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Πως αποφασίζει ο διαιτητής να εφαρμόσει το πλεονέκτημα όταν συμβεί μια 

παράβαση; 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Χρυσόστομος Μάνθος 

    Η πρώτη και σημαντική προϋπόθεση είναι ν’ αξιολογήσει ο διαιτητής και 

μάλιστα άμεσα, εάν η απόφασή του ωφελήσει την σφάλλουσα ομάδα. Αυτό 

σημαίνει ότι έχει δυο επιλογές, είτε ν’ αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί, είτε να 

το σταματήσει καταλογίζοντας την παράβαση. 

a. Το ν’ αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί σημαίνει ότι η μπάλα παραμένει 

ακόμα στην κατοχή της ομάδας παίκτης της οποίας δέχθηκε την 

παράβαση. Ο επιτιθέμενος έχει μπροστά του «καθαρό» χώρο για να 

προωθηθεί και να υπάρχουν σοβαρές προοπτικές για μια καλή εξέλιξη 

της επιθετικής προσπάθειας. 

b. Ο καταλογισμός του ελεύθερου λακτίσματος, ως όφελος, συνδράμει 

στην καλύτερη ανασυγκρότηση δυνάμεων/ αριθμού συμπαικτών- 

επιτιθέμενων κοντά στην αντίπαλη εστία  

    Η σοβαρότητα της παράβασης. Εάν η παράβαση δικαιολογεί αποβολή, ο 

διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι και ν’ αποβάλλει τον παραβάτη 

εκτός κι αν την ακριβώς επόμενη στιγμή υπάρχει ξεκάθαρη στιγμή για 

σκοράρισμα. 

    Η θέση της παράβασης στον αγωνιστικό χώρο. Όσο πιο κοντά στην 

αντίπαλη εστία, τόσο πιο αποτελεσματικό μπορεί να είναι το πλεονέκτημα 

    Η ατμόσφαιρα του αγώνα. Αν, για παράδειγμα, η εφαρμογή του 

πλεονεκτήματος ύστερα από ένα τάκλιν, σ’ ένα παιχνίδι μεταξύ των ομάδων 

που έχουν προηγούμενα, μπορεί να φέρει αντιδράσεις και σοβαρές 

αντιπαραθέσεις με κίνδυνο να χαθεί ο έλεγχος του παιχνιδιού τότε η αποφυγή 

εφαρμογής είναι μια σώφρον επιλογή. 

 

✓ Να μην ξεχνάμε ότι η υπόδειξη «πλεονέκτημα» πρέπει να συνοδεύεται 

και με «φωνή»/ «παίζουμε». 

✓ Η υπόδειξη να γίνεται αφού η εφαρμογή του πλεονεκτήματος είχε 

αποτέλεσμα στα επόμενα τρία δευτερόλεπτα, άλλως τιμωρούμε την 

αρχική παράβαση. Δείχνοντας πλεονέκτημα και μετά από λίγο 

σφυρίζουμε την αρχική παράβαση, είναι μια εικόνα όχι θετική. 

Περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε… 

✓ Και το σφύριγμά μας επίσης. Σε περιπτώσεις που πρόκειται να 

εφαρμόσουμε το πλεονέκτημα καλό θα είναι να είμαστε 

συγκρατημένοι. Μη βιαζόμαστε. 


