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Τα ππωηαθλήμαηα πληζιάζοςν ζηο ηέλορ ηοςρ κι ήδη, ζε ζςγκεκπιμένερ 

καηηγοπίερ, έσοςν οπιζηεί αγώνερ καηάηαξηρ. Παπάλληλα, και ζηιρ 

ςποδομέρ οδεύοςμε ππορ ηην ολοκλήπωζη ηων διοπγανώζεων, 

διανύονηαρ ηιρ ηελικέρ θάζειρ. Σε αςηούρ ηοςρ αγώνερ ζςνανηάμε ηα 

πέναληι, όπωρ έσοςμε ζςνηθίζει να λέμε ή ηην διαδικαζία ανάδειξηρ 

νικηηή με κηςπήμαηα από ηο ζημείο ηος πέναληι, όπωρ είναι η ζωζηή 

ονομαζία. 

 

Αο δνύκε νξηζκέλεο απιέο νδεγίεο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ρξήζηκεο γηα όινπο. 

 

- Ο δηαηηεηήο δηαιέγεη ζε πνην ηέξκα ζα εθηειεζηνύλ ηα πέλαιηη. Μπνξεί λα 

αιιάμεη ηέξκα αλ ην ηέξκα θαηαζηεί αληηθαλνληθό είηε ε εθεί επηθάλεηα ηνπ 

αγσληζηηθνύ ρώξνπ ραιάζεη θαη δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ απξόζθνπηε 

εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

- όινη νη παίθηεο πξέπεη λα εθηειέζνπλ από έλα πέλαιηη πξηλ θηππήζεη άιινο 

2ε θνξά 

- Η ζεηξά εθηέιεζεο, πνηα νκάδα δειαδή ζα εθηειέζεη πέλαιηη πξώηε θαη πνηα 

δεύηεξε, θαζνξίδεηαη κε θιήξσζε. 

- Αξρηθά εθηεινύληαη 5 πέλαιηη από θάζε νκάδα. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη 

ηζόπαιν, ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία κε έλα ρηύπεκα από θάζε νκάδα, κέρξη λα 

πξνθύςεη ληθεηήο. 

- Σηελ δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη ζπκκεηέρνπλ όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ήηαλ 

ζην γήπεδν κε ηελ ιήμε ηεο παξάηαζεο. 

- Αιιαγέο δελ επηηξέπνληαη ζηα πέλαιηη, αθόκα θη αλ κηα νκάδα δελ έρεη 

ζπκπιεξώζεη θαη ηηο 3 αιιαγέο. Η κνλαδηθή πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο είλαη 

γηα ηξαπκαηηζκέλν ηεξκαηνθύιαθα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε νκάδα πνπ 

θάλεη ηελ αιιαγή δελ έρεη πξνβεί θαη ζηηο 3 αληηθαηαζηάζεηο πνπ δηθαηνύηαη. 

- Αλ κηα νκάδα ζην ηέινο ηεο παξάηαζεο έρεη ιηγόηεξνπο παίθηεο από ηελ 

άιιε, είηε ιόγσ απνβνιήο, είηε ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ, ε άιιε νκάδα εμαηξεί 

παίθηε ζηελ δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη. Δειαδή αλ ε Α νκάδα ηειείσζε ηελ 

παξάηαζε κε 10 παίθηεο, ηόηε θη νη 2 νκάδεο μεθηλνύλ ηελ δηαδηθαζία ησλ 

πέλαιηη κε 10 παίθηεο 
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- Ο αξρεγόο ηεο νκάδαο, ζηελ έλαξμε ησλ πέλαιηη, δειώλεη ηνπο παίθηεο πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ (αλ πξέπεη λα εμαηξεζεί θάπνηνο όπσο ζηελ πξνεγνύκελε 

πεξίπησζε) θαη ηνπο 5 πξώηνπο παίθηεο πνπ ζα εθηειέζνπλ, θαζώο θαη ηελ 

ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εθηειέζνπλ ην πέλαιηη. 

- Καηά ηελ δηαδηθαζία δελ επηηξέπνληαη αιιαγέο παηθηώλ γηα θαλέλα ιόγν. 

Εάλ νπνηνζδήπνηε παίθηεο, εθηόο ηνπ ηεξκαηνθύιαθα, ηξαπκαηηζηεί δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί αιιά κπνξεί λα εμαηξεζεί από ηελ δηαδηθαζία. 

- Αλ εθηειέζνπλ πέλαιηη όινη νη παίθηεο πνπ δηθαηνύληαη (θη νη 

ηεξκαηνθύιαθεο) θαη ην απνηέιεζκα παξακέλεη ηζόπαιν, ζπλερίδεηαη ε 

δηαδηθαζία θη νη παίθηεο εθηεινύλ θαη 2ν πέλαιηη, όρη απαξαίηεηα κε ηελ ίδηα 

ζεηξά κε ηελ πξώηε θνξά. 

- Σην θέληξν ηνπ γεπέδνπ βξίζθνληαη κόλν όζνη πνδνζθαηξηζηέο έρνπλ 

δηθαίσκα λα εθηειέζνπλ πέλαιηη. 

- Καηά ηελ δηαδηθαζία ησλ πέλαιηη κπνξεί έλαο παίθηεο λα παξαηεξεζεί ή θαη 

λα απνβιεζεί. 

- Εάλ ππάξμεη απνβνιή ή ηξαπκαηηζκόο παίθηε θαηά ηελ δηαδηθαζία θη ε 

νκάδα ηνπ έρεη, πιένλ, παίθηε ιηγόηεξν, ν δηαηηεηήο δελ ζα ππνρξεώζεη ηελ 

άιιε νκάδα λα ειαηηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ ηεο. Απηό γίλεηαη κόλν πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ πέλαιηη. 

- Η δηαδηθαζία δελ δηαθόπηεηαη εάλ κηα νκάδα κείλεη κε ιηγόηεξνπο από 7 

παίθηεο. 
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Κείμενο από ηοςρ Κανόνερ ηος Παισνιδιού 
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Επιππόζθεηερ οδηγίερ 
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Τοποθέηηζη Διαιηηηών και Παικηών  
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Καθήκονηα Βοηθών Διαιηηηή 

 


