεη ηελ κπάια ζε  
νπνηνδήπνηε χςνο. 

 
Ζ ρξήζε παξαηεηακέλνπ ζαξψκαηνο ηεο κπάιαο ζε έλα 
θηχπεκα πέλαιηη δελ επηηξέπεηαη. 
 

Η. ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην πέλαιηη κπνξεί λα θηππήζεη ηελ 
κπάια κφλν κηα θνξά θαη ζηελ ζπλέρεηα δελ ζα 
πξνζεγγίζεη νχηε ηελ κπάια νχηε ηνλ παίθηε πνπ 
ακχλεηαη. 

 
13.6 ην θηχπεκα πέλαιηη έρεη νινθιεξσζεί φηαλ: 

 
Α. επηηπγράλεηαη ή θαηαθπξψλεηαη γθνι 
 
Β. ε κπάια αθηλεηνπνηεζεί κέζα ζην εκηθχθιην,εγθιψβηζζεί ζηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, ή πηάλεηαη απφ ηνλ 
ηεξκαηνθχιαθα ή βγαίλεη εθηφο εκηθπθιίνπ.  

 
13.7 Γηα παξάβαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο θηππήκαηνο πέλαιηη: 

 
Α.  απφ ηνλ παίθηε πνπ εθηειεί ην πέλαιηη θαηαθπξψλεηαη ειεχζεξν  

θηχπεκα ππέξ ηεο ακπλφκελεο νκάδαο. 
 

Β. φηαλ ν παίθηεο πνπ ακχλεηαη ζε ελα πέλαιηη απνθξνχζεη 
αιια ερεη κεηαθηλεζεί απν ηελ ηειηθή γξακκή ή θηλεί ηα 
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πφδηα ηνπ πξνηνχ παηρζεί ε κπάια: ηφηε ην πέλαιηη 
εθηειείηαη μαλά. 

 
Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ν 
παίθηεο πξέπεη λα πξνεηδνπνηεζεί (πξάζηλε θάξηα) 
θαη γηα νπνηαδήπνηε δηαδνρηθή παξάβαζε πξέπεη λα 
απνβιεζεί (θίηξηλε θάξηα). 

 
Γ. γηα νπνηαδήπνηε άιιε παξάβαζε απφ ηνλ παίθηε πνπ 

ακχλεηαη ε νπνία εκπνδίδεη λα ζεκεησζεί γθνι, πξέπεη λα 
θαηαθπξψζεί ελα γθνι 

 
Γ. γηα κηα παξάβαζε απφ ηνλ παίθηε πνπ ακχλεηαη ε νπνία 

φκσο δελ εκπνδίδεη ηελ επηηπρία ελφο ηέξκαηνο , ην 
πέλαιηη εθηειείηαη μαλά. 
 

Δ. γηα παξάβαζε απφ παίθηε ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο θαη 
έρνληαο ζεκεησζεί γθνι, ην πέλαιηη εθηειείηαη μαλά. 

 
 
14 Ξξνζσπηθέο Ξνηλέο  
 

14.1 Γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε, ν παξαβάηεο παίθηεο κπνξεί λα: 
 
Α. λα πξνεηδνπνηεζεί (πξνθνξηθά) 
 
Β. λα πξνεηδνπνηεζεί (πξάζηλε θάξηα) 
 
Γ. απνβιεζεί πξνζσξηλά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 

ιεπηψλ (θίηξηλε θάξηα) 
 
  Θαηά ηελ δηάξθεηα θάζε πξνζσξηλήο απνβνιήο ελφο  

παίθηε κέζα ή έμσ απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, ε 
νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη παίδεη κε έλαλ παίθηε 
ιηγφηεξν.  

 
Γ. κφληκε απνβνιή απφ ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη (θφθθηλε θάξηα). 
 

Γηα θάζε κφληκε απνβνιή, ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν 
παίθηεο παίδεη ηνλ ππφινηπν αγψλα κε έλαλ παίθηε 
ιηγφηεξν.  

 
14.2 νη παίθηεο πνπ έρνπλ απνβιεζεί πξνζσξηλά ζα παξακείλνπλ ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ζέζε κέρξη λα ηνπο επηηξαπεί απφ ηνλ δηαηηεηή πνπ 
ηνπο απέβαιε λα μαλακπνχλ ζην παηρλίδη. 

 
14.3 νη πξνζσξηλά απνβιεζέληεο παίθηεο κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ/ 

ζπλελλσζνχλ κε ηελ νκάδα ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκηρξφλνπ θαη 
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ζηελ επαλάιεςε ζα πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζέζε 
κέρξη λα ηειεηψζεη ν ρξφλνο απνβνιήο ηνπο. 

 
14.4 Ζ πξνηηζέκελε δηάξθεηα κηαο πξνζσξηλήο απνβνιήο κπνξεί λα παξαηαζεί 

γηα θαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παίθηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνβνιήο ηνπ. 
 
14.5 νη  κφληκα απνβιεζέληεο παίθηεο πξέπεη λα θεχγνπλ απφ ην γήπεδν θαη 

ηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


