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Αντίπαλος μέσα στη περιοχή πέναλτι όταν εκτελείται από τέρματος λάκτισμα
(άουτ)
Επιμέλεια Χρυσόστομος Μάνθος 24/4/2022
Όταν εκτελείται ένα από τέρματος λάκτισμα (γνωστό κι ως «άουτ») θα πρέπει
να γνωρίζουμε τα εξής:
 Η εκτέλεση ενός από ΤΛ (άουτ) είναι μια ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ένας τρόπος, που
καθορίζεται από τον Κανονισμό, επαναφοράς της μπάλας στο παιχνίδι
επειδή αυτή πέρασε τη γραμμή τέρματος και τελευταία την είχε αγγίξει
επιτιθέμενος παίκτης.
 Η μπάλα τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής τέρματος
(μέσα στη περιοχή ή πάνω στις γραμμές που την καθορίζουν), ανεξάρτητα
από που πέρασε, τη γραμμή τέρματος, η μπάλα (από δεξιά ή από αριστερά
του τέρματος).
 Όλοι οι αντίπαλοι (όχι οι συμπαίκτες αυτού που εκτελεί το από ΤΛ) πρέπει
να βρίσκονται έξω από την περιοχή πέναλτι μέχρι η μπάλα να λακτισθεί
και ξεκάθαρα κινηθεί.
Τι γίνεται αν παίκτης, αντίπαλος του παίκτη που εκτελεί το από ΤΛ, βρίσκεται
μέσα στη περιοχή πέναλτι πριν η μπάλα λακτισθεί και ξεκάθαρα κινηθεί;
Η απόφαση του διαιτητή, σ’ αυτή την περίπτωση, θα εξαρτηθεί από
συγκεκριμένες συνθήκες που συμβαίνει αυτό το γεγονός.
Υπάρχουν, λοιπόν, δυο πιθανά σενάρια.
1. Εάν ο αντίπαλος παραμένει εσκεμμένα εντός της περιοχής πέναλτι, πριν
εκτελεστεί το από ΤΛ, και στη συνέχεια προσπαθήσει ν’ ανακόψει/
διακόψει τη μπάλα ή μαρκάρει παίκτη για τη μπάλα, ο διαιτητής σταματά
το παιχνίδι και ζητά να επαναληφθεί το από ΤΛ. Κίτρινη κάρτα, ΔΕΝ
παίρνει ο αντίπαλος εκτός κι αν το επαναλάβει οπότε παρατηρείται με
κίτρινη κάρτα διότι με επιμονή παραβαίνει τους Κανονισμούς ή
ξεκάθαρα προσπαθεί να καθυστερήσει την επανέναρξη του παιχνιδιού.
Ο αντίπαλος δεν θα πρέπει να κερδίσει ένα άδικο πλεονέκτημα ακόμα κι
αν το από ΤΛ εκτελεστεί γρήγορα.
2. Εάν, όταν εκτελεστεί το από ΤΛ, κάποιοι αντίπαλοι βρεθούν μέσα στη
περιοχή πέναλτι, επειδή δεν πρόλαβαν να φύγουν έξω απ’ αυτή, ο
διαιτητής επιτρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Σ’ αυτή την περίπτωση αντίπαλος μπορεί να μαρκάρει παίκτη για τη
μπάλα μόλις αυτή μπει το παιχνίδι.

Όπου «ΤΛ» θα σημαίνει «Τέρματος Λάκτισμα»
Χρυσόστομος Μάνθος
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