
Πξνο: Όιεο ηηο Ε.Π.Σ.-κέιε ηεο Ε.Π.Ο. 

Υπόςε Πξνέδξνπ θαη Τερληθήο Επηηξνπήο 

 

Κύξηε Πξόεδξε, 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο από 8/6/2018 (αξηζκ. Πξση. Ε.Π.Ο. 17064) επηζηνιήο ηεο 

Ειιεληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκνζπνλδίαο κε αληηθείκελν ηνλ ππνρξεσηηθό θαζνξηζκό 

εληαίσλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ θαη νλνκαζηώλ ζηα εξαζηηερληθά πξσηαζιήκαηα 

ππνδνκήο πνπ δηνξγαλώλνληαη από ηηο Ελώζεηο Πνδνζθαηξηθώλ Σσκαηείσλ-κειώλ 

ηεο Ε.Π.Ο., ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηνπο γεληθνύο θαλόλεο δηεμαγσγήο ησλ ελ ιόγσ 

αγώλσλ. 

 

Καλόλεο δηεμαγσγήο εξαζηηερληθώλ αγώλσλ πνδνζθαίξνπ αλαπηπμηαθώλ ειηθηώλ 

Γεληθόο πίλαθαο 

Ηιηθηαθή 

θαηεγνξία 

(Κ=Κάησ) 

Σρέζεηο 

παηθηώλ 

Δηάξθεηα 

αγώλα 

 

Προτεινόμενες  

δηαζηάζεηο γεπέδνπ 

(κήθνο γξακκήο 

ηέξκαηνο / 

κήθνο πιάγηαο 

γξακκήο) 

Εζηίεο ηνπνζεηεκέλεο 

κε αζθάιεηα ζην έδαθνο 

(απόζηαζε νξηδόληηνπ 

δνθαξηνύ κε έδαθνο /  

απόζηαζε κεηαμύ 

θάζεησλ δνθαξηώλ) 

 

Μέγεζνο  

κπάιαο 

Κ - 6 3 vs 3 2 x 15 ιεπηά 10  x 15 m 0,75 - 1 m x 1,2 - 1,5 m   No 3 

K - 7 5 vs 5 2 x 20 ιεπηά 20 x 30 m 2 m x 3 m No 3 

Κ - 8 5 vs 5 2 x 25 ιεπηά 20 x 30 m 2 m x 3 m No 3 

Κ - 9 7 vs 7 2 x 25 ιεπηά 30 x 50 m 2 m x 3 m Νν 4 

Κ - 10 7 vs 7 2 x 30 ιεπηά 30 x 50 m 2 m x 3 m Νν 4 

Κ - 11 

Κ - 12 

9 vs 9 2 x 30 ιεπηά 40 x 65 m 2 m x 5 m Νν 4 

Κ - 13 
9 vs 9 2 x 35 ιεπηά 50 x 70 m 2 m x 5 m Νν 5 

11 vs 11 2 x 35 ιεπηά 60 - 68 m x 100 – 105 m 2,44 m x 7,32 m Νν 5 

Κ - 14 11 vs 11 2 x 35 ιεπηά 60 - 68 m x 100 – 105 m 2,44 m x 7,32 m No 5 

Κ - 15 

Κ - 16 

11 vs 11 2 x 40 ιεπηά 60 - 68 m x 100 – 105 m 2,44 m x 7,32 m No 5 

 

 

 

 



 

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-6 

Παηρλίδη 3 vs 3 

Γηα απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα εθηηκάηαη όηη ην παηρλίδη 3 vs 3 βνεζά ζηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή ηζνξξνπία ηνπ παηδηνύ. Με απηή ηελ κηθξή αξηζκεηηθή ζρέζε θάζε παίθηεο 

είλαη ζηαζεξά θνληά ζηελ κπάια, ε ζπκκεηνρή θαη ε επίδξαζε ζηε ξνή ηνπ 

παηρληδηνύ είλαη δηαξθήο. Μέζσ ηεο ζπρλόηεξεο επαθήο κε ηε κπάια ην παηδί 

δηαζθεδάδεη πεξηζζόηεξν θαη θπζηθά ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή. 

Τν παηρλίδη 3 vs 3 δηεμάγεηαη κε ηξεηο παίθηεο γηα θάζε νκάδα θαη ε επίζεζε γίλεηαη 

ζε κηθξέο εζηίεο. Τα παηρλίδηα-αγώλεο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη θάησ ησλ 6 εηώλ 

απνηεινύλ κέξνο ηεο πξνπνλεηηθήο-εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, καθξηά από ζηνηρεία 

αληαγσληζκνύ. 

Πξνηξέπνληαη, ζπλεπώο, νη ηνπηθέο πνδνζθαηξηθέο ελώζεηο (Ε.Π.Σ.) λα 

δηνξγαλώλνπλ ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ, πξνζθέξνληαο ζηα παηδηά δπλαηόηεηα λα 

απνιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ.  

Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2013 θαη έπεηηα 

(αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).  

 Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην 

ζπλνιηθό ξόζηεξ (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο)  όζν θαη ζηελ αξρηθή 

ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν. 

 Δελ ππάξρνπλ ηεξκαηνθύιαθεο. 

 Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη.  

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηξεηο παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ. Κάζε 

απνζηνιή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από πέληε πνδνζθαηξηζηέο, 

από ηνπο νπνίνπο δύν ή πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. 

 Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ) 

 Επηπιένλ παίθηεο: Σε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα ηέζζεξα 

γηα κία νκάδα, δίλεηαη ην δηθαίσκα ζηελ νκάδα πνπ ππνιείπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από ηα ηέζζεξα ν 

επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη 3 

vs 3.  

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη 

απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ 

ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη 

απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί- πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα, 

απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα. 

 Δηαηηεηήο: Φξέε δηαηηεηή εθηεινύλ νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ. Ο 

ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπο είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 

ζύκθσλα κε ην «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη 

ελεκέξσζε γηα ηα αθόινπζα ζεκεία: 



- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 

- Αιιαγέο παηθηώλ 

- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 15 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα 

δηαθνπή ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ.  

 Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα 

νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν. Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. 

Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ 

έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ επαλαιακβάλεηαη. Η 

κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 

 Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε 

βξίζθεηαη έμσ από ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ 

ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην παηρλίδη. 

 Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε 

γξακκή ηέξκαηνο εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε 

ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο 

κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ: 

- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλα 

αληίπαιν παίθηε 

- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε 

- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα 

- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο 

 Δελ ηζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.  

 Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη έκκεζα θαη όρη άκεζα. Δελ ππάξρνπλ 

ρηππήκαηα πέλαιηη. Η απόζηαζε ηνπ ακπλόκελνπ παίθηε από ην ζεκείν πνπ 

έρεη ηνπνζεηεζεί ε κπάια ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 m. 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή, ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ηα πόδηα 

θαη όρη κε ηα ρέξηα. 

 Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα θόξλεξ. Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ 

ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε 

ειεύζεξν ρηύπεκα από ηελ νκάδα πνπ ακύλεηαη. Η κπάια ηνπνζεηείηαη 1 m από 

ηελ εζηία θαη γίλεηαη ην ρηύπεκα πξνο ηα εκπξόο.  

 Δελ αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ. 

 

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-8 

Παηρλίδη 5 vs 5 

Η κνξθή απηνύ ηνπ παηρληδηνύ (4 πνδνζθαηξηζηέο θαη έλαο ηεξκαηνθύιαθαο) δίλεη 

γηα πξώηε θνξά ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα ελεξγνύλ σο ακπληηθνί ή επηζεηηθνί. 

Όινη νη παίθηεο ζα πξέπεη λα δνθηκάζνπλ λα αγώληδνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ξόινπο. 

Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 



 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2011 θαη έπεηηα 

(αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019). 

 Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην 

ζπλνιηθό ξόζηεξ (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο)  όζν θαη ζηελ αξρηθή 

ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν. 

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηέζζεξηο παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 

έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα 

(ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε 

απνζηνιή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από επηά πνδνζθαηξηζηέο από 

ηνπο νπνίνπο δύν ή πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη 

θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηόο από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, ε νπνία ζα 

γίλεηαη όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη 

αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

 Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ). 

 Επηπιένλ παίθηεο: ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα 4 

παξαπάλσ γηα κία νκάδα ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από 

ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ην παηρλίδη 

ζπλερίδεηαη 5 vs 5.  

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη 

απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ 

ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη 

απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα, 

απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα. 

 Δηαηηεηήο: Φξέε δηαηηεηή εθηεινύλ νη πξνπνλεηέο ησλ νκάδσλ. Ο 

ζεκαληηθόηεξνο ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπο είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα 

ζύκθσλα κε ην «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα γίλεηαη 

ελεκέξσζε γηα ηα αθόινπζα ζεκεία: 

- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 

- Αιιαγέο παηθηώλ 

- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 25 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα 

ζηακαηήκαηα ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ.  

 Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα 

νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν. Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. 

Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ 

έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ επαλαιακβάλεηαη. Η 

κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 

 Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε 

βξίζθεηαη έμσ από ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ 

ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην παηρλίδη. 

 Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε 

γξακκή ηέξκαηνο εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε 

ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη 



πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο 

κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ: 

- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ 

αληίπαιν παίθηε 

- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε 

- Πηάλεη ηε κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα,  

- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο 

 Δελ ηζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.  

 Δελ ππάξρνπλ ρηππήκαηα πέλαιηη. 

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία 

γξακκή (γξακκή θέληξνπ) έπεηα από ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί 

ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ην παηρλίδη αξρίδεη μαλά από ην 

ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ. 

 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, 

απαγνξεύεηαη ζηνλ ηειεπηαίν λα πηάζεη ηε κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί, ν 

δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη, εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη 

ην παηρλίδη μεθηλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό 

ζπκβεί επαλεηιεκκέλα (κεηά ηελ 3ε θνξά) ηόηε δίλεηαη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ 

ηεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Τν παηρλίδη αξρίδεη μαλά 

από ην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. 

 Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο 

αληηπάινπ νκάδαο θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. 

Αλ ην ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη από ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια 

πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο, ηόηε ε κπάια 

δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγώλαο αξρίδεη μαλά από ην ζεκείν ηνπ 

θόξλεξ.  Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ γίλεηαη ην ειεύζεξν 

ρηύπεκα. 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή, ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε 

θαη ησλ δύν ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ 

κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο 

απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη ιαλζαζκέλα ηόηε ν δηαηηεηήο 

ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο θαη δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ηνλ ζσζηό ηξόπν. 

Σε πεξίπησζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη αιιαγή 

ρηππήκαηνο θαη ε κπάια επαλαθέξεηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγην άνπη 

ζπκπαίθηε ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνπο παίθηεο όηη απηό 

δελ επηηξέπεηαη. Τν παηρλίδη αξρίδεη μαλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ξίςε ηεο 

κπάιαο από ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί επαλεηιεκκέλα (κεηά ηελ 3ε θνξά) ηόηε 

δίλεηαη πιάγην άνπη ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ 

κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. 

 Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηελ γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε 

επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα 

ηνπνζεηείηαη 1 m από ηελ εζηία θαη κε ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο. 



Η αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο γξακκήο πίεζεο (κεζαία γξακκή). Η 

αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληόο ηεο γξακκήο πίεζεο κόλν όηαλ έλαο 

παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ επηηίζεηαη) ππνδερηεί ηελ κπάια από ηνλ 

ηεξκαηνθύιαθα. Παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνύ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ δηαηηεηή λα 

ζηακαηήζεη ην παηρλίδη κε επαλάιεςε ηνπ ειεύζεξνπ ρηππήκαηνο. Επηηξέπεηαη 

ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα αλ απηόο ην θξίλεη λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα 

παξόιν πνπ ε αληίπαιε νκάδα δελ είλαη εθηόο γξακκήο πίεζεο. 

 Τν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα 

γξακκή. Ο παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην 

ζεκείν ρηππήκαηνο. 

 Δελ αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ. 

 

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-10 

Παηρλίδη 7 vs 7 

Η δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ζπλερίδεηαη θαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ απνθηήζεθαλ από 5 

vs 5 είλαη πιενλ πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία θαη ζηηο ηθαλόηεηεο ησλ λεαξώλ 

παηθηώλ. 

Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2009 θαη έπεηηα 

(αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019). 

 Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην 

ζπλνιηθό ξόζηεξ (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο)  όζν θαη ζηελ αξρηθή 

ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν. 

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έμη παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη έλαλ 

ηεξκαηνθύιαθα. Ο ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα 

(ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα 

ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από δέθα πνδνζθαηξηζηέο, από ηνπο 

νπνίνπο ηξεηο ή πεξηζζόηεξνη ζα είλαη αιιαγέο. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηόο από απηή ηνπ ηεξκαηνθύιαθα ε νπνία ζα γίλεηαη 

όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

 Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπλέρεηα (δελ ππάξρεη όξην αιιαγώλ) 

 Επηπιένλ παίθηεο: ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ θηάλεη ζηα 4 

παξαπάλσ γηα κία νκάδα ζα κπνξεί ε νκάδα πνπ ππνιείπεηαη ζηα ηέξκαηα λα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ επηπιένλ παίθηε. Αλ ε δηαθνξά ζηα ηέξκαηα πέζεη θάησ από 

ηα ηέζζεξα ν επηπιένλ παίθηεο βγαίλεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη ην παηρλίδη 

ζπλερίδεηαη 7 vs 7. Ο επηπιένλ παίθηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κπνξεί λα 

είλαη κόλν έλαο παξόιν πνπ ε δηαθνξά ηεξκάησλ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε 

από ηέζζεξα.  

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη 

απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ 

ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη 



απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα, 

απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα. 

 Δηαηηεηήο : Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο 

ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε 

ην πλεύκα ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο 

ελεκεξώλεη ηνπο πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα ζεκεία: 

- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 

- Αιιαγέο παηθηώλ 

- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 30 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα 

ζηακαηήκαηα ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη 

ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.  

 Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα 

νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν. Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. 

Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ 

έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ επαλαιακβάλεηαη. Η 

κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 

 Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: Η κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε 

βξίζθεηαη έμσ από ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ 

ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην παηρλίδη. 

 Επίηεπμε ηέξκαηνο: Έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε 

γξακκή ηέξκαηνο εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε 

ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο 

κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Δελ ηζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ: 

- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ 

αληίπαιν παίθηε. 

- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε. 

- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κέζα 

ζηελ πεξηνρή πέλαιηη. 

- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο. 

 Δελ ππάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.  

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο δελ επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ηελ κπάια κεηά ηε κεζαία 

γξακκή (γξακκή θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα. Αλ θάηη ηέηνην ζπκβεί ηόηε ε 

κπάια δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε 

ειεύζεξν ρηύπεκα από ην ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ. 

 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα 

απαγνξεύεηαη ζε απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα εληόο θαη εθηόο κεγάιεο 

πεξηνρήο. Αλ απηό ζπκβεί ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη, εμεγεί ζηνπο παίθηεο 

όηη απηό δελ επηηξέπεηαη θαη ην παηρλίδη μεθηλά από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κε ηελ 

κπάια ζηα ρέξηα. Αλ απηό επαλαιεθζεί ηόηε δίλεηαη ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο 

νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. Τν ζεκείν πνπ επαλαξρίδεη ην 

παηρλίδη νξίδεηαη ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. 



 Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο 

αληηπάινπ νκάδαο θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι. 

Αλ ην ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη από ηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κπάια 

πξνο ηελ δηθή ηεο εζηία θαη ε κπάια πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε κπάια 

δίλεηαη ζηελ αληίπαιε νκάδα θαη ν αγώλαο επαλαξρίδεη από ην ζεκείν ηνπ 

θόξλεξ.  Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεύζεξν 

ρηύπεκα. 

 Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 6 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (ε παξάβαζε 

θαη ν ρώξνο πνπ απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή). 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε 

θαη ησλ δύν ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηε 

κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο 

απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη ιαλζαζκέλα ηόηε ν δηαηηεηήο 

ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνλ παίθηε ηνλ ζσζηό ηξόπν εθηέιεζεο θαη δίλεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ίδην παίθηε λα επαλαθέξεη ηελ κπάια κε ην ζσζηό ηξόπν. 

Σε πεξίπησζε πνπ απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο δίλεη αιιαγή 

ρηππήκαηνο θαη ε κπάια επαλαθέξεηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα 

επαλαθνξά ζπκπαίθηε ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη εμεγεί ζηνπο 

παίθηεο όηη απηό δελ επηηξέπεηαη. Τν παηρλίδη επαλαξρίδεη από ηνλ 

ηεξκαηνθύιαθα κε ξίςε ηεο κπάιαο από ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί μαλά ηόηε 

δίλεηαη πιάγηα επαλαθνξά ζην ίδην ζεκείν ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ 

είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. 

 Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε 

επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα 

ηνπνζεηείηαη 1 m από ηελ εζηία θαη κε ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο. 

Η αληίπαιε νκάδα ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο γξακκήο πίεζεο (πίζσ από ηε κεζαία 

γξακκή). Η αληίπαιε νκάδα κπνξεί λα εηζέιζεη εληόο ηεο γξακκήο πίεζεο κόλν 

όηαλ έλαο παίθηεο (ηεο νκάδαο πνπ επηηίζεηαη) ππνδερηεί ηελ κπάια από ηνλ 

ηεξκαηνθύιαθα. Παξαβίαζε ηνπ θαλνληζκνύ δίλεη ην δηθαίσκα ζην δηαηηεηή λα 

ζηακαηήζεη ην παηρλίδη κε επαλάιεςε ηνπ ειεύζεξνπ ρηππήκαηνο. Επηηξέπεηαη 

ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα αλ απηόο ην θξίλεη λα παίμεη ηελ κπάια πην γξήγνξα 

παξόιν πνπ ε αληίπαιε νκάδα δελ είλαη εθηόο γξακκήο πίεζεο. 

 Τν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα 

γξακκή. Ο παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην 

ζεκείν ρηππήκαηνο. 

 

Ηλικιακή Κατηγορία K-12  

Παηρλίδη 9 vs 9 

Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2007 θαη έπεηηα 

(αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).  



 Μία νκάδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όζα θνξίηζηα (παίθηξηεο) επηζπκεί ηόζν ζην 

ζπλνιηθό ξόζηεξ (δελ ππάξρεη αξηζκεηηθόο πεξηνξηζκόο)  όζν θαη ζηελ αξρηθή 

ηεο ηνπνζέηεζε ζην γήπεδν αθόκε θαη όηαλ ηα θνξίηζηα έρνπλ ειηθηαθή δηαθνξά 

σο θαη δύν (2) έηε (κεγαιύηεξα). 

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νθηώ παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 

έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα 

(ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα 

ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

ελλέα ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη ελλέα ζα δειώλνληαη σο 

αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ 

ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη ζηακαηήζεη). Όιεο νη αιιαγέο ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. 

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη 

απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ 

ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. θνζκήκαηα, ξνιόγηα). Δελ είλαη 

απαξαίηεην λα θνξά έλα παηδί – πνδνζθαηξηζηήο πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα, 

απαγνξεύεηαη όκσο λα αγσλίδεηαη ρσξίο παπνύηζηα. 

 Δηαηηεηήο: όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο 

ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλόλεο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ δίθαηνπ παηρληδηνύ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα ζεκεία : 

- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 

- Αιιαγέο παηθηώλ (ηξόπν – δηαδηθαζία) 

- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 30 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα 

δηαθνπή ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο 

γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.  

 Έλαξμε θαη επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ: Σηε ζπλάληεζε κε ηνπο πξνπνλεηέο 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, πνηα 

νκάδα, δειαδή, ζα επηιέμεη ην γήπεδν. Η άιιε εθηειεί ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα. 

Καλέλα ηέξκα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα θαηακεηξεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ 

έλαξμε. Αλ απηό ζπκβεί, ηόηε ε έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ επαλαιακβάλεηαη. Η 

κπάια είλαη ζε ξνή αγώλα κόλν όηαλ είλαη ζε θίλεζε. 

 Μπάια εθηόο παηρληδηνύ: ε κπάια είλαη εθηόο παηρληδηνύ κόλν όηαλ νιόθιεξε 

βξίζθεηαη έμσ από ηηο γξακκέο νξηνζέηεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ γεπέδνπ ή αλ 

ν δηαηηεηήο έρεη ζηακαηήζεη ην παηρλίδη. 

 Επίηεπμε ηέξκαηνο: έλα ηέξκα θαηαθπξώλεηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη όιε ηε 

γξακκή ηέξκαηνο εληόο ηεο εζηίαο. Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ε επαλέλαξμε 

ηνπ αγώλα γίλεηαη από ην κέζν ηνπ γεπέδνπ (ζέληξα). Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο έλα ηέξκα δελ θαηακεηξάηαη κε απεπζείαο ρηύπεκα ηεο κπάιαο 

κε ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνύ. 

 Ιζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο δίλεηαη όηαλ: 

- Έλαο παίθηεο ρξεζηκνπνηεί ππεξβνιηθή δύλακε γηα λα αληηκεησπίζεη έλαλ 

αληίπαιν παίθηε. 

- Κξαηά ή ζπξώρλεη έλαλ αληίπαιν παίθηε. 



- Πηάλεη ηελ κπάια ζθόπηκα κε ηα ρέξηα, εθηόο από ηνλ ηεξκαηνθύιαθα κέζα 

ζηελ πεξηνρή πέλαιηη. 

- Κάλεη νηηδήπνηε ζεσξεζεί επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο παίθηεο. 

 Υπάξρνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.  

 Ο ηεξκαηνθύιαθαο ή έλαο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ξίμεη – πεξάζεη ηελ κπάια 

κεηά ηε κεζαία γξακκή (γξακκή θέληξνπ) από ειεύζεξν ρηύπεκα θαηά ηελ 

επαλαθνξά ηεο κπάιαο από ηέξκαηνο ιάθηηζκα (άνπη). Αλ παξόιν απηά θάηη 

ηέηνην ζπκβεί (ε κπάια πεξάζεη ηε κεζαία γξακκή) ηόηε ε κπάια δίλεηαη ζηελ 

αληίπαιε νκάδα ε νπνία επαλαξρίδεη ην παηρλίδη κε ειεύζεξν ρηύπεκα από ην 

ζεκείν πνπ ε κπάια πέξαζε ηε γξακκή ηνπ θέληξνπ.  

 Αλ θάπνηνο παίθηεο κεηαβηβάδεη ηελ κπάια ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπ ηεξκαηνθύιαθα 

απαγνξεύεηαη ζε απηόλ λα πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα. Αλ απηό ζπκβεί ν 

δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη  ειεύζεξν ρηύπεκα ππέξ ηεο νκάδαο πνπ 

δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο.  

 Αλ έλα ειεύζεξν ρηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεη απεπζείαο πξνο ηελ εζηία ηεο 

αληηπάινπ νκάδαο θαη πεξάζεη ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε επηηπγράλεηαη έλα γθνι.  

Όια ηα ειεύζεξα ρηππήκαηα είλαη άκεζα. Κάζε αληίπαινο παίθηεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε απόζηαζε 5 m από ην ζεκείν πνπ ζα γίλεη ην ειεύζεξν ρηύπεκα. 

 Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 8 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο (ε παξάβαζε 

θαη ν ρώξνο πνπ απηή γίλεηαη αμηνινγείηαη από ηνλ δηαηηεηή). 

 Όηαλ ε κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή ε επαλαθνξά ηεο γίλεηαη κε ρξήζε 

θαη ησλ δύν ρεξηώλ από πίζσ θαη πάλσ από ην θεθάιη. Ο παίθηεο πνπ ξίρλεη ηελ 

κπάια ζα πξέπεη λα έρεη κέξνο ηνπ πνδηνύ ηνπ ζηελ πιάγηα γξακκή ή εθηόο 

απηήο. Αλ ε επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεη ιαλζαζκέλα ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά 

ην παηρλίδη θαη δίλεη αιιαγή ρηππήκαηνο. Η κπάια επαλαθέξεηαη από ην ίδην 

ζεκείν αιιά από ηελ αληίπαιε νκάδα. 

 Αλ ν ηεξκαηνθύιαθαο πηάζεη ηελ κπάια κε ηα ρέξηα κεηά από πιάγηα 

επαλαθνξά ζπκπαίθηε ηόηε ν δηαηηεηήο ζηακαηά ην παηρλίδη θαη δίλεη ειεύζεξν 

ρηύπεκα ππέξ ηεο αληίπαιεο νκάδαο πνπ δελ είρε ηελ κπάια ζηελ θαηνρή ηεο. 

 Αλ ε κπάια πεξάζεη εθηόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ από ηε γξακκή ηέξκαηνο ηόηε ε 

επαλαθνξά ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ειεύζεξν ρηύπεκα κε ηελ κπάια λα 

ηνπνζεηείηαη 3 m από ηελ εζηία θαη κε ην ρηύπεκα ηεο κπάιαο πξνο ηα εκπξόο.  

 Τν θόξλεξ εθηειείηαη από ην ζεκείν πνπ ε γξακκή ηέξκαηνο ζπλαληά ηελ πιάγηα 

γξακκή. Ο παίθηεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο κπνξεί λα ζηαζεί 5 m καθξηά από ην 

ζεκείν ρηππήκαηνο. 

 

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14 

Παηρλίδη 11 vs 11 

Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2005 θαη έπεηηα 

(αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).  

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δέθα παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 

έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα 

(ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα 



ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

έληεθα ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη επηά ζα δειώλνληαη σο 

αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ζπλνιηθά επηά. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη 

ζηακαηήζεη), ζε ηξεηο όκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε νκάδα. Όιεο νη 

αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ 

αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα. 

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη 

απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ 

ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. θνζκήκαηα, ξνιόγηα).  

 Δηαηηεηήο: Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο 

ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλόλεο παηρληδηνύ θαη ην πλεύκα ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα 

ζεκεία: 

- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 

- Αιιαγέο παηθηώλ 

- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 35 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή γηα 

ζηακαηήκαηα ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε εκηρξόλνπ θαη 

ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.  

 Iζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Ιζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.  

 Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο. 

Ηλικιακή Κατηγορία Κ-16 

Παηρλίδη 11 vs 11 

Αλάιπζε θαλόλσλ δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ: 

 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ από 1.1.2003 θαη έπεηηα 

(αθνξά ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2018-2019).  

 Ο αγώλαο ζα πξέπεη λα μεθηλά κε ηνλ ίδην αξηζκό παηθηώλ γηα θάζε νκάδα. Κάζε 

νκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δέθα παίθηεο εληόο αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη 

έλαλ ηεξκαηνθύιαθα. Ο ηεξκαηνθύιαθαο ζα πξέπεη λα θνξά δηαθνξεηηθά ξνύρα 

(ρξσκαηηζκό) από ηνπο ππόινηπνπο παίθηεο θαη ησλ δύν νκάδσλ. Κάζε νκάδα 

ζα κπνξεί λα δειώλεη ζην θύιιν αγώλα κέρξη 18 παίθηεο θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

έληεθα ζηελ αξρηθή ηεο ζύλζεζε. Οη ππόινηπνη επηά ζα δειώλνληαη σο 

αλαπιεξσκαηηθνί. Οη αλαπιεξσκαηηθνί παίθηεο πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη ζπλνιηθά πέληε. Οη αιιαγέο επηηξέπνληαη θαζόιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ αγώλα όηαλ ην παηρλίδη (αγώλαο) δελ είλαη ζε ξνή (έρεη 

ζηακαηήζεη), ζε ηξεηο όκσο ζπλνιηθά ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε νκάδα. Όιεο νη 

αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη από ηε κέζε ηνπ γεπέδνπ. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ 

αληηθαζίζηαηαη δε δηθαηνύηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ αγώλα. 

 Οη πνδνζθαηξηζηέο ζα πξέπεη λα θνξνύλ νκνηόκνξθεο εκθαλίζεηο θαη 

απαξαίηεηα επηθαιακίδεο. Επίζεο απνθεύγνληαη επηθίλδπλα αληηθείκελα πάλσ 

ζην ζώκα ησλ πνδνζθαηξηζηώλ (π.ρ. θνζκήκαηα, ξνιόγηα).  



 Δηαηηεηήο: Όινη νη αγώλεο δηεμάγνληαη παξνπζία δηαηηεηή. Ο ζεκαληηθόηεξνο 

ζθνπόο ηεο παξνπζίαο ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ζύκθσλα κε 

ηνπο θαλόλεο παηρληδηνύ θαη ην πλεύκα ηνπ «επ αγσλίδεζζαη». Πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηνπ αγώλα ν δηαηηεηήο ελεκεξώλεη ηνπο πξνπνλεηέο ζηα αθόινπζα 

ζεκεία: 

- Εμνπιηζκό ησλ παηθηώλ 

- Αιιαγέο παηθηώλ 

- Τη ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο πνδνζθαηξηζηήο είλαη ηξαπκαηίαο. 

 Δηάξθεηα ηνπ αγώλα: 2 Φ 40 min. Ηκίρξνλν: 15 min. Επηπιένλ ρξόλνο (ιόγσ 

ηξαπκαηηζκνύ ή γηα δηαθνπή ηνπ παηρληδηνύ) πξνζηίζεηαη ζην ηέινο θάζε 

εκηρξόλνπ θαη ππεύζπλνο γηα απηό είλαη ν δηαηηεηήο.  

 Ιζρύνπλ θόθθηλεο ή θίηξηλεο θάξηεο.  

 Iζρύεη ν θαλόλαο ηνπ νθζάηλη. 

 Τν ζεκείν πέλαιηη είλαη 11 m από ην θέληξν ηεο γξακκήο ηέξκαηνο. 

Σεκείσζε 1: Σηνπο αγώλεο ησλ αλαπηπμηαθώλ πξσηαζιεκάησλ δελ παίδεηαη 

παξάηαζε. Μεηά ην ηέινο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ αγώλα εθηεινύληαη -όπνπ 

πξνβιέπεηαη- πέλαιηη (π.ρ. γηα αγώλεο πξόθξηζεο/θαηάηαμεο). 

Σεκείσζε 2: Σε πεξίπησζε πνπ ζε έλα πξσηάζιεκα ππνδνκήο ζπκκεηέρνπλ 

πνδνζθαηξηζηέο δύν ελδηάκεζσλ ειηθηαθώλ θαηεγνξηώλ κε δηαθνξεηηθέο νδεγίεο 

δηεμαγσγήο αγώλσλ (βιέπε πίλαθα, π.ρ. Κ-10 θαη Κ-9), νη αγώλεο δηεμάγνληαη κε 

ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλώηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία (π.ρ. Κ-10).  

 

Παξαθαινύκε ζεξκά όπσο ελεκεξώζεηε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ζαο θαη όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζνύλ από ηε λέα αγσληζηηθή 

πεξίνδν νη εληαίνη θαλόλεο δηεμαγσγήο ησλ πξσηαζιεκάησλ ππνδνκήο από όιεο ηηο 

Ε.Π.Σ.. 

 


