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Σελίδα 1 από 6 

ΛΑΚΣΙΜΑΣΑ ΑΠΡΟΔΚΣΑ, ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ, ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΗ ΓΤΝΑΜΗ/ ΒΙΑΙΗ ΓΙΑΓΩΓΗ 

1. Γείρλεη ν παίθηεο έιιεηςε πξνζνρήο ή ζθέςεο όηαλ πξνθαιεί ηελ επαθή; 

2. Σπκπεξηθέξεηαη ρσξίο πξνθύιαμε όηαλ θάλεη ηελ επαθή; 

3. Έρεη ν παίθηεο θαλνληθή ή αληηθαλνληθή επαθή κε ηνλ αληίπαιν αθνύ αγγίμεη ηελ κπάια; 

4. Σπκπεξηθέξεηαη ν παίθηεο κε παληειή αδηαθνξία γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο πξάμεο ηνπ ζηνλ αληίπαιό ηνπ; 

5. Σπκπεξηθέξεηαη ν παίθηεο κε παληειή αδηαθνξία γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ ζηνλ αληίπαιό ηνπ; 

6. Έρεη ν παίθηεο ηελ επθαηξία λα παίμεη ηελ κπάια κε θαζαξό ηξόπν; 

7. Θέηεη απηό ην καξθάξηζκα ηνλ αληίπαιν ζε επηθίλδπλε ζέζε; 

8. Αθνύκπεζε ν παίθηεο ηελ κπάια κεηά ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ αληίπαιν 

9. Υπεξβαίλεη θαηά πνιύ ν παίθηεο ηελ απαξαίηεηε ρξήζε δύλακεο όηαλ θάλεη ηελ επαθή 

10. Γείρλεη ν παίθηεο σκόηεηα όηαλ θάλεη ην καξθάξηζκα 

11. Βάδεη ην καξθάξηζκα μεθάζαξα ζε θίλδπλν ηελ ζσκαηηθή αζθάιεηα ηνπ αληηπάινπ 

12. Πνηνο είλαη ν βαζκόο ηεο ηαρύηεηαο θαη / ή έληαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν παίθηεο θαηά ην καξθάξηζκα 

13. Γείρλεη ν παίθηεο ζαθή ερζξόηεηα όηαλ θάλεη ην καξθάξηζκα 

14. Πεγαίλεη ζηνλ αληίπαιν από κπξνζηά, από ηα πιάγηα ή από πίζσ 

15. Πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο ρξεζηκνπνίεζε ν παίθηεο γηα λα θάλεη ηελ επαθή 

16. Φξεζηκνπνίεζε ν παίθηεο ηηο ηάπεο ηνπ όηαλ έθαλε ην ηάθιηλ 

17. Σε πνην ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ηνπ αληηπάινπ έγηλε ε επαθή 

18. Πνηά ήηαλ ε θαηεύζπλζε ησλ πνδηώλ ηνπ παίρηε πνπ θάλεη ην ηάθιηλ 

19. Πξνζπαζνύζε ν παίθηεο λα παίμεη ηελ κπάια ηελ ζηηγκή ηεο επαθήο 

20. Δπηηέζεθε ζηνλ αληίπαιν κε θαλνληθό ηξόπν 

21. Θεσξείηε ηελ παξάβαζε σο ελέξγεηα βίαηεο δηαγσγήο ή ζνβαξνύ επηθίλδπλνπ παηρληδηνύ 

22. Έρεη δηαπξαρζεί ε παξάβαζε κε δίθαην ηξόπν ή κε απξόζεθην ηξόπν 

23. Φξεζηκνπνίεζε ν παίθηεο ηνπο βξαρίνλεο ζαλ εξγαιείν ή ζαλ όπιν 

24. Γηεθδίθεζε ν παίθηεο ηελ κπάια κε δίθαην ηξόπν 

ΑΝΑΚΟΠΣΟΝΣΑ ΜΙΑ ΤΠΟΥΟΜΔΝΗ ΔΠΙΘΔΗ 

25. Πνηά είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ παξάβαζεο θαη ηνπ ηέξκαηνο 

26. Έρεη ν παίθηεο έιεγρν ηεο κπάιαο 

27. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα ν παίθηεο λα απνθηήζεη έιεγρν ηεο κπάιαο 

28. Πνηα είλαη ε θαηεύζπλζε ηνπ παηρληδηνύ 

29. Πόζνη ακπληηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε θάζε 

30. Πνπ βξίζθνληαη νη ακπληηθνί 

31. Πόζνη επηζεηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε θάζε 

32. Πνπ βξίζθνληαη νη επηζεηηθνί 

33. Πόζεο πηζαλόηεηεο είρε ν παίθηεο λα παζάξεη ηελ κπάια όηαλ ηνπ έγηλε ην θάνπι 

34. Αλαθόπηεη απηό ην θάνπι κηα ππνζρόκελε επίζεζε 

ΑΠΟΣΔΡΗΗ ΣΔΡΜΑΣΟ Η ΔΤΚΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 

35. Πνηα είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηεο παξάβαζεο θαη ηνπ ηέξκαηνο; 

36. Έρεη ν παίθηεο έιεγρν ηεο κπάιαο; 

37. Έρεη ηελ δπλαηόηεηα ν παίθηεο λα απνθηήζεη έιεγρν ηεο κπάιαο; 

38. Πνηα είλαη ε θαηεύζπλζε ηνπ παηρληδηνύ; 

39. Πόζνη ακπληηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε; 

40. Πνύ βξίζθνληαη νη ακπληηθνί; 

41. Πξέπεη λα ηηκσξεζεί ε παξάβαζε κε άκεζν ειεύζεξν ιάθηηζκα ή κε έκκεζν ειεύζεξν ιάθηηζκα; 

42. Αλ δελ ππήξρε ε παξάβαζε ζα είρε ν παίθηεο κηα πξνθαλή επθαηξία επίηεπμεο ηέξκαηνο; 

43. Έπαημε ν παίθηεο ζθόπηκα ηελ κπάια κε ην ρέξη ηνπ γηα λα απνηξέςεη ηελ αληίπαιε ΟΜΑΓΑ από ην 

ΠΑΙΞΙΜΟ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΜΔ ΣΟ ΥΔΡΙ 

44. Κηλείηαη ην ρέξη πξνο ηελ κπάια ή ε κπάια πξνο ην ρέξη; 

45. Δίλαη ην ρέξη ηνπ παίρηε ζε θπζηθή ζέζε ή ζε κε θπζηθή ζέζε; 

46. Πξνζπαζεί ν παίθηεο λα απνθύγεη λα ρηππήζεη ε κπάια ην ρέξη ηνπ; 

47. Από κηθξή ή κεγάιε απόζηαζε ρηύπεζε ε κπάια ην ρέξη ηνπ; 

48. Φξεζηκνπνίεζε ν παίθηεο ην ρέξη ηνπ εζθεκκέλα γηα λα αγγίμεη ή λα κπινθάξεη ηελ κπάια; 

49. Αθνύκπεζε ν παίθηεο ηελ κπάια κε ην ρέξη γηα λα εκπνδίζεη έλαλ αληίπαιν λα γίλεη θάηνρνο ηεο κπάιαο; 

50. Δπηδηώθεη ν παίθηεο λα ζθνξάξεη ρξεζηκνπνηώληαο ζθόπηκα ην ρέξη ηνπ; 

51. Δκπνδίδεη ν παίθηεο ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο κε ζθόπηκν παίμηκν ηεο κπάιαο κε ην ρέξη; 
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52. Δκπνδίδεη ν παίθηεο κία πξνθαλή επθαηξία γηα γθνι κε ζθόπηκν παίμηκν ηεο κπάιαο κε ην ρέξη; 

53. Πξνζπαζεί ν παίθηεο λα μεγειάζεη ηνλ δηαηηεηή παίδνληαο ηελ κπάια κε ην ρέξη; 

54. Καηεπζύλεηαη ε κπάια πξνο ην ηέξκα; 
ΚΡΑΣΗΜΑΣΑ 

55. Κξαηάεη ν παίθηεο ηνλ αληίπαιν πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εκπνδίζεη λα έρεη θαηνρή ηεο κπάιαο; 

56. Κξαηάεη ν παίθηεο ηνλ αληίπαιν πξνθεηκέλνπ λα ηνλ εκπνδίζεη λα βξεζεί ζε πιενλεθηηθή ζέζε; 

57. Σηεξεί ν παίθηεο κηα πξνθαλή επθαηξία γηα γθνι κε ην λα θξαηήζεη έλαλ αληίπαιν; 

58. Κξαηάεη ν παίθηεο ηνλ αληίπαιν κε ηα ρέξηα ηνπ ή κε ην ζώκα ηνπ; 

59. Κξαηάεη ν παίθηεο έλαλ αληίπαιν ζπξώρλνληαο ηνλ καθξηά από ηελ κπάια γηα ιόγνπο ηαθηηθήο; 

ΘΔΑΣΡΟ 

60. Υπάξρεη επαθή κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ παηρηώλ; 

61. Φξεζηκνπνηεί ν επηηηζέκελνο ηελ ειάρηζηε επαθή γηα λα μεγειάζεη ηνλ δηαηηεηή; 

62. Ήηαλ ν επηηηζέκελνο απηόο πνπ μεθίλεζε ηελ επαθή κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ αληηπάινπ; 

63. Υπάξρεη κία λόκηκε/ θαλνληθή επαθή κεηαμύ ησλ παηρηώλ πνπ δελ απνηειεί παξάβαζε; 

64. Πξνζδνθά θάηη ν επηηηζέκελνο από ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ αληίπαιν; 

65. Πνηνο ήηαλ απηόο πνπ μεθίλεζε ζε ηελ επαθή; 

66. Έρεη ν παίθηεο ππεξβάιιεη θαηά πνιύ ηελ ζνβαξόηεηα ηεο δηαπξαρζείζαο παξάβαζεο; 

67. Πξνζπνηείηαη ν ακπλόκελνο κηα παξάβαζε γηα λα θεξδίζεη έλα ειεύζεξν ιάθηηζκα; 

68. Πξνζπαζεί ν παίθηεο λα παξαπιαλήζεη ην δηαηηεηή; 
ΓΙΑΜΑΥΔ 

69. Τηκσξήζεθαλ θαηάιιεια νη πξαγκαηηθνί ή νη αξρηθνί παξαβάηεο; 

70. Μήπσο νη ελέξγεηεο ησλ εκπιεθόκελσλ παηρηώλ ππεξέβεζαλ ην όξην ηεο θπζηθήο επαθήο; 

71. Μήπσο ν παίθηεο/παίρηεο ελεπιάθεζαλ αλώθεια, εξρόκελνη από καθξηλή απόζηαζε; 

72. Ήηαλ νη βνεζνί δηαηηεηέο απνηειεζκαηηθνί- θαηαζηαιηηθνί ώζηε λα απνθεπρζνύλ πεξαηηέξσ ζπκπινθέο κεηαμύ 

73. Ήηαλ ν δηαηηεηήο «πνιύ θνληά» ζην πεξηζηαηηθό θαη αλακίρηεθε ζηε ζύξξαμε; 

74. Παξέκεηλε ν δηαηηεηήο ςύρξαηκνο θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζύγθξνπζεο; 

75. Αθνύκπεζε ή έζπξσμε ν δηαηηεηήο ηνπο παίρηεο; 

76. Πξνζπάζεζε ν δηαηηεηήο λα μερσξίζεη ηνπο πξσηαίηηνπο ζηελ αξρή ηεο ζύξξαμεο; 

77. Λεηηνύξγεζε ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν; 

78. Θα έπξεπε θάπνηνο από ηνπο αμησκαηνύρνπο ηνπ αγώλα λα έρεη θπζηθή επαθή κε ηνπο παίρηεο ή κε θάπνην κέινο 

79. Αλαγλσξίζηεθε θαη ηηκσξήζεθε θαηάιιεια, ηνπιάρηζηνλ έλαο παίθηεο από θάζε νκάδα, πνπ ζπκκεηείρε ζηελ 
αληηπαξάζεζε; 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΑΝΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

80. Δίρε ν δηαηηεηήο ηηο θαηάιιειεο δηαρεηξηζηηθέο ηθαλόηεηεο γηα λα ειέγμεη ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ; 

81. Γείρλεη ν δηαηηεηήο ζηνλ εθηειεζηή ηνπ θάνπι λα πεξηκέλεη ην ζήκα ηνπ γηα λα επαλαξρίζεη ην παηρλίδη; 

82. Πέηπρε ν δηαηηεηήο λα εμαζθαιίζεη όηη ην ακπληηθό ηείρνο βξίζθεηαη ζηα 9,15κ θαη όηη παξακέλεη εθεί; 

83. Πόζν καθξηά βξίζθνληαη νη ακπληηθνί παίρηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεύζεξνπ ιαθηίζκαηνο; 

84. Λακβάλεη ν δηαηηεηήο ηελ πην πιενλεθηηθή ζέζε γηα ηελ επαλέλαξμε ηνπ αγώλα; 

85. Σηήζεθε ε κπάια ζην ζσζηό ζεκείν; 

86. Πξνζπάζεζε ν ακπληηθόο λα εμποδίζει ηελ γξήγνξε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ; 

87. Πξνθάιεζε ν παίθηεο ζπκπινθή κε ην ζθόπηκν παίμηκν ηεο κπάιαο κε ην ρέξη αθνύ ν δηαηηεηήο είρε πξνεγνπκέλσο 
ζηακαηήζεη ην παηρλίδη; 

88. Ο παίθηεο πνπ θάλεθε λα είλαη ν εθηειεζηήο έθπγε μαθληθά αθήλνληαο έλαλ ζπκπαίρηε ηνπ λα ην εθηειέζεη; 

89. Ο δηαηηεηήο ππέδεημε ή αλαγλώξηζε πόηε ζα γίλεη ε επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ κεηά από ηελ δηαθνπή; 

90. Δπηβιήζεθαλ ζσζηά νη πεηζαξρηθέο πνηλέο; 

91. Πξέπεη ν δηαηηεηήο λα επηηξέςεη ΄΄ην γξήγνξν΄΄ ειεύζεξν ιάθηηζκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε; 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑ 

92. Η εθαξκνγή ηνπ πιενλεθηήκαηνο από ηνλ δηαηηεηή σθειεί ηελ νκάδα; 

93. Έρεη ν παίθηεο πνπ δέρηεθε ηελ παξάβαζε ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο κεηά ηελ δηάπξαμή ηεο; 

94. Πόηε ππάξρεη κεγαιύηεξν όθεινο γηα ηελ νκάδα, αλ εθαξκνζηεί ην πιενλέθηεκα ή αλ θαηαινγηζηεί ε παξάβαζε; 

95. Μπνξεί ε παξάβαζε λα ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε θίηξηλε θάξηα; 

96. Μπνξεί ε παξάβαζε λα ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά κε θόθθηλε θάξηα; 

97. Γηαπξάρηεθε ην θάνπι θνληά ζηελ πεξηνρή πέλαιηη; 

98. Έρεη ν παίθηεο ζηνλ νπνίν έγηλε ην θάνπι ρώξν γηα λα αλαπηπρζεί; 

99. Υπάξρνπλ ζπκπαίρηεο ζε θαιή ζέζε γηα λα ηνπο κεηαβηβάζεη ηελ κπάια; 
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100. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιενλεθηήκαηνο, ζα πξέπεη ν δηαηηεηήο λα επηζηξέςεη θαη λα ειέγμεη πεηζαξρηθά ηνλ 

101 Σε πνηό ζεκείν ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ έγηλε ε παξάβαζε; 

102. Πξέπεη ν ξπζκόο/ζεξκνθξαζία ηνπ παηρληδηνύ λα ιακβάλεηαη ππόςε; 

103. Έλαο ν παίθηεο πνπ δηέπξαμε ηελ πξώηε παξάβαζε είρε πξνεγνύκελα παξαηεξεζεί κε θίηξηλε θάξηα, ζα ήηαλ 
ελδεδεηγκέλν λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη; 

104. Υπάξρεη κηα επθαηξία άκεζεο επίζεζεο; 

105. Θα κπνξνύζε ν δηαηηεηήο λα εθαξκόζεη ηελ ηερληθή «πεξίκελε θαη δεο» θαζπζηεξώληαο ηελ ζθπξίρηξα; 

ΓΙΑΦΩΝΙΔ 

106. Έδεημε έλαο παίθηεο δηαθσλία δηακαξηπξόκελνο πξνθνξηθά (κε ιόγηα) ; 

107. Έδεημε έλαο παίθηεο δηαθσλία δηακαξηπξόκελνο όρη πξνθνξηθά (κε πξάμεηο); 

108. Δλεξγεί έλαο παίθηεο κε ηξόπν πνπ δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνύ γηα ηνλ αγώλα; 

109. Θα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί ε δηέλεμε αλ ν δηαηηεηήο ή νη βνεζνί δηαηηεηέο είραλ επέκβεη γξεγνξόηεξα; 

110. Υπνζηεξίδεη ν δηαηηεηήο ηνλ ζπλάδειθό ηνπ βνεζό όηαλ έλαο παίθηεο αληηδξά ζε κηα απόθαζε ηνπ βνεζνύ 

111. Δπηβιήζεθε ε ζσζηή (θίηξηλε ή θόθθηλε θάξηα) πεηζαξρηθή πνηλή; 

112. Μπνξεί ν δηαηηεηήο λα δηαρσξίζεη ζσζηά ηελ απνγνήηεπζε από ηελ δηαθσλία; 

113. Γηαθσλεί ν αξρεγόο ηεο νκάδαο κε δηακαξηπξίεο; 

114. Πξνζπαζεί έλαο παίθηεο λα παξαηεξεζεί έλαο αληίπαιόο ηνπ κε θίηξηλε θάξηα θνπλώληαο κία ΄΄λνεηή θάξηα΄΄; 
ΓΛΩΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ 

115. Γείρλεη ν δηαηηεηήο ζεκάδηα αβεβαηόηεηαο; 

116. Γείρλεη ε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο ηνπ δηαηηεηή ζηγνπξηά θαη επαγξύπλεζε; 

117. Δίλαη ν δηαηηεηήο λσρειηθόο ζηελ αληίδξαζή ηνπ ζε έλα πεξηζηαηηθό; 

118. Ππξνδόηεζαλ νη αληηδξάζεηο ηνπ δηαηηεηή ηελ θάζε; 

119. Παξέκεηλε ν δηαηηεηήο ήξεκνο θαη κε απηνέιεγρν; 

120. Δπεξεάζηεθε ν δηαηηεηήο ζηελ επηβνιή πεηζαξρηθώλ πνηλώλ; 

121. Έθαλε ν δηαηηεηήο ζσζηή ρξήζε ηεο ζθπξίρηξαο; 

122. Έδσζε ν δηαηηεηήο ηηο ζσζηέο θάξηεο; 

123. Σπκβάδηδαλ ηα ζήκαηα ηνπ δηαηηεηή κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο δηαηηεηέο; 

124. Δίλαη μεθάζαξν ην κήλπκα ηνπ δηαηηεηή ζηνπο εκπιεθόκελνπο παίρηεο; 

125. Δληζρύεη ν δηαηηεηήο ην πξνθίι ηνπ θαηάιιεια ζε πεξηζζόηεξν απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο; 

126. Παξακέλεη ν δηαηηεηήο ΄΄νπδέηεξνο΄΄ θαη δελ θάλεη θηλήζεηο ζαλ λα πξόθεηηαη λα ηηκσξήζεη πεηζαξρηθά; 
ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ /ΔΠΙΓΝΩΗ, ΤΝΔΙΓΗΣΟΠΟΙΗΗ 

127. Σπλεηδεηνπνηεί ν δηαηηεηήο ηεο πηζαλόηεηα δηέλεμεο αλ αθήζεη ην παηρλίδη λα ζπλερηζηεί; 

128. Υπήξμε άκεζε επηθνηλσλία θαη ζπλελλόεζε κεηαμύ ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ αγώλα ώζηε λα απνθεπρζνύλ άζθνπεο 
δηακαξηπξίεο θαη επηθιήζεηο; 

129. Παξακέλεη ν δηαηηεηήο ζπγθεληξσκέλνο θαη επηθεληξσκέλνο ζην πεξηζηαηηθό; 

130. Βξίζθεηαη ν δηαηηεηήο ζηε ζσζηή ζέζε γηα λα πάξεη ηελ ζσζηή απόθαζε; 

131. Δίλαη ε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ζσζηή ώζηε λα απνθαζηζηεί πνηνο είλαη ν παξαβάηεο παίθηεο; 

132. Γηαηί δόζεθε ε θάξηα ζε ιάζνο παίρηε; 

133. Γλσξίδεη ν δηαηηεηήο ηη επηηξέπεη ν θαλνληζκόο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο; 

134. Δίλαη ν παίθηεο έλνρνο γηα επίκνλε παξαβίαζε ησλ θαλνληζκώλ; 

135. Αληηιακβάλεηαη ν δηαηηεηήο ην παηρλίδη ηαθηηθήο κηαο νκάδνο λα δηαιύζεη ην παηρλίδη ή λα ζηνρεύζεη 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

136. Βξίζθεηαη ν βνεζόο δηαηηεηήο πην θνληά ζηε θάζε από ηνλ δηαηηεηή; 

137. Έρεη ν βνεζόο δηαηηεηήο θαιύηεξε νπηηθή γσλία ηεο θάζεο από ηνλ δηαηηεηή; 

138. Έρεη ν δηαηηεηήο θαιύηεξε εηθόλα ηεο θάζεο από ηνλ βνεζό; 

139. Δίλαη ην ζήκα ηνπ βνεζνύ πξνο ηνλ δηαηηεηή μεθάζαξν; 

140. Έιαβε απόθαζε ν δηαηηεηήο πξηλ από ην ζήκα ηνπ βνεζνύ; 

141. Σπλέβε ην πεξηζηαηηθό εθηόο νπηηθνύ πεδίνπ ηνπ δηαηηεηή; 

142. Δλεκέξσζε ν βνεζόο δηαηηεηήο ηνλ δηαηηεηή γηα θάπνηα θαθή ζπκπεξηθνξά; 

138. Θα έπξεπε θάπνηνο από ηελ δηαηηεηηθή νκάδα λα δεη ην πεξηζηαηηθό; 

139. Θα έπξεπε ν 4νο δηαηηεηήο λα επέκβεη αλ θαλέλαο από ηνπο ππόινηπνπο αμησκαηνύρνπο ηνπ αγώλα δελ είδε ην 
ζπκβάλ. 

140. Η ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο δελ απέδσζε ιόγσ έιιεηςεο απηνζπγθέληξσζεο; 

141. Δίλαη ν ΒΓ ή ν ΔΒΓ πην θνληά ζηε θάζε από ην δηαηηεηή; 

142. Έρεη ν ΒΓ ή ν ΔΒΓ θαιύηεξε ζέα γηα ην πεξηζηαηηθό από ην δηαηηεηή; 
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143. Δλεκέξσζε ν ΒΓ ή ν ΔΒΓ ζρεηηθά κε θάζε αλάξκνζηε δηαγσγή; 

144. Πξέπεη ν ΔΒΓ λα παξέκβεη εάλ θαλέλαο από ηνπο άιινπο αμησκαηνύρνπο δελ έρεη δεη ην πεξηζηαηηθό; 

145. Πξέπεη ν δηαηηεηήο λα είλαη ελήκεξνο γηα ην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο ή επαθή κε ηα ρέξηα/βξαρίνλεο όηαλ ν 
Βνεζόο εζηηάδεη ζηελ κπάια πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη εάλ είλαη κέζα ή έμσ από ην παηρλίδη; 

146. Έρεη ν Γηαηηεηήο ή ν Βνεζόο Γηαηηεηήο ή ν ΔΒΓ θαζαξή ζέα γηα ην πεξηζηαηηθό; 

ΟΦΑΙNΣ 

147. Βξίζθεηαη ν βνεζόο ζηε ζσζηή ζέζε γηα λα θξίλεη ην νθζάηλη; 

148. Βξίζθεηαη ν παίθηεο ζε ζέζε νθζάηλη; Αλ λαη, κε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηόο ηνπ; 

149. Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε νθζάηλη, επεξεάδεη ην παηρλίδη αγγίδνληαο ηελ κπάια; 

150. Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε νθζάηλη επεξεάδεη ηνλ ηεξκαηνθύιαθα; Αλ λαη, πσο; 

151. Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε νθζάηλη επεξεάδεη αληίπαιν; Αλ λαη, πσο; 

152. Ο παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε νθζάηλη απνθνκίδεη έλα παξάλνκν πιενλέθηεκα; 

153. Θα πάεη ε κπάια ζε έλαλ παίρηε πνπ βξηζθόηαλ πξνεγνπκέλσο ζε ζέζε νθζάηλη αθνύ αλαπεδήζεη ζε έλαλ 

154. Φξεζηκνπνηεί ν Βνεζόο ηελ ηερληθή « πεξίκελε θαη δεο»; 

155. Υπάξρεη άιινο ζπκπαίθηεο ζε ζέζε νθζάηλη ν νπνίνο έρεη ηελ πηζαλόηεηα λα παίμεη ηελ κπάια; 

156. Έδσζε ν βνεζόο δηαηηεηήο ηελ ακθηβνιία ππέξ ηνπ επηηηζεκέλνπ όηαλ ακπλόκελνο θαη επηηηζέκελνο είλαη ζηελ 

157. Μπνξνύζαλ ηα ζεκάδηα ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ λα βνεζήζνπλ ηνλ βνεζό δηαηηεηή γηα λα απνθαζίζεη ζσζηά; 
ΓΙΑΦΟΡΑ 

158. Γηεπξάρζε ην θάνπι κέζα ή έμσ από ηελ πεξηνρή πέλαιηη; 

159. Γηεπξάρζε ην θάνπι εληόο ή εθηόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ; 

160. Ήηαλ ε κπάια ζην παηρλίδη όηαλ έγηλε ε παξάβαζε; 

161. Δηζέξρεηαη ή επαλέξρεηαη ν παίθηεο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ρσξίο άδεηα; 

162. Η κπάια εηζέξρεηαη ζην ηέξκα; 

163. Μεηαβηβάζηεθε ε κπάια εζθεκκέλα ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα από έλαλ ζπκπαίρηε ηνπ; 

164. Έπηαζε ν ηεξκαηνθύιαθαο εζθεκκέλα ηελ κπάια; 

165. Έπξεπε ν δηαηηεηήο λα δηαθόςεη ην παηρλίδη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε; 

166. Δκπνδίδεη ν παίθηεο ηνλ ηεξκαηνθύιαθα από ην λα δηώμεη ηελ κπάια; 

167. Ο παίθηεο / παίθηεο θαζπζηέξεζαλ άζθνπα θαη εζθεκκέλα ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ; 

168. Δίλαη απηό βίαηε δηαγσγή ή απιά αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά; 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΝΑΛΣΙ 

169. Βξηζθόηαλ ν ζπκπαίθηεο-ηεξκαηνθύιαθαο ηνπ εθηειεζηή ηνπ πέλαιηη ζηε ζσζηή ζέζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ιαθηηζκάησλ από ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη; 

170. Υπήξραλ επηζεηηθνί παίρηεο πνπ παξαβίαζαλ ηελ απόζηαζε ησλ 9,15κ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο; 

171. Υπήξραλ ακπληηθνί παίρηεο πνπ παξαβίαζαλ ηελ απόζηαζε ησλ 9,15κ πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ιαθηίζκαηνο; 

172. Θα έπξεπε ν δηαηηεηήο λα δηαηάμεη ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ πέλαιηη; 

173. Κηλήζεθε ν ηεξκαηνθύιαθαο πξνο ηα εκπξόο απνθνκίδνληαο έλα παξάλνκν πιενλέθηεκα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

174. Έπαημε ν εθηειεζηήο ηελ κπάια δεύηεξε θνξά πξηλ απηή παηρηεί από άιιν παίρηε; 

175. Πξνζπάζεζε ν ηεξκαηνθύιαθαο λα θαζπζηεξήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πέλαιηη εζθεκκέλα κε αληηαζιεηηθό ηξόπν; 

176. Γηαζθάιηζε ν δηαηηεηήο όηη ε επαλεθηίκεζε ηνπ πέλαιηη έγηλε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ; 

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ 

177. Θα έπξεπε λα δηαηηεηήο λα είρε δηαθόςεη λσξίηεξα ην παηρλίδη; 

178. Δθαξκόζηεθε ζσζηά ν θαλνληζκόο όζνλ αθνξά ηνπο ηξαπκαηίεο παίρηεο πξηλ ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ; 

179. Θα έπξεπε λα δνζεί λσξίηεξα ζην ζήκα γηα ηελ είζνδν ηνπ θνξείνπ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν; 

180. Άξγεζαλ ππεξβνιηθά λα νινθιεξσζνύλ νη πξώηεο βνήζεηεο; 

181. Ήηαλ ν παίθηεο ππεξβνιηθόο ζηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ κε ζθνπό λα δνζεί θάξηα ζηνλ αληίπαιν ή λα μεγειάζεη ηνλ 

182. Ήιεγμε ν ηέηαξηνο δηαηηεηήο ηνλ παίρηε πξηλ λα ηνπ επηηξέςεη λα ζπλερίζεη; 

183. Έπαημε ν δηαηηεηήο ην ζσζηό επηπξόζζεην ρξόλν; 

184. Αμηνινγήζεθε ν ηξαπκαηηζκόο πξηλ θιεζεί ην θνξείν; 

185. Απέθπγε ν παίθηεο ηελ πηζαλή επαθή γηα λα απνηξέςεη ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ; 
ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΣΗΣΔ 

186. Σεθώλεη ν βνεζόο δηαηηεηήο ηελ ζεκαία κε ην ζσζηό ρέξη; 

187. Ο ηξόπνο πνπ ρεηξίδεηαη ν βνεζόο δηαηηεηήο ηελ ζεκαία κπεξδεύεη ηνλ δηαηηεηή; 

188. Αιιάδεη ν βνεζόο ηελ ζεκαία κε ηα ρέξηα ηνπ πξηλ ηελ πςώζεη; 

189. Φξεζηκνπνηεί ν βνεζόο ην ζσζηό ζήκα γηα ηελ παξάβαζε πνπ δηαπξάρζεθε; 

190. Τί άιιν ζα κπνξνύζε λα είρε θάλεη ν βνεζόο γηα λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ δηαηηεηή; 
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191. Άιιαμε ε παξέκβαζε ηνπ βνεζνύ δηαηηεηή ηελ αξρηθή απόθαζε ηνπ δηαηηεηή; 

192. Δίρε ν βνεζόο δηαηηεηή νπηηθή επαθή κε ην δηαηηεηή πξηλ θάλεη ηελ ππόδεημε; 

193. Πήξε ν επηπξόζζεηνο βνεζόο δηαηηεηή ηε ζσζηή απόθαζε; 

194. Τνπνζεηήζεθε ν ΒΓ ή ν ΔΒΓ θαηάιιεια γηα λα απνθαζίζεη εάλ ε κπάια έρεη πεξάζεη ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο; 

195. Τνπνζεηήζεθε ζσζηά ν ΔΒΓ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβάληνο; 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΑΙΥΣΩΝ 

196. Δίλαη επηηξεπηό λα θνξάο θνιάλ δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο από ην θπξίσο παληεινλάθη; 

197. Δπηηξέπεηαη ζηνπο παίρηεο λα αγσλίδνληαη ρσξίο παιακίδεο; 

198. Πξέπεη ν ηεξκαηνθύιαθαο λα θνξάεη ρξώκαηα δηαθνξεηηθά από ηνπο ππόινηπνπο παίρηεο θαη από ηνπο 

199. Πεξίκελε ν παίθηεο λα δηαθνπεί ην παηρλίδη πξηλ επηζηξέςεη ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν; 

200. Δπηηξέπεηαη ζε έλαλ παίρηε λα ζπλερίδεη λα αγσλίδεηαη όηαλ έρεη αίκα ζηελ θαλέια ηνπ; 

201. Τα ρξώκα ηνπ βαζηθνύ ππνρξεσηηθνύ εμνπιηζκνύ μερσξίδνπλ ηνλ παίρηε από ηνπο αληηπάινπο ηνπ; 

202. Ξερσξίδνπλ ηα ρξώκαηα ηνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ ελόο παίρηε από ηνπο αληηπάινπο ηνπ; 

203. Καιύπηνπλ νη θάιηζεο ηειείσο ηηο παιακίδεο; 

204. Παξέρνπλ νη παιακίδεο έλαλ εύινγν βαζκό πξνζηαζίαο; 

205. Δπηηξέπεηαη ζε έλαλ παίρηε λα θνξάεη θνζκήκαηα; 

206. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο ηαηλίαο γηα λα θαιύπηεη ηα θνζκήκαηα; 
ΘΔΔΙ 

207. Δίλαη ε ζέζε ηνπ δηαηηεηή πνιύ θνληά ζηε θάζε; 

208. Δίλαη ν δηαηηεηήο πνιύ καθξηά γηα λα πάξεη κηα αμηόπηζηε απόθαζε; 

209. Δκπνδίδεηαη ε νπηηθή εηθόλα ηνπ δηαηηεηή από παίρηε/παίρηεο; 

210. Παίξλεη ν δηαηηεηήο ηελ θαηάιιειε νπηηθή γσλία ώζηε λα ιάβεη ηελ ζσζηή απόθαζε; 

211. Βξίζθεηαη ν βνεζόο δηαηηεηήο ζε θαιύηεξε ζέζε από ηνλ δηαηηεηή; 

212. Βξίζθνληαη θαη ν δηαηηεηήο θαη ν βνεζόο ζε θαιέο ζέζεηο κε θαιή ζέα; 

213. Παξέρεη ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν δηαηηεηήο θαιή νπηηθή γσλία; 

214. Δμαζθαιίδεη ε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν βνεζόο δηαηηεηήο θαιή νπηηθή γσλία; 

215. Μπνξεί ν δηαηηεηήο λα πξνβιέςεη ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνύ δείρλνληαο επηηάρπλζε θαη ηαρύηεηα; 

216. Γηαζθαιίδεη ν δηαηηεηήο όηη ην παηρλίδη παίδεηαη κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ βνεζνύ; 

217. Δίλαη ε ζέζε ηνπ δηαηηεηή αξθεηά θνληά γηα λα ειέγμεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πεξίπησζεο; 

218. Βξίζθεηαη ν αληίζηνηρνο ΒΓ κέζα ζην νπηηθό πεδίν ηνπ δηαηηεηή; 

219. Έρεη ν δηαηηεηήο θαιή νπηηθή γσλία; 

220. Ήηαλ ν δηαηηεηήο ζε θαιή ζέζε γηα λα πάξεη ηε ζσζηή απόθαζε; 

221. Δπεξέαζε ε ζέζε ηνπ δηαηηεηή ην παηρλίδη; 

222. Πξνέβιεςε ν δηαηηεηήο ην παηρλίδη θαη πξνζάξκνζε ηε ζέζε ηνπ; 
ΠΑΝΗΓΤΡΙΜΟΙ ΓΚΟΛ 

223. Δίρε ν παλεγπξηζκόο ζαλ απνηέιεζκα ηελ ζπαηάιε ππεξβνιηθνύ ρξόλνπ; 

224. Έθαλε ν παίθηεο θάπνηα πξνθιεηηθή ρεηξνλνκία; 

225. Σθαξθάισζε ν παίθηεο ηα πεξηκεηξηθά θηγθιηδώκαηα γηα λα παλεγπξίζεη ην γθνι; 

226. Έβγαιε ν παίθηεο ηελ θαλέια ηνπ ζηνλ παλεγπξηζκό; 

227. Κάιπςε ν παίθηεο ην θεθάιη ηνπ κε ηελ θαλέια ελώ παλεγύξηδε; 

228. Φξεζηκνπνίεζε ν παίθηεο κηα κάζθα γηα λα θαιύςεη ην θεθάιη ή ην πξόζσπό ηνπ; 

229. Δμήιζε ν παίθηεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ γηα λα παλεγπξίζεη; 

230. Υπήξμε ν δηαηηεηήο πξνιεπηηθόο θαη εθήξκνζε ηελ θνηλή ινγηθή; 

231. Πήδεμε ν παίθηεο ζηνπο ζεαηέο ή πήγε αλάκεζα ηνπο γηα λα παλεγπξίζεη ην γθνι; 

232. Έδεημε ν ζθόξεξ θάπνην κήλπκα πνπ ήηαλ γξακκέλν ζε δεύηεξε θαλέια πνπ θνξνύζε από θάησ ή ζε θάπνην άιιν 
κέξνο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ; 

233. Ήηαλ νη ελέξγεηεο ηνπ παίθηε πνπ πέηπρε ην ηέξκα ππεξβνιηθέο θαη δεκηνύξγεζαλ ζέκαηα αζθάιεηαο 

ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ ΔΠΑΝΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

234. Καζπζηέξεζε ν παίθηεο ηνλ ηεξκαηνθύιαθα από ην απειεπζεξώζεη ηελ κπάια ζην παηρλίδη; 

235. Πξνθαιεί ν παίθηεο ην δηαηηεηή κε ζθνπό λα παξαηεξεζεί κε θίηξηλε θάξηα; 

236. Έιαβε ππόςε ν δηαηηεηήο εάλ ν παίθηεο άθνπζε ην ζθύξηγκα θαη μεθάζαξα πξνζπάζεζε ηελ επαλέλαξμε ηνπ 

237. Καζπζηέξεζε ν παίθηεο ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ ιαθηίδνληαο ζθόπηκα ηελ κπάια καθξηά; 

238. Καζπζηέξεζε ν ηεξκαηνθύιαθαο ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ, εάλ λαη πώο; 

239. Καζπζηέξεζε εζθεκκέλα ν παίθηεο ηελ επαλέλαξμε ηνπ παηρληδηνύ θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο από ηα 
πιάγηα; 
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