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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Νο 6 
Πάσα, πίσω, στον τερματοφύλακα 

 

Επιμέλεια Χρυσόστομος Μάνθος 

 

Παίκτης που επιστρέφει τη μπάλα, με το πόδι, εσκεμμένα, ΠΙΣΩ στον 

τερματοφύλακά του και ο τερματοφύλακας αγγίξει τη μπάλα με τα χέρια/ 

βραχίονές, ο διαιτητής θα πρέπει να καταλογίσει έμμεσο στο σημείο που ο 

τερματοφύλακας άγγιξε, με τα χέρια/ βραχίονες τη μπάλα. 

Για την ιστορία ν’ αναφέρουμε ότι η διάταξη αυτή άρχισε να ισχύει από το 

1992. Αιτία είναι ο χαμηλός Μέσος Όρος τερμάτων στο παγκόσμιο κύπελλο 

του 1990. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε ότι ο ΜΟ γκολ, σε κάθε παιχνίδι, 

ήταν 2,21˙ αριθμός ο μικρότερος μέχρι τότε. Οι παίκτες δεν 

«λειτούργησαν» επιθετικά, επέστρεφαν συνεχώς τη μπάλα πίσω και το 

θέαμα φυσικά να λείπει. 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι η «πρόθεση» που 

πρέπει να έχει ο συμπαίκτης να στείλει πίσω τη μπάλα. 

Παράδειγμα 

Κάτω από την πίεση ενός επιτιθέμενου (Ομάδα Α) ο αμυνόμενος (Ομάδα Β) 

λακτίζει τη μπάλα, με πρόθεση πίσω στον τερματοφύλακά του. Ο 

τερματοφύλακας (Ομάδα Β) μέσα στη περιοχή τέρματος πιάνει τη μπάλα με 

τα χέρια προκειμένου να μην μπει γκολ. 

Σωστή απόφαση 

Καταλογίζεται έμμεσο, για την επιτιθέμενη Ομάδα Α, το οποίο εκτελείται 

από το πλησιέστερο σημείο της παράλληλης, με τη γραμμή τέρματος, 

γραμμής, από το σημείο της παράβασης. 

Πειθαρχικός έλεγχος για τον τερματοφύλακα δεν υπάρχει. 

 

Όχι παράβαση 

Ο τερματοφύλακας μπορεί ν’ αγγίξει τη μπάλα με τα χέρια στις παρακάτω 

περιπτώσεις… 

 

 Η μπάλα πασάρεται με πρόθεση (αλλά ΔΕΝ ΛΑΚΤΙΖΕΤΑΙ) από έναν 

συμπαίκτη. Σύμφωνα με τον Κανονισμό η μπάλα λακτίζεται όταν ο 

παίκτης κάνει επαφή με τη μπάλα με το πόδι δηλαδή από τον 

αστράγαλο και κάτω (ο αστράγαλος θεωρείται ως σημείο 

παραβατικό για την περίπτωση). Επομένως ο συμπαίκτης, του 

τερματοφύλακα, μπορεί να του πασάρει τη μπάλα χρησιμοποιώντας 

το γόνατο, το «καλάμι», το πόδι (πάνω από τον αστράγαλο), στήθος ή 

οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος (όχι το χέρι), με την 

προϋπόθεση ότι το πόδι (κάτω από τον αστράγαλο) και/ ή ο 

αστράγαλος δεν χρησιμοποιήθηκαν σε οποιαδήποτε μορφή κίνησης/ 
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ενέργειας (τρικ). Αν συμβεί τότε ο συμπαίκτης τιμωρείται με κίτρινη 

κάρτα και καταλογίζεται έμμεσο στο σημείο που ο συμπαίκτης 

ενήργησε έτσι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό με το θέμα που 

αναλύουμε 

 

 Η μπάλα δεν έχει λακτισθεί με πρόθεση στον τερματοφύλακα. 

Δεν καταλογίζεται έμμεσο εφόσον δεν είχε πρόθεση ο συμπαίκτης, 

όταν πασάρει τη μπάλα στην κατεύθυνση προς τον τερματοφύλακα. 

Παράδειγμα… 

Ένας παίκτης (Ομάδα Α) πασάρει τη μπάλα πίσω σ΄ έναν συμπαίκτη 

του ο οποίος δεν έρχεται σε επαφή μαζί της, αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα η μπάλα να κατευθυνθεί προς τον τερματοφύλακά τους 

ο οποίος την «μαζεύει» με τα χέρια ευρισκόμενος υπό την πίεση 

επιτιθεμένου (Ομάδα Β). 

Σωστή απόφαση 

Ο διαιτητής επιτρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι. δεν είναι λάκτισμα 

με πρόθεση στον τερματοφύλακα μέσα στο πνεύμα του Κανονισμού 

διότι η μπάλα δεν στάλθηκε με πρόθεση στον τερματοφύλακα. 

 Ο τερματοφύλακας ανεπιτυχώς λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει τη 

μπάλα. 

Όταν ο τερματοφύλακας ξεκάθαρα λακτίζει ή επιχειρεί να λακτίσει 

τη μπάλα στο παιχνίδι, αυτό δείχνει ΟΧΙ πρόθεση να παίξει τη μπάλα 

με τα χέρια. Επομένως από το 2019 εάν η προσπάθεια να διώξει τη 

μπάλα είναι ανεπιτυχής, ο τερματοφύλακας μπορεί να παίξει τη 

μπάλα με τα χέρια όταν αυτή έχει λακτισθεί με πρόθεση στον 

τερματοφύλακα από συμπαίκτη, χωρίς να έχει διαπράξει παράβαση. 

 Ο τερματοφύλακας ξαφνικά/ απρόσμενα αγγίξει τη μπάλα με τα 

χέρια και διαπράττει παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι. 

Ο διαιτητής πρέπει να κρίνει κάθε περίπτωση όσον αφορά τι ακριβώς 

συμβαίνει και θα πρέπει να εφαρμόσει το «πνεύμα» του Κανονισμού. 

Εάν η επαφή με το χέρι/ βραχίονα είναι τυχαία/ συμπωματική τότε 

συνήθως το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί  

Παραδείγματα 

Α αφού η μπάλα έχει εσκεμμένα λακτισθεί από συμπαίκτη, ο 

τερματοφύλακας προσπαθεί να σταματήσει τη μπάλα (όχι για να τη 

διώξει στο παιχνίδι, αλλά για να την ελέγξει) που συμπτωματικά 

αναπηδά από τα χέρια/ βραχίονές του. 

Β  όταν η μπάλα έχει λακτισθεί από συμπαίκτη, ο τερματοφύλακας 

αγγίζει ή παίζει με άλλο μέρος του σώματός του (όχι με τα πόδια- 

κάτω από τον αστράγαλο) για να διώξει τη μπάλα στο παιχνίδι. Μετά 

από αυτό η μπάλα συμπτωματικά αναπηδά από τα χέρια/ βραχίονες 

του τερματοφύλακα. 


