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ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ
Κ16 – Κ14 – Κ12 – Κ10 – Κ8
Η Ε.Ρ.Σ ΦΛΩΙΝΑΣ αφοφ ζλαβε υπόψθ :
α] Το καταςτατικό τθσ, κακϊσ και αυτό τθσ Ε.Ρ.Ο
β] Τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ρ.Ο και τθσ Ε.Ρ.Σ ΦΛΩΙΝΑΣ
γ] Τθν υπ’ αρικμ . 6/21-08-2018 απόφαςθ Διοικθτικοφ τθσ ςυμβοφλιου.

ΡΟΚΗΥΣΕΙ
Τουσ αγϊνεσ πρωτακλιματοσ Κ16 – Κ14- Κ12 – Κ10 – Κ8 Εραςιτεχνικισ κατθγορίασ τθσ
Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ 2018-2019.

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Ρροκιρυξθ είναι πρόταςθ για τθν κατάρτιςθ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ε.Ρ.Σ ΦΛΩΙΝΑΣ, ωσ
διοργανϊτριασ και των ομάδων που μετζχουν ςτο πρωτάκλθμα αυτό.
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Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι καταρτίςτθκε αυτόματα, χωρίσ καμία επιφφλαξθ με τθν κατάκεςθ
ςτθν Ε.Ρ.Σ ΦΛΩΙΝΑΣ τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ τθσ ομάδασ .
Αποδοχι τθσ προκιρυξθσ με επιφφλαξθ δεν γίνεται δεκτι και οδθγεί ςτθν επιβολι των
προβλεπόμενων πεικαρχικϊν ποινϊν.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΑΞΗ
Τα ςωματεία που κζλουν να πάρουν μζροσ ςτουσ αγϊνεσ των πρωτακλθμάτων πρζπει να
υποβάλουν ςτθν Ζνωςθ διλωςθ ςυμμετοχισ μζχρι 10/09/2018. Πςα ςωματεία δεν
υποβάλουν μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία διλωςθ ςυμμετοχισ δεν μποροφν να πάρουν
μζροσ ςτουσ αγϊνεσ αυτοφ του πρωτακλιματοσ. Η θμερομθνία ζναρξθσ των
πρωτακλθμάτων είναι 22-23/09/2018. Το παράβολο ςυμμετοχισ είναι 30 ΕΥΡΩ για κάκε
τμιμα.
Τα ςωματεία μαηί με τθν διλωςθ ςυμμετοχισ κα φζρουν και το ςυνυποςχετικό διαιτθςίασ
/διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του ςωματείου.
Η επικοινωνία με τθν Ε.Ρ.Σ κα γίνεται αποκλειςτικά με email θ φαξ .

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΗΡΕΔΑ ΚΑΙ ΩΕΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγϊνεσ κα γίνονται ςυμφϊνα με πρόγραμμα που κα ορίηεται από τθν Ε.Ρ.Σ ΦΛΩΙΝΑΣ.
Οι ομάδεσ του πρωτακλιματοσ Κ16 κα αγωνίηονται 11X11 και ςε γιπεδα κανονικων
διαςτάςεων [60-68m Χ 100-105m] με εςτίεσ κανονικζσ μπάλα Νο 5 και διάρκεια 2Χ40
λεπτά.
Οι ομάδεσ Κ14 κα αγωνίηονται 11x11 ςε γιπεδα κανονικϊν διαςτάςεων [60-68m Χ 100105m] με διαςτάςεισ εςτίασ κανονικζσ μπάλα Νο 5 και διάρκεια 2Χ35 λεπτά.
Οι ομάδεσ Κ12 κα αγωνίηονται 9x9 ςε γιπεδα διαςτάςεων [40Χ65m - μιςό γιπεδο] με
εςτίεσ 2mΧ5m, μζγεκοσ μπάλασ Νο 4 διάρκεια 2Χ30λεπτα.
Οι ομάδεσ Κ10 κα αγωνίηονται 7Χ7 και ςε γιπεδα διαςτάςεων [30Χ50m] εςτίεσ 2mΧ3m ,
μζγεκοσ μπάλασ Νο 4 και διάρκεια 2Χ30λεπτα.
Οι ομάδεσ Κ8 κα αγωνίηονται 5Χ5 ςε γιπεδα διαςτάςεων [20Χ30m] εςτίεσ 2mX3m μζγεκοσ
μπάλασ Νο 3 και διάρκεια 2Χ25λεπτα.
Σωματείο που δεν διακζτει γιπεδο με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ δεν κα
γίνεται δεκτό ςτο πρωτάκλθμα.
Σε περίπτωςθ που το γιπεδο –ζδρα ςωματείου καταςτεί ακατάλλθλο , προςωρινά θ μόνιμα
κατά τθν διάρκεια τθσ αγωνιςτικισ περιόδου, θ Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ κα μπορεί να ορίηει τουσ
αγϊνεσ του ςε άλλο γιπεδο, που κα υποδεικνφεται από το ςωματείο και πλθρεί τουσ όρουσ
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τθσ διοργάνωςθσ. Εάν δεν υπάρξει υπόδειξθ άλλου γθπζδου από το ςωματείο ι το
υποδειχκζν δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ , θ Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ μπορεί να ορίςει εκείνθ άλλο
γιπεδο τθσ επιλογισ τθσ.
Για αλλαγζσ ςτισ ϊρεσ και ςτα γιπεδα τζλεςθσ τον αγϊνων κα γίνεται αίτθςθ εγγράφωσ και
τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν το παιχνίδι.

ΑΡΘΡΟ 4 :ΡΟΔΟΣΦΑΙΙΣΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ποδοςφαιριςτζσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα πρωτακλιματα είναι:
Κ16 γεννθκζντεσ από 1/1/2003 και νεϊτεροι
Κ14 γεννθκζντεσ από 1/1/2005 και νεϊτεροι
Κ12 γεννθκζντεσ από 1/1/2007 και νεϊτεροι
Κ10 γεννθκζντεσ από 1/1/2009 και νεϊτεροι
Κ8 γεννθκζντεσ από 1/1/2011 και νεϊτεροι
Για το πρωτάκλθμα Κ16 – Κ14 είναι υποχρεωτικι για κάκε ποδοςφαιριςτι θ ζκδοςθ
δελτίου Ε.Ρ.Ο και να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθν κατάςταςθ υγείασ .
Για το πρωτάκλθμα Κ12 είναι υποχρεωτικι για κάκε ποδοςφαιριςτι (γεννθκζντεσ του
2007) θ ζκδοςθ δελτίου Ε.Ρ.Ο ενϊ του 2008 αγωνίηεται με πιςτοποιθτικό γζννθςθσ με
φωτογραφία και από 1/1/2019 με δελτίο Ε.Ρ.Ο και εγγεγραμμζνοσ ςτθν κατάςταςθ υγείασ.
Για το πρωτάκλθμα Κ10 και Κ8 οι ποδοςφαιριςτζσ αγωνίηονται με πιςτοποιθτικό γζννθςθσ
με φωτογραφία και πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν κατάςταςθ υγείασ.

ΑΡΘΡΟ 5: ΓΙΑΤΟΣ ΑΓΩΝΑ
Η παρουςία γιατροφ είναι υποχρεωτικι και ςε όλουσ τουσ αγϊνεσ. Χωρίσ τθν παρουςία
γιατροφ κάνεισ αγϊνασ δεν αρχίηει και φυςικά θ παρουςία του είναι υποχρεωτικι ςε όλθ
τθν διάρκεια του αγϊνα.
Το πρόςωπο αυτό εκτόσ από γιατρόσ δφναται να είναι νοςθλευτισ ι διαςϊςτθσ ι
απόφοιτοσ των ΤΕΙ και διαπιςτευμζνοσ του ΕΚΑΒ ι ειδικά πιςτοποιθμζνοσ ςτθν παροχι
πρϊτων βοθκειϊν και ιδιαίτερα ςε ακλθτικά γεγονότα, για να είναι ςε κζςθ να
αντιμετωπίςει αιφνίδια και επικίνδυνα για τθν ηωι περιςτατικά που μπορεί να προκφψουν
ςε ζναν ποδοςφαιρικό αγϊνα.
Ο γιατρόσ ζχει τθν υποχρζωςθ να αποδείξει τθν ιδιότθτα του με οποιοδιποτε επίςθμο
αποδεικτικό ςτοιχειό, ςτον διαιτθτι του αγϊνα.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΡΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ κα απονζμει κφπελλα και μετάλλια ςτουσ πρωτακλθτζσ των τμθμάτων
Κ16-Κ14-Κ12.
Βακμολογία και αποτελζςματα ανακοινϊνονται από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ:
https://epsflorinas.gr

ΑΡΘΡΟ 7: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σε περίπτωςθ μθ κακόδου αδικαιολόγθτα ομάδασ ςε αγϊνα, εκτόσ των προβλεπόμενων
ποινϊν ςτον ΚΑΡ και τον Ρεικαρχικό Κϊδικα, επιβάλλεται χρθματικι ποινι 100 ευρϊ .
Επιπλζον εάν θ ομάδα δεν ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ τουλάχιςτον 24 ϊρεσ
πριν τον αγϊνα κα τθσ χρεϊνονται και τα ζξοδα διαιτθςίασ.
Εάν θ υπόχρεθ ομάδα δεν τακτοποίθςει τθν οφειλι τθσ εντοσ δζκα θμερϊν δεν κα
ορίηονται αγϊνεσ τθσ μζχρι τθν ςυμμόρφωςθ τθσ , με τισ ανάλογεσ επιπτϊςεισ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1] Ηλικιακι Κατθγορία Κ-16
Ραιχνίδι 11 vs 11
2 x 40 λεπτά 60-68m x 100-105m 2,44m x 7,32m No 5
Ανάλυςθ κανόνων διεξαγωγισ των αγϊνων:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα παιδιά που γεννικθκαν από 1.1.2003 και ζπειτα (αφορά
τθν αγωνιςτικι περίοδο 2018-2019).
Ο αγϊνασ κα πρζπει να ξεκινά με τον ίδιο αρικμό παικτϊν για κάκε ομάδα. Κάκε ομάδα
μπορεί να χρθςιμοποιιςει δζκα παίκτεσ εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και ζναν
τερματοφφλακα. Ο τερματοφφλακασ κα πρζπει να φορά διαφορετικά ροφχα (χρωματιςμό)
από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ και των δφο ομάδων. Κάκε ομάδα κα μπορεί να δθλϊνει ςτο
φφλλο αγϊνα μζχρι 18 παίκτεσ και να χρθςιμοποιεί ζντεκα ςτθν αρχικι τθσ ςφνκεςθ. Οι
υπόλοιποι επτά κα δθλϊνονται ωσ αναπλθρωματικοί. Οι αναπλθρωματικοί παίκτεσ που
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είναι ςυνολικά πζντε.
Οι αλλαγζσ επιτρζπονται κακόλθ τθν διάρκεια του αγϊνα όταν το παιχνίδι (αγϊνασ) δεν
είναι ςε ροι (ζχει ςταματιςει), ςε τρεισ όμωσ ςυνολικά χρονικζσ ςτιγμζσ για κάκε ομάδα.
Πλεσ οι αλλαγζσ κα πρζπει να γίνονται από τθ μζςθ του γθπζδου. Ροδοςφαιριςτισ που
αντικακίςταται δε δικαιοφται να επαναχρθςιμοποιθκεί ςτον αγϊνα.
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Οι ποδοςφαιριςτζσ κα πρζπει να φοροφν ομοιόμορφεσ εμφανίςεισ και απαραίτθτα
επικαλαμίδεσ. Επίςθσ αποφεφγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω ςτο ςϊμα των
ποδοςφαιριςτϊν (π.χ. κοςμιματα, ρολόγια).
Διαιτθτισ: Πλοι οι αγϊνεσ διεξάγονται παρουςία διαιτθτι. Ο ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ τθσ
παρουςίασ του διαιτθτι είναι θ διεξαγωγι του αγϊνα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
παιχνιδιοφ και το πνεφμα του «ευ αγωνίηεςκαι». Ρριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα ο
διαιτθτισ ενθμερϊνει τουσ προπονθτζσ ςτα ακόλουκα ςθμεία: - Εξοπλιςμό των παικτϊν Αλλαγζσ παικτϊν - Τι ςυμβαίνει αν κάποιοσ ποδοςφαιριςτισ είναι τραυματίασ.
Διάρκεια του αγϊνα: 2 Χ 40 min. Ημίχρονο: 15 min. Επιπλζον χρόνοσ (λόγω τραυματιςμοφ ι
για διακοπι του παιχνιδιοφ) προςτίκεται ςτο τζλοσ κάκε θμιχρόνου και υπεφκυνοσ για
αυτό είναι ο διαιτθτισ.
Ιςχφουν κόκκινεσ ι κίτρινεσ κάρτεσ.
Iςχφει ο κανόνασ του οφςάιντ.
Το ςθμείο πζναλτι είναι 11 m από το κζντρο τθσ γραμμισ τζρματοσ.

2] Ηλικιακι Κατθγορία Κ-14
Ραιχνίδι 11 vs 11
2 x 35 λεπτά 60-68m x 100-105m 2,44m x 7,32m No 5
Ανάλυςθ κανόνων διεξαγωγισ των αγϊνων:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα παιδιά που γεννικθκαν από 1.1.2005 και ζπειτα (αφορά
τθν αγωνιςτικι περίοδο 2018-2019).
Ο αγϊνασ κα πρζπει να ξεκινά με τον ίδιο αρικμό παικτϊν για κάκε ομάδα. Κάκε ομάδα
μπορεί να χρθςιμοποιιςει δζκα παίκτεσ εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και ζναν
τερματοφφλακα. Ο τερματοφφλακασ κα πρζπει να φορά διαφορετικά ροφχα (χρωματιςμό)
από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ και των δφο ομάδων. Κάκε ομάδα κα μπορεί να δθλϊνει ςτο
φφλλο αγϊνα μζχρι 18 παίκτεσ και να χρθςιμοποιεί ζντεκα ςτθν αρχικι τθσ ςφνκεςθ. Οι
υπόλοιποι επτά κα δθλϊνονται ωσ αναπλθρωματικοί. Οι αναπλθρωματικοί παίκτεσ που
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είναι ςυνολικά επτά.
Οι αλλαγζσ επιτρζπονται κακόλθ τθν διάρκεια του αγϊνα όταν το παιχνίδι (αγϊνασ) δεν
είναι ςε ροι (ζχει ςταματιςει), ςε τρεισ όμωσ ςυνολικά χρονικζσ ςτιγμζσ για κάκε ομάδα
Πλεσ οι αλλαγζσ κα πρζπει να γίνονται από τθ μζςθ του γθπζδου. Ροδοςφαιριςτισ που
αντικακίςταται δε δικαιοφται να επαναχρθςιμοποιθκεί ςτον αγϊνα.
Οι ποδοςφαιριςτζσ κα πρζπει να φοροφν ομοιόμορφεσ εμφανίςεισ και απαραίτθτα
επικαλαμίδεσ. Επίςθσ αποφεφγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω ςτο ςϊμα των
ποδοςφαιριςτϊν (π.χ. κοςμιματα, ρολόγια).
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Διαιτθτισ: Πλοι οι αγϊνεσ διεξάγονται παρουςία διαιτθτι. Ο ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ τθσ
παρουςίασ του διαιτθτι είναι θ διεξαγωγι του αγϊνα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
παιχνιδιοφ και το πνεφμα του «ευ αγωνίηεςκαι».
Ρριν από τθν ζναρξθ του αγϊνα ο διαιτθτισ ενθμερϊνει τουσ προπονθτζσ ςτα ακόλουκα
ςθμεία: - Εξοπλιςμό των παικτϊν - Αλλαγζσ παικτϊν - Τι ςυμβαίνει αν κάποιοσ
ποδοςφαιριςτισ είναι τραυματίασ.
Διάρκεια του αγϊνα: 2 Χ 35 min. Επιπλζον χρόνοσ (λόγω τραυματιςμοφ ι για ςταματιματα
του παιχνιδιοφ) προςτίκεται ςτο τζλοσ κάκε θμιχρόνου και υπεφκυνοσ για αυτό είναι ο
διαιτθτισ.
Iςχφει ο κανόνασ του οφςάιντ.
Ιςχφουν κόκκινεσ ι κίτρινεσ κάρτεσ.
Το ςθμείο πζναλτι είναι 11 m από το κζντρο τθσ γραμμισ τζρματοσ.

3] Ηλικιακι Κατθγορία K-12
Ραιχνίδι 9 vs 9
2 x 30 λεπτά
40 x 65 m

2mx5m

Νο 4

Ανάλυςθ κανόνων διεξαγωγισ των αγϊνων:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα παιδιά που γεννικθκαν από 1.1.2007 και ζπειτα (αφορά
τθν αγωνιςτικι περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όςα κορίτςια (παίκτριεσ) επικυμεί τόςο ςτο ςυνολικό
ρόςτερ (δεν υπάρχει αρικμθτικόσ περιοριςμόσ) όςο και ςτθν αρχικι τθσ τοποκζτθςθ ςτο
γιπεδο ακόμθ και όταν τα κορίτςια ζχουν θλικιακι διαφορά ωσ και δφο (2) ζτθ
(μεγαλφτερα).
Ο αγϊνασ κα πρζπει να ξεκινά με τον ίδιο αρικμό παικτϊν για κάκε ομάδα. Κάκε ομάδα
μπορεί να χρθςιμοποιιςει οκτϊ παίκτεσ εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και ζναν
τερματοφφλακα. Ο τερματοφφλακασ κα πρζπει να φορά διαφορετικά ροφχα (χρωματιςμό)
από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ και των δφο ομάδων. Κάκε ομάδα κα μπορεί να δθλϊνει ςτο
φφλλο αγϊνα μζχρι 18 παίκτεσ και να χρθςιμοποιεί εννζα ςτθν αρχικι τθσ ςφνκεςθ. Οι
υπόλοιποι εννζα κα δθλϊνονται ωσ αναπλθρωματικοί. Οι αλλαγζσ επιτρζπονται κακόλθ τθν
διάρκεια του αγϊνα όταν το παιχνίδι (αγϊνασ) δεν είναι ςε ροι (ζχει ςταματιςει). Πλεσ οι
αλλαγζσ κα πρζπει να γίνονται από τθ μζςθ του γθπζδου.
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Οι ποδοςφαιριςτζσ κα πρζπει να φοροφν ομοιόμορφεσ εμφανίςεισ και απαραίτθτα
επικαλαμίδεσ. Επίςθσ αποφεφγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω ςτο ςϊμα των
ποδοςφαιριςτϊν (π.χ. κοςμιματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτθτο να φορά ζνα παιδί –
ποδοςφαιριςτισ ποδοςφαιρικά παποφτςια, απαγορεφεται όμωσ να αγωνίηεται χωρίσ
παποφτςια.
Διαιτθτισ: όλοι οι αγϊνεσ διεξάγονται παρουςία διαιτθτι. Ο ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ τθσ
παρουςίασ του διαιτθτι είναι θ διεξαγωγι του αγϊνα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ και τουσ
κανονιςμοφσ του δίκαιου παιχνιδιοφ. Ρριν τθν ζναρξθ του αγϊνα ο διαιτθτισ ενθμερϊνει
τουσ προπονθτζσ ςτα ακόλουκα ςθμεία: - Εξοπλιςμό των παικτϊν - Αλλαγζσ παικτϊν (τρόπο
– διαδικαςία) - Τι ςυμβαίνει αν κάποιοσ ποδοςφαιριςτισ είναι τραυματίασ.
Διάρκεια του αγϊνα: 2 Χ 30 min. Επιπλζον χρόνοσ (λόγω τραυματιςμοφ ι για διακοπι του
παιχνιδιοφ) προςτίκεται ςτο τζλοσ κάκε θμιχρόνου και υπεφκυνοσ για αυτό είναι ο
διαιτθτισ.
Ζναρξθ και επανζναρξθ του παιχνιδιοφ: Στθ ςυνάντθςθ με τουσ προπονθτζσ πριν από τθν
ζναρξθ του παιχνιδιοφ γίνεται και θ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ, ποια ομάδα, δθλαδι, κα
επιλζξει το γιπεδο. Η άλλθ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα. Κανζνα τζρμα δεν μπορεί να
επιτευχκεί και να καταμετρθκεί κατευκείαν με τθν ζναρξθ. Αν αυτό ςυμβεί, τότε θ ζναρξθ
του παιχνιδιοφ επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι ςε ροι αγϊνα μόνο όταν είναι ςε κίνθςθ.
Μπάλα εκτόσ παιχνιδιοφ: θ μπάλα είναι εκτόσ παιχνιδιοφ μόνο όταν ολόκλθρθ βρίςκεται
ζξω από τισ γραμμζσ οριοκζτθςθσ των διαςτάςεων του γθπζδου ι αν ο διαιτθτισ ζχει
ςταματιςει το παιχνίδι.
Επίτευξθ τζρματοσ: ζνα τζρμα κατακυρϊνεται όταν θ μπάλα περάςει όλθ τθ γραμμι
τζρματοσ εντόσ τθσ εςτίασ. Μετά τθν επίτευξθ τζρματοσ θ επανζναρξθ του αγϊνα γίνεται
από το μζςο του γθπζδου (ςζντρα). Ππωσ ζχει τονιςκεί και προθγουμζνωσ ζνα τζρμα δεν
καταμετράται με απευκείασ χτφπθμα τθσ μπάλασ με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ.
Ιςχφει ο κανόνασ του οφςάιντ.
Ζνα ελεφκερο χτφπθμα τθσ μπάλασ δίνεται όταν: - Ζνασ παίκτθσ χρθςιμοποιεί υπερβολικι
δφναμθ για να αντιμετωπίςει ζναν αντίπαλο παίκτθ. - Κρατά ι ςπρϊχνει ζναν αντίπαλο
παίκτθ. - Ριάνει τθν μπάλα ςκόπιμα με τα χζρια, εκτόσ από τον τερματοφφλακα μζςα ςτθν
περιοχι πζναλτι. - Κάνει οτιδιποτε κεωρθκεί επικίνδυνο για τουσ άλλουσ παίκτεσ.
Υπάρχουν κόκκινεσ ι κίτρινεσ κάρτεσ.
Ο τερματοφφλακασ ι ζνασ παίκτθσ δεν επιτρζπεται να ρίξει – περάςει τθν μπάλα μετά τθ
μεςαία γραμμι (γραμμι κζντρου) από ελεφκερο χτφπθμα κατά τθν επαναφορά τθσ μπάλασ
από τζρματοσ λάκτιςμα (άουτ). Αν παρόλο αυτά κάτι τζτοιο ςυμβεί (θ μπάλα περάςει τθ
μεςαία γραμμι) τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν αντίπαλθ ομάδα θ οποία επαναρχίηει το
παιχνίδι με ελεφκερο χτφπθμα από το ςθμείο που θ μπάλα πζραςε τθ γραμμι του κζντρου.
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Αν κάποιοσ παίκτθσ μεταβιβάηει τθν μπάλα ςτον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα
απαγορεφεται ςε αυτόν να πιάςει τθν μπάλα με τα χζρια. Αν αυτό ςυμβεί ο διαιτθτισ
ςταματά το παιχνίδι και δίνει ελεφκερο χτφπθμα υπζρ τθσ ομάδασ που δεν είχε τθν μπάλα
ςτθν κατοχι τθσ.
Αν ζνα ελεφκερο χτφπθμα τθσ μπάλασ γίνει απευκείασ προσ τθν εςτία τθσ αντιπάλου
ομάδασ και περάςει τθ γραμμι τζρματοσ τότε επιτυγχάνεται ζνα γκολ. Πλα τα ελεφκερα
χτυπιματα είναι άμεςα. Κάκε αντίπαλοσ παίκτθσ κα πρζπει να είναι ςε απόςταςθ 5 m από
το ςθμείο που κα γίνει το ελεφκερο χτφπθμα.
Το ςθμείο πζναλτι είναι 8 m από το κζντρο τθσ γραμμισ τζρματοσ (θ παράβαςθ και ο χϊροσ
που αυτι γίνεται αξιολογείται από τον διαιτθτι).
Πταν θ μπάλα περάςει τθν πλάγια γραμμι θ επαναφορά τθσ γίνεται με χριςθ και των δφο
χεριϊν από πίςω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτθσ που ρίχνει τθν μπάλα κα πρζπει να
ζχει μζροσ του ποδιοφ του ςτθν πλάγια γραμμι ι εκτόσ αυτισ. Αν θ επαναφορά τθσ μπάλασ
γίνει λανκαςμζνα τότε ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και δίνει αλλαγι χτυπιματοσ. Η
μπάλα επαναφζρεται από το ίδιο ςθμείο αλλά από τθν αντίπαλθ ομάδα.
Αν ο τερματοφφλακασ πιάςει τθν μπάλα με τα χζρια μετά από πλάγια επαναφορά
ςυμπαίκτθ τότε ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και δίνει ελεφκερο χτφπθμα υπζρ τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ που δεν είχε τθν μπάλα ςτθν κατοχι τθσ.
Αν θ μπάλα περάςει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου από τθ γραμμι τζρματοσ τότε θ επαναφορά
τθσ μπάλασ γίνεται με ελεφκερο χτφπθμα με τθν μπάλα να τοποκετείται 3 m από τθν εςτία
αι από το ςθμείο που θ
γραμμι τζρματοσ ςυναντά τθν πλάγια γραμμι. Ο παίκτθσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ μπορεί να
ςτακεί 5 m μακριά από το ςθμείο χτυπιματοσ.

4] Ηλικιακι Κατθγορία Κ-10
Ραιχνίδι 7 vs 7
2 x 30 λεπτά 30m x 50m

2mx3m

Νο 4

Η διαδικαςία εκπαίδευςθσ ςυνεχίηεται και οι βαςικζσ αρχζσ που αποκτικθκαν από 5 vs 5
είναι πλεον προςαρμοςμζνεσ ςτθν θλικία και ςτισ ικανότθτεσ των νεαρϊν παικτϊν.
Ανάλυςθ κανόνων διεξαγωγισ των αγϊνων:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα παιδιά που γεννικθκαν από 1.1.2009 και ζπειτα (αφορά
τθν αγωνιςτικι περίοδο 2018-2019).
Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όςα κορίτςια (παίκτριεσ) επικυμεί τόςο ςτο ςυνολικό
ρόςτερ (δεν υπάρχει αρικμθτικόσ περιοριςμόσ) όςο και ςτθν αρχικι τθσ τοποκζτθςθ ςτο
γιπεδο.
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Ο αγϊνασ κα πρζπει να ξεκινά με τον ίδιο αρικμό παικτϊν για κάκε ομάδα. Κάκε ομάδα
μπορεί να χρθςιμοποιιςει ζξι παίκτεσ εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και ζναν τερματοφφλακα.
Ο τερματοφφλακασ κα πρζπει να φορά διαφορετικά ροφχα (χρωματιςμό) από τουσ
υπόλοιπουσ παίκτεσ και των δφο ομάδων. Κάκε ομάδα κα πρζπει να αποτελείται
τουλάχιςτον από δζκα ποδοςφαιριςτζσ, από τουσ οποίουσ τρεισ ι περιςςότεροι κα είναι
αλλαγζσ. Οι αλλαγζσ επιτρζπονται κακόλθ τθ διάρκεια του αγϊνα εκτόσ από αυτι του
τερματοφφλακα θ οποία κα γίνεται όταν το παιχνίδι (αγϊνασ) δεν είναι ςε ροι (ζχει
ςταματιςει). Πλεσ οι αλλαγζσ κα πρζπει να γίνονται από τθ μζςθ του γθπζδου.
Αλλαγζσ μποροφν να γίνονται ςυνζχεια (δεν υπάρχει όριο αλλαγϊν)
Επιπλζον παίκτθσ: ςε περίπτωςθ που θ διαφορά τερμάτων φτάνει ςτα 4 παραπάνω για μία
ομάδα κα μπορεί θ ομάδα που υπολείπεται ςτα τζρματα να χρθςιμοποιεί ζναν επιπλζον
παίκτθ. Αν θ διαφορά ςτα τζρματα πζςει κάτω από τα τζςςερα ο επιπλζον παίκτθσ βγαίνει
εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και το παιχνίδι ςυνεχίηεται 7 vs 7. Ο επιπλζον παίκτθσ κατά τθ
διάρκεια του αγϊνα μπορεί να είναι μόνο ζνασ παρόλο που θ διαφορά τερμάτων μπορεί να
είναι μεγαλφτερθ από τζςςερα.
Οι ποδοςφαιριςτζσ κα πρζπει να φοροφν ομοιόμορφεσ εμφανίςεισ και απαραίτθτα
επικαλαμίδεσ. Επίςθσ αποφεφγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω ςτο ςϊμα των
ποδοςφαιριςτϊν (π.χ. κοςμιματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτθτο να φορά ζνα παιδί –
ποδοςφαιριςτισ ποδοςφαιρικά παποφτςια, απαγορεφεται όμωσ να αγωνίηεται χωρίσ
παποφτςια.
Διαιτθτισ : Πλοι οι αγϊνεσ διεξάγονται παρουςία διαιτθτι. Ο ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ τθσ
παρουςίασ του διαιτθτι είναι θ διεξαγωγι του αγϊνα ςφμφωνα με το πνεφμα του «ευ
αγωνίηεςκαι». Ρριν τθν ζναρξθ του αγϊνα ο διαιτθτισ ενθμερϊνει τουσ προπονθτζσ ςτα
ακόλουκα ςθμεία: - Εξοπλιςμό των παικτϊν - Αλλαγζσ παικτϊν - Τι ςυμβαίνει αν κάποιοσ
ποδοςφαιριςτισ είναι τραυματίασ.
Διάρκεια του αγϊνα: 2 Χ 30 min. Επιπλζον χρόνοσ (λόγω τραυματιςμοφ ι για ςταματιματα
του παιχνιδιοφ) προςτίκεται ςτο τζλοσ κάκε θμιχρόνου και υπεφκυνοσ για αυτό είναι ο
διαιτθτισ.
Ζναρξθ και επανζναρξθ του παιχνιδιοφ: Στθ ςυνάντθςθ με τουσ προπονθτζσ πριν από τθν
ζναρξθ του παιχνιδιοφ γίνεται και θ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ, ποια ομάδα, δθλαδι, κα
επιλζξει το γιπεδο. Η άλλθ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα.
Κανζνα τζρμα δεν μπορεί να επιτευχκεί και να καταμετρθκεί κατευκείαν με τθν ζναρξθ. Αν
αυτό ςυμβεί, τότε θ ζναρξθ του παιχνιδιοφ επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι ςε ροι αγϊνα
μόνο όταν είναι ςε κίνθςθ.
Μπάλα εκτόσ παιχνιδιοφ: Η μπάλα είναι εκτόσ παιχνιδιοφ μόνο όταν ολόκλθρθ βρίςκεται
ζξω από τισ γραμμζσ οριοκζτθςθσ των διαςτάςεων του γθπζδου ι αν ο διαιτθτισ ζχει
ςταματιςει το παιχνίδι.
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Επίτευξθ τζρματοσ: Ζνα τζρμα κατακυρϊνεται όταν θ μπάλα περάςει όλθ τθ γραμμι
τζρματοσ εντόσ τθσ εςτίασ. Μετά τθν επίτευξθ τζρματοσ θ επανζναρξθ του αγϊνα γίνεται
από το μζςο του γθπζδου (ςζντρα). Ππωσ ζχει τονιςκεί και προθγουμζνωσ ζνα τζρμα δεν
καταμετράται με απευκείασ χτφπθμα τθσ μπάλασ με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ.
- Ζνασ
παίκτθσ χρθςιμοποιεί υπερβολικι δφναμθ για να αντιμετωπίςει ζναν αντίπαλο παίκτθ. Κρατά ι ςπρϊχνει ζναν αντίπαλο παίκτθ. - Ριάνει τθν μπάλα ςκόπιμα με τα χζρια, εκτόσ
από τον τερματοφφλακα μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι. - Κάνει οτιδιποτε κεωρθκεί
επικίνδυνο για τουσ άλλουσ παίκτεσ.
Δεν υπάρχουν κόκκινεσ ι κίτρινεσ κάρτεσ.
Ο τερματοφφλακασ δεν επιτρζπεται να περάςει τθν μπάλα μετά τθ μεςαία γραμμι (γραμμι
κζντρου) από ελεφκερο χτφπθμα. Αν κάτι τζτοιο ςυμβεί τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν αντίπαλθ
ομάδα θ οποία επαναρχίηει το παιχνίδι με ελεφκερο χτφπθμα από το ςθμείο που θ μπάλα
πζραςε τθ γραμμι του κζντρου.
Αν κάποιοσ παίκτθσ μεταβιβάηει τθν μπάλα ςτον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα
απαγορεφεται ςε αυτόν να πιάςει τθν μπάλα με τα χζρια εντόσ και εκτόσ μεγάλθσ περιοχισ.
Αν αυτό ςυμβεί ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι, εξθγεί ςτουσ παίκτεσ ότι αυτό δεν
επιτρζπεται και το παιχνίδι ξεκινά από τον τερματοφφλακα με τθν μπάλα ςτα χζρια. Αν
αυτό επαναλθφκεί τότε δίνεται ελεφκερο χτφπθμα υπζρ τθσ ομάδασ που δεν είχε τθν
μπάλα ςτθν κατοχι τθσ. Το ςθμείο που επαναρχίηει το παιχνίδι ορίηεται ςτο κζντρο του
γθπζδου.
Αν ζνα ελεφκερο χτφπθμα τθσ μπάλασ γίνει απευκείασ προσ τθν εςτία τθσ αντιπάλου
ομάδασ και περάςει τθ γραμμι τζρματοσ τότε επιτυγχάνεται ζνα γκολ. Αν το ελεφκερο
χτφπθμα τθσ μπάλασ γίνει από τθν ομάδα που ζχει τθν μπάλα προσ τθν δικι τθσ εςτία και θ
μπάλα περάςει τθ γραμμι τζρματοσ τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν αντίπαλθ ομάδα και ο
αγϊνασ επαναρχίηει από το ςθμείο του κόρνερ. Πλα τα ελεφκερα χτυπιματα είναι είναι
άμεςα. Κάκε αντίπαλοσ παίκτθσ κα πρζπει να είναι ςε απόςταςθ 5 m από το ςθμείο που κα
γίνει το ελεφκερο χτφπθμα.
Το ςθμείο πζναλτι είναι 6 m από το κζντρο τθσ γραμμισ τζρματοσ (θ παράβαςθ και ο χϊροσ
που αυτι γίνεται αξιολογείται από τον διαιτθτι).
Πταν θ μπάλα περάςει τθν πλάγια γραμμι θ επαναφορά τθσ γίνεται με χριςθ και των δφο
χεριϊν από πίςω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτθσ που ρίχνει τθ μπάλα κα πρζπει να ζχει
μζροσ του ποδιοφ του ςτθν πλάγια γραμμι ι εκτόσ αυτισ. Αν θ επαναφορά τθσ μπάλασ
γίνεται λανκαςμζνα τότε ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και εξθγεί ςτον παίκτθ τον ςωςτό
τρόπο εκτζλεςθσ και δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ίδιο παίκτθ να επαναφζρει τθν μπάλα με το
ςωςτό τρόπο. Σε περίπτωςθ που αυτι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται ο διαιτθτισ δίνει
αλλαγι χτυπιματοσ και θ μπάλα επαναφζρεται από τθν αντίπαλθ ομάδα.
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Αν ο τερματοφφλακασ πιάςει τθν μπάλα με τα χζρια μετά από πλάγια επαναφορά
ςυμπαίκτθ τότε ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και εξθγεί ςτουσ παίκτεσ ότι αυτό δεν
επιτρζπεται. Το παιχνίδι επαναρχίηει από τον τερματοφφλακα με ρίψθ τθσ μπάλασ από τα
χζρια. Αν αυτό ςυμβεί ξανά τότε δίνεται πλάγια επαναφορά ςτο ίδιο ςθμείο υπζρ τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ που δεν είχε τθν μπάλα ςτθν κατοχι τθσ.
Αν θ μπάλα περάςει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου από τθ γραμμι τζρματοσ τότε θ επαναφορά
τθσ μπάλασ γίνεται με ελεφκερο χτφπθμα με τθν μπάλα να τοποκετείται 1 m από τθν εςτία
και με το χτφπθμα τθσ μπάλασ προσ τα εμπρόσ. Η αντίπαλθ ομάδα τοποκετείται εκτόσ τθσ
γραμμισ πίεςθσ (πίςω από τθ μεςαία γραμμι). Η αντίπαλθ ομάδα μπορεί να ειςζλκει εντόσ
τθσ γραμμισ πίεςθσ μόνο όταν ζνασ παίκτθσ (τθσ ομάδασ που επιτίκεται) υποδεχτεί τθν
μπάλα από τον τερματοφφλακα. Ραραβίαςθ του κανονιςμοφ δίνει το δικαίωμα ςτο
διαιτθτι να ςταματιςει το παιχνίδι με επανάλθψθ του ελεφκερου χτυπιματοσ. Επιτρζπεται
ςτον τερματοφφλακα αν αυτόσ το κρίνει να παίξει τθν μπάλα πιο γριγορα παρόλο που θ
αντίπαλθ ομάδα δεν είναι εκτόσ γραμμισ πίεςθσ.
Το κόρνερ εκτελείται από το ςθμείο που θ γραμμι τζρματοσ ςυναντά τθν πλάγια γραμμι. Ο
παίκτθσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ μπορεί να ςτακεί 5 m μακριά από το ςθμείο χτυπιματοσ.

5] Ηλικιακι Κατθγορία Κ-8
Ραιχνίδι 5 vs 5
2 x 25 λεπτά 20m x 30m 2m x 3m No 3
Η μορφι αυτοφ του παιχνιδιοφ (4 ποδοςφαιριςτζσ και ζνασ τερματοφφλακασ) δίνει για
πρϊτθ φορά τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να ενεργοφν ωσ αμυντικοί ι επικετικοί. Πλοι οι
παίκτεσ κα πρζπει να δοκιμάςουν να αγϊνιηονται ςε διαφορετικοφσ ρόλουσ.
Ανάλυςθ κανόνων διεξαγωγισ των αγϊνων:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν τα παιδιά που γεννικθκαν από 1.1.2011 και ζπειτα (αφορά
τθν αγωνιςτικι περίοδο 2018-2019). Μία ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει όςα κορίτςια
(παίκτριεσ) επικυμεί τόςο ςτο ςυνολικό ρόςτερ (δεν υπάρχει αρικμθτικόσ περιοριςμόσ)
όςο και ςτθν αρχικι τθσ τοποκζτθςθ ςτο γιπεδο.
Ο αγϊνασ κα πρζπει να ξεκινά με τον ίδιο αρικμό παικτϊν για κάκε ομάδα. Κάκε ομάδα
μπορεί να χρθςιμοποιιςει τζςςερισ παίκτεσ εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και ζναν
τερματοφφλακα. Ο τερματοφφλακασ κα πρζπει να φορά διαφορετικά ροφχα (χρωματιςμό)
από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ και των δφο ομάδων. Κάκε αποςτολι κα πρζπει να
αποτελείται τουλάχιςτον από επτά ποδοςφαιριςτζσ από τουσ οποίουσ δφο ι περιςςότεροι
κα είναι αλλαγζσ. Οι αλλαγζσ επιτρζπονται κακόλθ τθν διάρκεια του αγϊνα εκτόσ από αυτι
του τερματοφφλακα, θ οποία κα γίνεται όταν το παιχνίδι (αγϊνασ) δεν είναι ςε ροι (ζχει
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μποροφν να γίνονται ςυνζχεια (δεν υπάρχει όριο αλλαγϊν).
Επιπλζον παίκτθσ: ςε περίπτωςθ που θ διαφορά τερμάτων φτάνει ςτα 4 παραπάνω για μία
ομάδα κα μπορεί θ ομάδα που υπολείπεται ςτα τζρματα να χρθςιμοποιεί ζναν επιπλζον
παίκτθ. Αν θ διαφορά ςτα τζρματα πζςει κάτω από τα τζςςερα ο επιπλζον παίκτθσ βγαίνει
εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και το παιχνίδι ςυνεχίηεται 5 vs 5.
Οι ποδοςφαιριςτζσ κα πρζπει να φοροφν ομοιόμορφεσ εμφανίςεισ και απαραίτθτα
επικαλαμίδεσ.
Επίςθσ αποφεφγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω ςτο ςϊμα των ποδοςφαιριςτϊν (π.χ.
κοςμιματα, ρολόγια). Δεν είναι απαραίτθτο να φορά ζνα παιδί – ποδοςφαιριςτισ
ποδοςφαιρικά παποφτςια, απαγορεφεται όμωσ να αγωνίηεται χωρίσ παποφτςια.
Διαιτθτισ: Χρζθ διαιτθτι εκτελοφν οι προπονθτζσ των ομάδων. Ο ςθμαντικότεροσ ςκοπόσ
τθσ παρουςίασ τουσ είναι θ διεξαγωγι του αγϊνα ςφμφωνα με το «ευ αγωνίηεςκαι». Ρριν
από τθν ζναρξθ του αγϊνα γίνεται ενθμζρωςθ για τα ακόλουκα ςθμεία: - Εξοπλιςμό των
παικτϊν - Αλλαγζσ παικτϊν - Τι ςυμβαίνει αν κάποιοσ ποδοςφαιριςτισ είναι τραυματίασ.
Διάρκεια του αγϊνα: 2 Χ 25 min. Επιπλζον χρόνοσ (λόγω τραυματιςμοφ ι για ςταματιματα
του παιχνιδιοφ) προςτίκεται ςτο τζλοσ κάκε θμιχρόνου.
Ζναρξθ και επανζναρξθ του παιχνιδιοφ: Στθ ςυνάντθςθ με τουσ προπονθτζσ πριν από τθν
ζναρξθ του παιχνιδιοφ γίνεται και θ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ, ποια ομάδα, δθλαδι, κα
επιλζξει το γιπεδο. Η άλλθ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα. Κανζνα τζρμα δεν μπορεί να
επιτευχκεί και να καταμετρθκεί κατευκείαν με τθν ζναρξθ. Αν αυτό ςυμβεί, τότε θ ζναρξθ
του παιχνιδιοφ επαναλαμβάνεται. Η μπάλα είναι ςε ροι αγϊνα μόνο όταν είναι ςε κίνθςθ.
Μπάλα εκτόσ παιχνιδιοφ: Η μπάλα είναι εκτόσ παιχνιδιοφ μόνο όταν ολόκλθρθ βρίςκεται
ζξω από τισ γραμμζσ οριοκζτθςθσ των διαςτάςεων του γθπζδου ι αν ο διαιτθτισ ζχει
ςταματιςει το παιχνίδι.
Επίτευξθ τζρματοσ: Ζνα τζρμα κατακυρϊνεται όταν θ μπάλα περάςει όλθ τθ γραμμι
τζρματοσ εντόσ τθσ εςτίασ. Μετά τθν επίτευξθ τζρματοσ θ επανζναρξθ του αγϊνα γίνεται
από το μζςο του γθπζδου (ςζντρα). Ππωσ ζχει τονιςκεί και προθγουμζνωσ ζνα τζρμα δεν
καταμετράται με απευκείασ χτφπθμα τθσ μπάλασ με τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ.
Δεν ιςχφει ο κανόνασ του οφςάιντ.
Ζνα ελεφκερο χτφπθμα τθσ μπάλασ δίνεται όταν: - Ζνασ παίκτθσ χρθςιμοποιεί υπερβολικι
δφναμθ για να αντιμετωπίςει ζναν αντίπαλο παίκτθ - Κρατά ι ςπρϊχνει ζναν αντίπαλο
παίκτθ - Ριάνει τθ μπάλα ςκόπιμα με τα χζρια, εκτόσ από τον τερματοφφλακα, - Κάνει
οτιδιποτε κεωρθκεί επικίνδυνο για τουσ άλλουσ παίκτεσ.
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Δεν ιςχφουν κόκκινεσ ι κίτρινεσ κάρτεσ.
Δεν υπάρχουν χτυπιματα πζναλτι.
Ο τερματοφφλακασ δεν επιτρζπεται να περάςει τθν μπάλα μετά τθ μεςαία γραμμι (γραμμι
κζντρου) ζπετα από ελεφκερο χτφπθμα. Αν κάτι τζτοιο ςυμβεί τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν
αντίπαλθ ομάδα και το παιχνίδι αρχίηει ξανά από το ςθμείο που θ μπάλα πζραςε τθ γραμμι
του κζντρου.
Αν κάποιοσ παίκτθσ μεταβιβάηει τθν μπάλα ςτον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα,
απαγορεφεται ςτον τελευταίο να πιάςει τθ μπάλα με τα χζρια. Αν αυτό ςυμβεί, ο διαιτθτισ
ςταματά το παιχνίδι, εξθγεί ςτουσ παίκτεσ ότι αυτό δεν επιτρζπεται και το παιχνίδι ξεκινά
από τον τερματοφφλακα με τθν μπάλα ςτα χζρια. Αν αυτό ςυμβεί επανειλθμμζνα (μετά τθν
3θ φορά) τότε δίνεται ελεφκερο χτφπθμα υπζρ τθσ ομάδασ που δεν είχε τθν μπάλα ςτθν
κατοχι τθσ. Το παιχνίδι αρχίηει ξανά από το κζντρο του γθπζδου.
Αν ζνα ελεφκερο χτφπθμα τθσ μπάλασ γίνει απευκείασ προσ τθν εςτία τθσ αντιπάλου
ομάδασ και περάςει τθ γραμμι τζρματοσ τότε επιτυγχάνεται ζνα γκολ. Αν το ελεφκερο
χτφπθμα τθσ μπάλασ γίνει από τθν ομάδα που ζχει τθν μπάλα προσ τθν δικι τθσ εςτία και θ
μπάλα περάςει τθ γραμμι τζρματοσ, τότε θ μπάλα δίνεται ςτθν αντίπαλθ ομάδα και ο
αγϊνασ αρχίηει ξανά από το ςθμείο του κόρνερ. Πλα τα ελεφκερα χτυπιματα είναι άμεςα.
Κάκε αντίπαλοσ παίκτθσ κα πρζπει να είναι ςε απόςταςθ 5 m από το ςθμείο που γίνεται το
ελεφκερο χτφπθμα.
Πταν θ μπάλα περάςει τθν πλάγια γραμμι, θ επαναφορά τθσ γίνεται με χριςθ και των δφο
χεριϊν από πίςω και πάνω από το κεφάλι. Ο παίκτθσ που ρίχνει τθν μπάλα κα πρζπει να
ζχει μζροσ του ποδιοφ του ςτθν πλάγια γραμμι ι εκτόσ αυτισ. Αν θ επαναφορά τθσ μπάλασ
γίνεται λανκαςμζνα τότε ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και εξθγεί ςτον παίκτθ τον ςωςτό
τρόπο εκτζλεςθσ και δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ίδιο παίκτθ να επαναφζρει τθν μπάλα με τον
ςωςτό τρόπο. Σε περίπτωςθ που αυτι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται ο διαιτθτισ δίνει
αλλαγι χτυπιματοσ και θ μπάλα επαναφζρεται από τθν αντίπαλθ ομάδα.
Αν ο τερματοφφλακασ πιάςει τθν μπάλα με τα χζρια μετά από πλάγιο άουτ ςυμπαίκτθ τότε
ο διαιτθτισ ςταματά το παιχνίδι και εξθγεί ςτουσ παίκτεσ ότι αυτό δεν επιτρζπεται. Το
παιχνίδι αρχίηει ξανά από τον τερματοφφλακα με ρίψθ τθσ μπάλασ από τα χζρια. Αν αυτό
ςυμβεί επανειλθμμζνα (μετά τθν 3θ φορά) τότε δίνεται πλάγιο άουτ ςτο ίδιο ςθμείο υπζρ
τθσ αντίπαλθσ ομάδασ που δεν είχε τθν μπάλα ςτθν κατοχι τθσ.
Αν θ μπάλα περάςει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου από τθν γραμμι τζρματοσ τότε θ επαναφορά
τθσ μπάλασ γίνεται με ελεφκερο χτφπθμα με τθν μπάλα να τοποκετείται 1m από τθν εςτία
και με το χτφπθμα τθσ μπάλασ προσ τα εμπρόσ. Η αντίπαλθ ομάδα τοποκετείται εκτόσ τθσ
γραμμισ πίεςθσ (μεςαία γραμμι). Η αντίπαλθ ομάδα μπορεί να ειςζλκει εντόσ τθσ γραμμισ
πίεςθσ μόνο όταν ζνασ παίκτθσ (τθσ ομάδασ που επιτίκεται) υποδεχτεί τθν μπάλα από τον
τερματοφφλακα. Ραραβίαςθ του κανονιςμοφ δίνει το δικαίωμα ςτον διαιτθτι να
ςταματιςει το παιχνίδι με επανάλθψθ του ελεφκερου χτυπιματοσ. Επιτρζπεται ςτον
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τερματοφφλακα αν αυτόσ το κρίνει να παίξει τθν μπάλα πιο γριγορα παρόλο που θ
αντίπαλθ ομάδα δεν είναι εκτόσ γραμμισ πίεςθσ.
Το κόρνερ εκτελείται από το ςθμείο που θ γραμμι τζρματοσ ςυναντά τθν πλάγια γραμμι. Ο
παίκτθσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ μπορεί να ςτακεί 5m μακριά από το ςθμείο χτυπιματοσ.
Δεν ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα των αγϊνων.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ αυτι ,από τισ διατάξεισ των κανονιςμϊν τθσ
Ε.Ρ.Ο και τθσ Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ ι για οποιοδιποτε κζμα που παρουςιαςτεί και δεν
καλφπτεται από τθν παροφςα προκθρφξει, κα αποφαςίηει θ Ε.Ε. τθσ Ε.Ρ.Σ Φλϊρινασ, ςτα
πλαίςια του καταςτατικοφ τθσ και τθσ Ε.Ρ.Ο .
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