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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  Νο 7 

Μύθος το ότι ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να μαρκαριστεί στη περιοχή 

τέρματος της ομάδας του. 

Ο τερματοφύλακας μπορεί να μαρκαριστεί μέσα στη περιοχή τέρματος 

Επιμέλεια Χρυσόστομος Μάνθος 

Θεωρητικά ένας παίκτης μπορεί να ανταγωνιστεί και διεκδικήσει τη μπάλα 

με τον αντίπαλο τερματοφύλακα οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν 

υπάρχει επίσης μια γενική διάταξη στους Κανόνες του Παιχνιδιού που ν’ 

αναφέρει ότι ο ΤΦ δεν μπορεί ν’ αγγιχθεί μέσα στη περιοχή τέρματος της 

ομάδας του. Ωστόσο ο κανόνας 12 δίνει έμφαση στο «ένας ΤΦ δεν μπορεί να 

μαρκαριστεί από έναν αντίπαλο όταν έχει τον έλεγχο της μπάλας με τα 

χέρια του». Αντιθέτως όταν έχει τον έλεγχο της μπάλας με τα πόδια του 

μπορεί να μαρκαριστεί.  

Ο ΤΦ μπορεί να παίξει τη μπάλα με τα χέρια του οπουδήποτε στη περιοχή 

πέναλτι της ομάδας του. Αυτός ο Κανόνας εφαρμόζεται για όλη τη περιοχή 

πέναλτι και δεν περιορίζεται στη περιοχή τέρματος. 

Ο Κανόνας 12, επίσης, έχει μια λεπτομερή λίστα αυτών των περιπτώσεων˙ 

συγκεκριμένα: 

Ο ΤΦ θεωρείται ότι ελέγχει τη μπάλα με τα χέρια του όταν: 

 Η μπάλα είναι μεταξύ των χεριών του 

 Μεταξύ των χεριών του και κάθε επιφάνειας (πχ έδαφος, σώμα του) ή 

 Με το να την αγγίξει, με κάθε μέρος, των χεριών ή των βραχιόνων 

του, εκτός εάν η μπάλα αναπηδά από αυτόν (ΤΦ) ή αυτός (ΤΦ) κάνει ένα 

«σώσιμο». 

 Κρατά τη μπάλα στο τεντωμένο ανοιχτό χέρι του 

 Ρίχνοντάς την στο έδαφος και πιάνοντάς την πάλι 

 Πετώντας την στον αέρα και πιάνοντας την πάλι. 

Συνοψίζοντας… 

 Κανονικό μαρκάρισμα νοείται αυτό που γίνεται ώμο με ώμο και η 

μπάλα βρίσκεται σε απόσταση παιξίματος 

 Ο ΤΦ μπορεί να μαρκαριστεί, με κανονικό μαρκάρισμα, σε 

οποιοδήποτε σημείο του αγωνιστικού χώρου, ακόμα και στη περιοχή 

τέρματος 

 Ο ΤΦ ΔΕΝ μαρκάρεται, με οποιονδήποτε τρόπο, όταν ελέγχει τη μπάλα 

με τα χέρια του (ο έλεγχος της μπάλας με τα χέρια προσδιορίζεται 

παραπάνω από τα έξι βελάκια)  
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Σε αυτές τις περιπτώσεις, που η μπάλα είναι κοντά (/κρατά) στον 

τερματοφύλακα, επιτρέποντας σε έναν αντίπαλο να μαρκάρει, θα υπάρξει 

κίνδυνος τραυματισμού, έτσι οι Κανόνες του Παιχνιδιού προστατεύουν την 

ασφάλεια των τερματοφυλάκων. 

Παράδειγμα: 

Ο ΤΦ έχει μπλοκάρει τη μπάλα μετά τα χέρια και ετοιμάζεται να την 

κλωτσήσει για να παιχτεί. Την αφήνει στον αέρα για να την κλωτσήσει. Την 

στιγμή που η μπάλα βρίσκεται στον αέρα, ένας αντίπαλος απλώνει το πόδι 

και του την «κλέβει» και ετοιμάζεται να σημειώσει γκολ.  

Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο, για την ομάδα του 

ΤΦ, εκεί που ο αντίπαλος «έκλεψε» τη μπάλα. 

Στην περίπτωση που ο αντίπαλος έλθει σε επαφή με τον ΤΦ, στην 

προσπάθειά του να «πάρει» τη μπάλα, τότε ο διαιτητής πρέπει να 

καταλογίσει άμεσο. Αν η επαφή αυτή εμπεριέχει και ριψοκινδυνότητα, ο 

αντίπαλος πρέπει να δει και την κίτρινη κάρτα ενώ αν χρησιμοποιηθεί 

υπερβολική δύναμη τότε ο παραβάτης πρέπει να αποβληθεί.  

 

ΤΦ= τερματοφύλακας 
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