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1. Ποια είναι θ μικρότερθ απόςταςθ του ςθμείου του πζναλτι από τθ γραμμι του 
τζρματοσ; 

 10 μ 

√ 11 μ 

 9 μ  

 12 μ  
 
2. Σα κοντάρια με ςθμαία που τοποκετοφνται ςτο κόρνερ είναι... 

√ απαραίτθτα. 

 απαραίτθτα μόνο για διεκνείσ αγϊνεσ. 

 προαιρετικά. 

 απαραίτθτα, αν το προβλζπει ο κανονιςμόσ τθσ διοργάνωςθσ. 

 
3. Η απόςταςθ μεταξφ των κάκετων δοκϊν πρζπει να είναι...  

√ 7,32 μ 

 9,15 μ  

 11 μ  

 16,5 μ  

 

4. Η ακτίνα του γωνιαίου τόξου που χαράςςεται ςτο εςωτερικό τμιμα του αγωνιςτικοφ 
χϊρου είναι...  

 9,15 μζτρα 

√ 1 μζτρο  

 12 εκ  

 5,5 μζτρα 

 
5. Πόςα κοντάρια με ςθμαία υπάρχουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο και γφρω από αυτόν; 

 Ζξι. 

√ Τζςςερα υποχρεωτικά και δφο προαιρετικά. 

 Εξαρτάται από τον κανονιςμό τθσ διοργάνωςθσ. 

 Τζςςερα. 

 
6. ε ποια περίπτωςθ μπορεί ο παίκτθσ, που εκτελεί το κόρνερ, να βγάλει το ςθμαιάκι με 
το κοντάρι και ςτθν ςυνζχεια αφοφ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ του κόρνερ να το 
ξαναβάλει ςτθ κζςθ του; 

√ Σε καμιά περίπτωςθ 

 όταν κζλει να το κτυπιςει με το αριςτερό του πόδι 

 Μόνο τθ ςτιγμι τθσ εκτζλεςθσ του κόρνερ. Τθν επανατοποκζτθςθ κα κάνει ο Βοθκόσ διαιτθτι. 

 Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το κοντάρι εμποδίηει τον εκτελεςτι. 

 
7. Επιτρζπεται θ διεξαγωγι ενόσ ποδοςφαιρικοφ αγϊνα ςε ζνα αγωνιςτικό χϊρο με 
τετράγωνο ςχιμα; 

 Ναι. 

 Οι Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ δεν το προςδιορίηουν. 

√ Πχι.  

 Εξαρτάται από τθν απόφαςθ του διαιτθτι. 

 
8. Ποιο είναι το ελάχιςτο φψοσ που πρζπει να ζχει το κοντάρι του κόρνερ; 

 2,10 μ. 

 1,8 μ. 

 1,2 μ. 

√ 1,5 μ. 
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9. Με ποιο άλλο ςχζδιο, εκτόσ τθσ ςυνεχόμενθσ, γραμμισ μπορεί να χαραχκεί ο 
αγωνιςτικόσ χϊροσ; 

 Μόνο με διακεκομμζνο ςχζδιο 

 με αυλακωτό ςχζδιο 

√ Με ςυνεχόμενο ςχζδιο 

 με οποιοδιποτε ςχζδιο, αρκεί να φαίνονται ίςιεσ 

 
10. Επιτρζπεται να υπάρχουν γραμμζσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο, φυςικοφ χλοοτάπθτα, που 
να είναι διαφορετικζσ από αυτζσ που ορίηονται ςτον Κανόνα 1; 

√ Πχι.  

 Ναι, αλλά μόνο όςεσ ο διαιτθτισ κεωρεί ότι είναι χριςιμεσ για τον καλφτερο ζλεγχο του αγϊνα. 

 Ναι, αλλά μόνο εφόςον το επιτρζπουν οι ομοςπονδίεσ μζλθ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

11. Ποιεσ είναι οι ςωςτζσ διαςτάςεισ του αγωνιςτικοφ χϊρου για μθ διεκνείσ αγϊνεσ; 
 Ρλάτοσ: 50‐90 μ   Μικοσ: 95‐110 μ 

 Ρλάτοσ: 50‐85 μ   Μικοσ: 85‐110 μ 

√ Ρλάτοσ: 45‐90 μ   Μικοσ: 90‐120 μ 

 Ρλάτοσ: 40‐95 μ   Μικοσ: 90‐105 μ 

 

12. Ποιεσ είναι οι ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ διαςτάςεισ ενόσ τζρματοσ; 
√ 7,32 x 2,44. 

 7,32 x 2,40. 

 7,30 x 2,44. 

 7,33 x 2,44. 

 

13. Εφόςον ο αγϊνασ ζχει ξεκινιςει, επιτρζπεται να αντικαταςτακεί θ μπάλα; 
√ Πχι χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι. 

 Ναι, εφόςον το ηθτιςουν πολλοί παίκτεσ. 

 Ναι, εφόςον ςυμφωνοφν και αρχθγοί των δυο ομάδων. 

 Ναι, εφόςον ςυμφωνοφν και αρχθγοί των δυο ομάδων. 

 

14. Από ποια υλικά πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα το οριηόντιο και τα κάκετα δοκάρια; 
 Ξφλο, μζταλλο, υαλονιματα (φάιμπεργκλασ) ι άλλα εγκεκριμζνα υλικά. 

√ Ξφλο, μζταλλο ι άλλο εγκεκριμζνο υλικό. 

 Ρλαςτικό ι ξφλο μόνο. 

 Οποιοδιποτε υλικό που δεν αποτελεί κίνδυνο για τουσ παίκτεσ. 

 

15. Τπάρχουν πάντα τεχνικζσ περιοχζσ όταν διεξάγεται ζνασ αγϊνασ; 
√ Πχι πάντα 

 Ναι, πάντα. 

 Πχι αν δεν ζχουν ςθμειωκεί με ςυνεχείσ ι διακεκομμζνεσ γραμμζσ. 

 Ναι, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 

16. ε πόςθ απόςταςθ από τθ γραμμι του πλαγίου πρζπει να βρίςκονται οι διαφθμιςτικζσ 
πινακίδεσ; 

 Τουλάχιςτον 2 μζτρα. 

 Τουλάχιςτον 3 μζτρα. 

√ Τουλάχιςτον 1 μζτρο. 

 Τουλάχιςτον 5 μζτρα. 

 

17. Ποιο από τα παρακάτω είναι 90 μζτρα ς' ζναν αγωνιςτικό χϊρο; 
 Η ακτίνα του κφκλου τθσ ςζντρασ. 

 Το πλάτοσ τθσ περιοχισ του πζναλτι. 

√ Το μικοσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 Το πλάτοσ των γραμμϊν. 
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18. Εφόςον Ποιοσ επιτρζπεται να βρίςκεται ςτον πάγκο ςτθν τεχνικι περιοχι; 
 Μόνο ο προπονθτισ ι το άτομο που δίνει οδθγίεσ προσ τουσ παίκτεσ. 

 Μόνο ο γυμναςτισ, άλλοι αξιωματοφχοι τθσ ομάδασ και παίκτεσ  οι οποίοι αποβλικθκαν μποροφν  

 να κάκονται εκεί. 

√ Στον πάγκο μποροφν να βρίςκονται οι αξιωματοφχοι τθσ ομάδασ, οι αναπλθρωματικοί και οι  

 παίκτεσ  που αντικαταςτάκθκαν. 

 Πλεσ οι απαντιςεισ είναι λανκαςμζνεσ. 

 

19. Ποιεσ προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφν τα δίχτυα για να ςυμμορφϊνονται με τουσ 
Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ; 

√ Ρρζπει να είναι ςτερεωμζνα ςτα τζρματα και ςτο ζδαφοσ πίςω από το τζρμα, με ςωςτι ςτιριξθ  

 χωρίσ να εμποδίηουν τον τερματοφφλακα. 

 Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από κάνναβθ, γιοφτα ι νάιλον, και το τελευταίο πρζπει να ζχει  

 τθν ίδια πυκνότθτα με το προθγοφμενο υλικό. 

 Ρρζπει να είναι ςτερεωμζνα ςτο τζρμα και ςτο ζδαφοσ πίςω από το τζρμα με κατάλλθλο τρόπο. 

 Καμία απάντθςθ δεν είναι ςωςτι. 

 
20. Ποιο πρζπει να είναι το πλάτοσ των δοκϊν του τζρματοσ; 

√ 12 εκ. μζγιςτο. 

 12 εκ. ελάχιςτο. 

 Το ίδιο πλάτοσ με τισ γραμμζσ του τζρματοσ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

  
21. Είναι απαραίτθτθ θ χριςθ των διχτυϊν ςε αγϊνα Εκνικοφ μασ επαγγελματικοφ 
πρωτακλιματοσ; 

 Πχι. 

 Πχι, θ χριςθ είναι προαιρετικι. 

√ Ναι, ςφμφωνα με τον ΚΑΡ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 
22. Ποια πρζπει να είναι θ απόςταςθ μεταξφ του ςθμείου του πζναλτι και του τόξου τθσ 
περιοχισ πζναλτι; 

 11 μ. 

 7,32 μ. 

√ 9,15 μ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 
23. Θεωρείται ο χϊροσ μεταξφ του διχτυοφ του τζρματοσ και τθσ γραμμισ του τζρματοσ 
μζροσ του αγωνιςτικοφ χϊρου; 

√ Πχι. 

 Ναι. 

 Εξαρτάται από τον κανονιςμό τθσ διοργάνωςθσ. 

 Εξαρτάται από τισ διαςτάςεισ του αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 
24. Ο τερματοφφλακασ χαράςςει με το πόδι του τον αγωνιςτικό χϊρο, ϊςτε να 
προςδιορίηει τθ κζςθ του ςε ςχζςθ με το τζρμα που βρίςκεται πίςω του, ενϊ παίηεται θ 
μπάλα. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 

√ πρζπει να παρατθριςει τον τερματοφφλακα για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά ςτθν επόμενθ  

 διακοπι του παιχνιδιοφ 
 πρζπει να παρατθριςει τον τερματοφφλακα και να προςπακιςει να ςβιςει τα ςθμάδια. 

 πρζπει να διακόψει τον αγϊνα και να παρατθριςει τον τερματοφφλακα για αντιακλθτικι  

 ςυμπεριφορά. 

 πρζπει να διακόψει τον αγϊνα αν δεν μπορεί να εφαρμόςει το πλεονζκτθμα, ςτθ ςυνζχει να  

 παρατθριςει τον τερματοφφλακα για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και να ξεκινιςει πάλι το 
 παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι. 
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25. Επιτρζπεται να υπάρχουν γραμμζσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο, που να είναι διαφορετικζσ 
από αυτζσ που ορίηονται ςτον Κανόνα 1; 

√ Ναι, ςε τεχνικό χλοοτάπθτα 

 Ναι, αλλά μόνο όςεσ ο διαιτθτισ κεωρεί ότι είναι χριςιμεσ για τον καλφτερο ζλεγχο του αγϊνα. 

 Ναι, αλλά μόνο εφόςον το επιτρζπουν οι ομοςπονδίεσ μζλθ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

26. Ποια Αν θ μπάλα ςκάςει θ καταςτεί αντικανονικι ςε διακοπι του αγϊνα, με ποιο 
τρόπο πρζπει να δοκεί ςυνζχεια ςτο παιχνίδι; 

√ Ο αγϊνασ πρζπει να ξαναρχίςει ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 Ο αγϊνασ πρζπει να ξεκινιςει με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο που θ μπάλα ζςκαςε ι  

 κατζςτθ αντικανονικι. 

 Ο αγϊνασ πρζπει να ξεκινιςει με άμεςο ι ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα από το ςθμείο που  

 βρίςκονταν θ μπάλα. 

 Ο αγϊνασ πρζπει πάντα να ξεκινά με ελεφκερο διαιτθτι. 

 

27. Αν θ μπάλα ςκάςει ι καταςτεί αντικανονικι κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, το 
παιχνίδι διακόπτεται και ξεκινά πάλι... 

 με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 με επαναφορά από τα πλάγια. 

√ με ελεφκερο διαιτθτι. 

 

28. τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ, το βάροσ τθσ μπάλασ δεν πρζπει να είναι μικρότερο από... 
 500 γρ. 

√ 410 γρ. 

 400 γρ. 

 450 γρ. 

 

29. τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ, το βάροσ τθσ μπάλασ δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερο 
από... 

√ 450 γρ. 

 500 γρ. 

 400 γρ. 

 430 γρ. 

 

30. Σο πρόςωπο ι τα πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για να επιτρζψουν τθν αλλαγι τθσ 
μπάλασ είναι... 

 ο διοργανωτισ. 

 ο προπονθτισ. 

 οι αρχθγοί και των δυο ομάδων. 

√ ο διαιτθτισ. 

 

31. Η μπάλα είναι καταςκευαςμζνθ από... 
 πλαςτικό. 

 δζρμα. 

√ δζρμα ι άλλο κατάλλθλο υλικό. 

 ςυνκετικό υλικό. 

 

32. Σο ςχιμα τθσ μπάλασ είναι... 
 ςτρογγυλό. 

√ ςφαιρικό. 

 οβάλ. 

 οποιοδιποτε ςχιμα. 
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33. Αν θ μπάλα ςκάςει θ καταςτεί αντικανονικι ςε διακοπι του αγϊνα, όταν πρόκειται να 
εκτελεςτεί ζνα πλάγιο, το παιχνίδι ςυνεχίηεται με... 

 ελεφκερο διαιτθτι. 

 ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

√ μια επαναφορά τθσ μπάλασ από τα πλάγια. 

 άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 

34. Πριν ξεκινιςει το παιχνίδι, ποιοσ αποφαςίηει ποια μπάλα κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθ 
διάρκεια του παιχνιδιοφ; 

 Ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ που αγωνίηεται εντόσ ζδρασ. 

 Ο διοργανωτισ. 

√ Ο διαιτθτισ. 

 Οι δυο αρχθγοί. 

 

35. Ποια απόφαςθ πρζπει να πάρει ο διαιτθτισ αν, ενϊ ο αγϊνασ παίηεται θ μπάλα 
ξεφουςκϊςει μζςα ςτθν περιοχι του τζρματοσ; 

 Να επιτρζψει τθν ςυνζχεια του παιχνιδιοφ μζχρισ ότου θ μπάλα βγει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. 

√ Να διακόψει τον αγϊνα και να τον ξεκινιςει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι από τθν γραμμι τθσ  

 περιοχισ τζρματοσ που είναι παράλλθλθ με τθν γραμμι τζρματοσ και από το πλθςιζςτερο 
 ςθμείο που βριςκόταν αυτι όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 Να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρϊςει ελεφκερο λάκτιςμα υπζρ τθσ ομάδασ που αμφνεται. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

36. Μποροφν οι αρχθγοί των ομάδων κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ να ηθτιςουν απότο 
διαιτθτι τθν αντικατάςταςθ τθσ μπάλασ; 

 Πχι γιατί το παιχνίδι ξεκίνθςε με μπάλα που προβλζπεται από τον κανονιςμό. 

 Ναι, ο διαιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τθν ελζγξει και να τθν αλλάξει. 

√ Ναι, αλλά τθν απόφαςθ για τθν ικανοποίθςθ ι μθ του αιτιματοσ τθν λαμβάνει ο διαιτθτισ. 

 Πχι οι παίκτεσ  δεν επιτρζπεται να ηθτιςουν απότο διαιτθτι τθν αντικατάςταςθ τθσ μπάλασ. 

 

37. Σι χρϊμα πρζπει να ζχει θ μπάλα για να είναι ςφμφωνθ με τουσ Κανόνεσ του 
Παιχνιδιοφ; 

 Λευκό, κίτρινο και κόκκινο. 

 Αυτά που ορίηονται από τθν διοργανϊτρια αρχι (ΕΡΟ, Super League κλπ). 

√ Ο διαιτθτισ αποφαςίηει τθν καταλλθλότθτα τθσ μπάλασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρϊματόσ τθσ. 

 Οποιοδιποτε χρϊμα τθν ξεχωρίηει από τον αγωνιςτικό χϊρο, εκτόσ από πράςινο. 

 

38. Επιτρζπεται να τοποκετθκοφν μπάλεσ περιμετρικά του αγωνιςτικοφ χϊρου για 
χρθςιμοποίθςι τουσ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ; 

 Ναι, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του Κανόνα 2, και θ χριςθ τουσ τελεί  

 υπό τον ζλεγχο των παιδιϊν για τισ μπάλεσ. 

√ Ναι, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του Κανόνα 2, και θ χριςθ τουσ τελεί  

 υπό τον ζλεγχο του διαιτθτι. 

 Πχι, ακόμθ και αν πλθροφν τισ προδιαγραφζσ του Κανόνα 2, επειδι υπάρχει κίνδυνοσ, χωρίσ  

 πρόκεςθ, να μπουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

 Πχι, ςε καμία περίπτωςθ. 

 

39. Αν θ μπάλα θ οποία κινείται προσ τα εμπρόσ και πριν αγγίξει οποιονδιποτε παίκτθ, τθν 
οριηόντια ι τισ κάκετεσ δοκοφσ, ςκάςει θ καταςτεί αντικανονικι κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ πζναλτι ι κατά τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ κτυπθμάτων πζναλτι για τθν ανάδειξθ 
νικθτι, πϊσ ξαναρχίηει το παιχνίδι; 

√ Ράντοτε με τθν επανάλθψθ του πζναλτι. 

 Ράντοτε με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο του πζναλτι. 

 Ράντοτε με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο ζςκαςε θ μπάλα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 
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40. Μια άλλθ μπάλα μπαίνει ςτον αγωνιςτικό χϊρο κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. Πρζπει ο 
διαιτθτισ να διακόψει τον αγϊνα; 

√ Πχι, ο διαιτθτισ διακόπτει τον αγϊνα μόνο αν θ δεφτερθ μπάλα επθρεάηει το παιχνίδι. 

 Ναι, ο διαιτθτισ διακόπτει τον αγϊνα αμζςωσ 

 Πχι, ο διαιτθτισ διακόπτει τον αγϊνα μόνο αν ζνασ από τουσ αξιωματοφχουσ τθσ ομάδασ δει τθν 
δεφτερθ μπάλα.  

 Ναι, ο διαιτθτισ διακόπτει τον αγϊνα, αλλά όχι αμζςωσ. 

 

41. Η περιφζρεια τθσ μπάλασ είναι... 
√ όχι μεγαλφτερθ από 70 εκ. και όχι μικρότερθ από 68 εκ.. 

 όχι μεγαλφτερθ από 65 εκ. και όχι μικρότερθ από 60 εκ. 

 όχι μεγαλφτερθ από 75 εκ. και όχι μικρότερθ από 70 εκ. 

 όχι μεγαλφτερθ από 60 εκ. και όχι μικρότερθ από 55 εκ. 

 

42. ε μζτρθςθ ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ, θ πίεςθ τθσ μπάλασ είναι... 
 0,7 ‐ 1,2 ατμόςφαιρεσ (700 ‐ 1.200 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοςτό). 

 0,5 ‐ 1,0 ατμόςφαιρεσ (500 ‐ 1.000 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοςτό). 

√ 0,6 ‐ 1,1 ατμόςφαιρεσ (600 ‐ 1.100 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοςτό). 

 0,8 ‐ 1,3 ατμόςφαιρεσ (800 ‐ 1.300 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοςτό). 

 
43. Ο αναπλθρωματικόσ πρζπει να μπαίνει ςτον αγωνιςτικό χϊρο από... 

 οπουδιποτε. 

 τθν τεχνικι περιοχι. 

√ τθ διχοτόμο γραμμι μόνο κι εφόςον το παιχνίδι ζχει ςταματιςει. 

 από οποιοδιποτε ςθμείο κατά μικοσ τθσ γραμμισ του πλαγίου. 

 

44. Ο κανονιςμόσ τθσ διοργάνωςθσ αναφζρει ότι όλοι οι παίκτεσ  και αναπλθρωματικοί 
πρζπει να δθλϊνονται πριν από το εναρκτιριο λάκτιςμα. το εναρκτιριο λάκτιςμα μια 
ομάδα δθλϊνει ςτο διαιτθτι ότι κα ξεκινιςει με 9 παίκτεσ.  Μποροφν δυο παίκτεσ  που κα 
φκάςουν με κακυςτζρθςθ να ςυμμετάςχουν ςτο παιχνίδι, εφόςον αυτό ζχει ξεκινιςει; 

√ Ναι, εφόςον οι παίκτεσ  που ζφταςαν με κακυςτζρθςθ είχαν δθλωκεί, ςτο φφλλο αγϊνα, πριν  

 από τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ. 

 Πχι. 

 Ο διαιτθτισ μπορεί να αποφαςίςει το να επιτρζψει ςε όςουσ παίκτεσ  ζφταςαν με κακυςτζρθςθ  

 να ςυμπλθρϊςουν τθν ομάδα. 

 Μόνο εφόςον ςυμφωνεί θ αντίπαλθ ομάδα. 

 

45. Παίκτθσ ο οποίοσ πρόκειται να αντικαταςτακεί αρνείται να εγκαταλείψει τον 
αγωνιςτικό χϊρο. Αφοφ ηιτθςεσ από τον αρχθγό να του μιλιςει, αυτόσ ςυνεχίηει να 
αρνείται.  Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςι ςου; 

 Να παρατθριςω τον παίκτθ. 

 Να μιλιςω με τον αρχθγό ϊςτε να προτρζψει τον παίκτθ να αποχωριςει γριγορα από τον  

 αγωνιςτικό χϊρο. 

 Να διακόψω το παιχνίδι μζχρισ ότου ο παίκτθσ αποχωριςει από τον αγωνιςτικό χϊρο. 

√ ςυνεχίηω το παιχνίδι 
 

46. Από ποιο ςθμείο του αγωνιςτικοφ χϊρου πρζπει να αποχωριςει ο παίκτθσ που 
αντικακίςταται; 

 Τθν διχοτόμο γραμμι. 

√ Οπουδιποτε. 

 Τθν πλάγια γραμμι. 

 Τθν γραμμι του τζρματοσ. 
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47. Μπορεί ν' αντικαταςτακεί παίκτθσ που αποβλικθκε πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα; 
 Μπορεί και από ζναν παίκτθ που δεν ςυμπεριζλαβε ςτθν 18άδα ο προπονθτισ. 

√ Μπορεί από ζναν από τουσ αναπλθρωματικοφσ 

 Μπορεί από όποιον παίκτθ που ιλκε εκείνθ τθ ςτιγμι 

 Εξαρτάται από τον κανονιςμό τθσ διοργάνωςθσ. 

 

48. Παίκτθσ αλλάηει κζςθ με τον τερματοφφλακά του, ςτθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, χωρίσ 
τθν άδεια του διαιτθτι. Ο διαιτθτισ … 

 Μόλισ βλζπει τθν αλλαγι ςταματά το παιχνίδι και δίνει πζναλτι μόλισ ο παίκτθσ πιάνει τθ μπάλα. 

 Αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί εφόςον ο καινοφργιοσ τερματοφφλακασ δεν ελζγχει τθ μπάλα  

 είτε με τα χζρια του, είτε με τα πόδια του 

 Επαφίεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι. 

√ Αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί μζχρι τθν επόμενθ διακοπι, όπου και παρατθροφνται  

 αμφότεροι οι παίκτεσ. 
 

49. Πότε ολοκλθρϊνεται πλιρωσ μια αλλαγι; 
√ Πταν ο αναπλθρωματικόσ ειςζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

 Πταν ο παίκτθσ που αντικακίςταται αποχωρεί από τον αγωνιςτικό χϊρο. 

 Πταν ξεκινά και πάλι το παιχνίδι μετά τθν αλλαγι. 

 Πταν ο διαιτθτισ ςθμειϊςει τθν αλλαγι, αφοφ ειςζλκει ο παίκτθσ. 

 
50. Μπορεί μια ομάδα να αγωνιςκεί χωρίσ τερματοφφλακα κατά τθ διάρκεια ενόσ 
παιχνιδιοφ; 

√ Πχι, ποτζ. 

 Ναι. 

 Ναι, αλλά μόνο για πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα. Ρρζπει να επιςτρζψει αμζςωσ μετά από ζναν  

 τραυματιςμό ι τθν αλλαγι τθσ ςτολισ του. Το παιχνίδι βζβαια κα ςυνεχίηεται όςο αυτόσ λείπει. 

 Πχι, και πρζπει να παραμζνει πάντα ςτο μιςό αγωνιςτικό χϊρο τθσ ομάδασ του αφοφ είναι ο  

 τερματοφφλακασ 
 

51. Η γνϊμθ  του Διεκνοφσ Ποδοςφαιρικοφ υμβουλίου (IFAB) είναι ότι ζνα παιχνίδι δεν 
πρζπει να ςυνεχίηεται αν λιγότεροι από... 

 πζντε παίκτεσ  απομζνουν ςε μια ομάδα. 

 ζξι παίκτεσ  απομζνουν ςε μια ομάδα. 

√ επτά παίκτεσ  απομζνουν ςε μια ομάδα. 

 εννζα παίκτεσ  απομζνουν ςε μια ομάδα. 

 

52. Μπορεί μια ομάδα να ςυνεχίςει να αγωνίηεται χωρίσ τερματοφφλακα, αν αυτόσ 
τραυματιςτεί; 

 Ναι, γιατί ο τερματοφφλακασ κεωρείται και είναι ζνασ παίκτθσ 

 Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν γίνει όλεσ οι αλλαγζσ. 

 Ναι, πάντα. 

√ Πχι. 

 

53. Ζνασ αναπλθρωματικόσ μπαίνει ςτον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι, 
ενόςω θ ομάδα του επιτίκεται. Ο διαιτθτισ … 

 τον παρατθρεί για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ξεκινά με ελεφκερο διαιτθτι 

√ τον παρατθρεί για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ξεκινά με ζμμεςο 

 τον παρατθρεί για είςοδο ςτον αγωνιςτικό χϊρο, χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι, και ξεκινά με  

 ζμμεςο 

 τον παρατθρεί για είςοδο ςτον αγωνιςτικό χϊρο, χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι, και ξεκινά με  

 ελεφκερο διαιτθτι 
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54. Ζνασ αναπλθρωματικόσ τθσ επιτικζμενθσ ομάδασ, ο οποίοσ μπικε ςτο παιχνίδι χωρίσ 
τθν άδεια του διαιτθτι, ςθμειϊνει ζνα τζρμα. Ο διαιτθτισ το αντιλαμβάνεται πριν να 
ξεκινιςει πάλι το παιχνίδι. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 

 Ακυρϊνει το γκολ και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι. 

 Ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

√ Ακυρϊνει το τζρμα και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ξεκινά τον αγϊνα 
με ζμμεςο που κα εκτελεςτεί από τθν περιοχι του τζρματοσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ  

 Ακυρϊνει το τζρμα και καταλογίηει ζνα άμεςο 

 

55. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των αλλαγϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε ζνα παιχνίδι 
πρωτακλιματοσ ι κυπζλλου, είναι: 
 Ρζντε παίκτεσ  από κάκε ομάδα. 

 Επτά παίκτεσ  από κάκε ομάδα. 

√ Τρεισ παίκτεσ  από κάκε ομάδα. 

 Δυο παίκτεσ  και ζνασ τερματοφφλακασ από κάκε ομάδα. 

 

56. Κάκε παίκτθσ επιτρζπεται να αλλάξει κζςθ με τον τερματοφφλακα υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι... 
√ ο διαιτθτισ ζχει ενθμερωκεί προθγουμζνωσ και ότι θ αλλαγι γίνεται κατά τθ διάρκεια μιασ  

 διακοπισ του παιχνιδιοφ. 

 ζχει ενθμερωκεί ο αρχθγόσ. 

 και οι δυο παίκτεσ  ζχουν δεχτεί παρατιρθςθ προθγουμζνωσ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

57. Μία ομάδα είναι ζτοιμθ να ςθμειϊςει τζρμα. Σθ ςτιγμι που θ μπάλα πρόκειται να μπει 
ςτο τζρμα, αμυντικόσ του οποίου θ ομάδα αποτελείται από επτά μόνο παίκτεσ, φεφγει 
επίτθδεσ από τον αγωνιςτικό χϊρο. Ο διαιτθτισ ..... 
 πρζπει αμζςωσ να διακόψει οριςτικά το παιχνίδι. 

 αν ςθμειωκεί γκολ, πρζπει να το ακυρϊςει. 

√ καταλογίηει γκολ. Αν ο παίκτθσ, ο οποίοσ βγικε από τον αγωνιςτικό χϊρο, δεν επιςτρζψει για τθν  

 ζναρξθ, διακόπτει τον αγϊνα κι αναφζρει ςτο φφλλο αγϊνα το γεγονόσ 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί, κακϊσ ο παίκτθσ δεν βγικε από το αγωνιςτικό χϊρο λόγω  

 τραυματιςμοφ ι αποβολισ. 
 

58. Μια ομάδα δεν δθλϊνει αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ  πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα, κατά 
ςυνζπεια... 
√ θ ομάδα αυτι δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει αναπλθρωματικοφσ ςτθ διάρκεια του  

 αγϊνα. 

 οι αναπλθρωματικοί δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μζχρι τθν ζναρξθ του δεφτερου  

 θμιχρόνου. 

 οι αναπλθρωματικοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όταν ζλκουν και αφοφ δθλϊςουν το  

 όνομά τουσ ςτο διαιτθτι. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

59. Μια ομάδα δίνει ςτο διαιτθτι τα επτά ονόματα των αναπλθρωματικϊν πριν το 
εναρκτιριο λάκτιςμα, όμωσ τρεισ είναι παρόντεσ λίγο πριν ζναρξθ του αγϊνα. Μποροφν οι 
υπόλοιποι να ζλκουν όποτε κζλουν κι αν χρειαςτεί να αντικαταςταςιςουν τακτικό; 
√ Ναι. 

 Πχι 

 Μόνο για να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ παικτϊν τθσ πρϊτθσ ομάδασ. 

 Καμία απάντθςθ δεν είναι ςωςτι. 
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60. ε περίπτωςθ που μια αντικατάςταςθ πραγματοποιείται ςτθ διάρκεια τθσ ανάπαυλασ 
του θμιχρόνου... 
√ θ διαδικαςία κα ολοκλθρωκεί πριν ξεκινιςει το δεφτερο θμίχρονο. 

 δεν χρειάηεται κάποια ειδικι διαδικαςία. 

 θ διαδικαςία τθσ αντικατάςταςθσ ολοκλθρϊνεται όταν ο αναπλθρωματικόσ παίκτθσ ειςζλκει 
ςτον αγωνιςτικό χϊρο.  

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

61. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αποδεκτό τρόπο αποχϊρθςθσ ενόσ παίκτθ από 
τον αγωνιςτικό χϊρο; 
 Ζνασ παίκτθσ περνά τθν γραμμι του πλαγίου ςτθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ. 

 Ζνασ τραυματιςμζνοσ παίκτθσ περνά μία από τισ γραμμζσ του αγωνιςτικοφ χϊρου για να δεχκεί  

 ιατρικι φροντίδα ενϊ παίηεται θ μπάλα. 

 Επιτικζμενοσ, που βρίςκεται ςε κζςθ offside,  βγαίνει από τον αγωνιςτικό χϊρο για να δείξει το 
διαιτθτι ότι δεν ςυμμετζχει ενεργά ςτθν φάςθ.  

√ Αμυνόμενοσ παίκτθσ περνά πίςω από τθ δικι του γραμμι του τζρματοσ ϊςτε να βρεκεί  

 ςε κζςθ offside  ζνασ αντίπαλοσ. 
 

62. Από ποιο ςθμείο του αγωνιςτικοφ χϊρου μπορεί να μπει, για να ςυμμετάςχει πάλι ςτο 
παιχνίδι, παίκτθσ, που είχε βγει με άδεια του διαιτθτι, ενϊ παίηεται θ μπάλα; 
 Από οποιοδιποτε ςθμείο, με τθν προχπόκεςθ ότι ο παίκτθσ δεν παρεμβαίνει ςτο παιχνίδι. 

√ Από οποιοδιποτε ςθμείο των πλάγιων γραμμϊν. 

 Από τθν γραμμι του τζρματοσ. 

 Από τθν διχοτόμο γραμμι. 

 

63. Επιτρζπεται ςε ζναν τερματοφφλακα να εκτελζςει είτε πλάγιο, είτε κόρνερ, είτε 
πζναλτι; 
√ Ναι 

 Ναι, αλλά ςτθ ςυνζχεια πρζπει να επιςτρζψει ςτθν δικι του περιοχι πζναλτι. 

 Πχι 

 Μονό κατόπιν άδειασ του διαιτθτι 

 

64. Ζνασ αναπλθρωματικόσ από κάκε ομάδα βρίςκεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο τθν ςτιγμι 
που μια ομάδα ςθμειϊνει ζνα τζρμα, και ο διαιτθτισ... 
 ακυρϊνει το τζρμα, παρατθρεί τουσ παίκτεσ  για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και τουσ διατάςςει 

να εγκαταλείψουν τον αγωνιςτικό χϊρο. Το παιχνίδι ξαναρχίηει με ζμμεςο από το ςθμείο ςτο 
οποίο παιηόταν θ μπάλα πριν τθν επίτευξθ του τζρματοσ. 

 

√ ακυρϊνει το τζρμα, παρατθρεί τουσ παίκτεσ  για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και τουσ διατάςςει 
να εγκαταλείψουν τον αγωνιςτικό χϊρο. Το παιχνίδι αρχίηει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι από τθν 
περιοχι του τζρματοσ. 

 

 ακυρϊνει το τζρμα, παρατθρεί τουσ παίκτεσ  για είςοδο ςτον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ άδεια και  

 τουσ διατάςςει να εγκαταλείψουν τον αγωνιςτικό χϊρο. Το παιχνίδι ξαναρχίηει με ελεφκερο 
διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο παιηόταν θ μπάλα και τουσ διατάςςει να εγκαταλείψουν τον 
αγωνιςτικό χϊρο. Το παιχνίδι ξαναρχίηει με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο 
παιηόταν θ μπάλα πριν τθν επίτευξθ του τζρματοσ. 

 ακυρϊνει το τζρμα, παρατθρεί τουσ παίκτεσ  για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και τουσ  
 διατάςςει να εγκαταλείψουν τον αγωνιςτικό χϊρο. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ζμμεςο 

από τθν περιοχι του τζρματοσ. 
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65. θμειϊνεται ζνα τζρμα ςε βάροσ ομάδασ θ οποία ζχει 12 παίκτεσ  ςτον αγωνιςτικό 
χϊρο. Ο διαιτθτισ το αντιλαμβάνεται αυτό πριν να ξεκινιςει πάλι το παιχνίδι. Ο διαιτθτισ 
… 
 ακυρϊνει το τζρμα 

 καταλογίηει γκολ και ηθτά από τον 12ο παίκτθ να φφγει από τον αγωνιςτικό χϊρο. 

√ καταλογίηει το γκολ, παρατθρεί των 12ο παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και του ηθτά να 
φφγει από τον αγωνιςτικό χϊρο.  

 ακυρϊνει το γκολ, παρατθρεί των 12ο παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και αρχίηει πάλι το 
παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι ςτθν περιοχι τζρματοσ  

 

66. Επιτρζπεται ςτουσ παίκτεσ να φοράνε κοςμιματα κατά τθ διάρκεια ενόσ παιχνιδιοφ; 
 Ναι. 

√ Πχι. 

 Εξαρτάται από τον κανονιςμό τθσ διοργάνωςθσ. 

 Εξαρτάται από το διαιτθτι. 

 

67. Μπορεί ζνασ παίκτθσ να αγωνιςτεί χωρίσ επικαλαμίδεσ;  
 Ναι.  

 Μόνο αν είναι ο αρχθγόσ. 

√ Πχι. 

 Ναι, αν υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ. 

 

68. Πριν ξεκινιςει το παιχνίδι, οι αξιωματοφχοι του αγϊνα οφείλουν να ελζγξουν το 
ςφνολο του εξοπλιςμοφ των παικτϊν. Αυτό είναι ςωςτό; 
√ Ναι. 

 Πχι. 

 Πχι, δεν είναι απαραίτθτο. 

 Πχι, θ αποςτολι αυτι ανικει ςτον παρατθρθτι διαιτθςίασ. 

 

69. Σι πρζπει να γίνει αν ζνασ παίκτθσ αποκαλφψει κάποιο ςφνκθμα ι διαφιμιςθ που 
φζρει κάτω από τθν επίςθμθ φανζλα τθσ ομάδασ του; 
 Εξαρτάται από τον τφπο του ςυνκιματοσ ι τθσ διαφιμιςθσ. 

√ Ο διαιτθτισ κα το ςθμειϊςει ςτο φφλλο αγϊνα 

 Δεν αποτελεί πρόβλθμα. 

 Ο διαιτθτισ πρζπει να παρατθριςει τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 

70. Κάκε τερματοφφλακασ φζρει χρϊματα που τον ξεχωρίηουν από: 
 Τθν αντίπαλθ ομάδα, το διαιτθτι και τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ. 

√ Τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ, το διαιτθτι και τουσ βοθκοφσ διαιτθτζσ. 

 Τον αντίπαλο τερματοφφλακα, το διαιτθτι και τον τζταρτο διαιτθτι. 

 Τουσ ςυμπαίκτεσ του. 

 
71. Επιτρζπεται ςτουσ παίκτεσ  να φζρουν μονοκόμματθ αγωνιςτικι ενδυμαςία αντί για 
φανζλα και παντελονάκι. 
 Ναι αυτό είναι ςυνθκιςμζνο. 

√ Πχι. 

 Εξαρτάται από τον κανονιςμό τθσ διοργάνωςθσ. 

 Ναι, αν το επιτρζπει ο διαιτθτισ. 

 
72. Επιτρζπεται ςτουσ παίκτεσ  να χρθςιμοποιοφν ταινία προκειμζνου να καλφψουν τυχόν 
κοςμιματα;  
√ Πχι. 

 Πχι αν τα κοςμιματα είναι μεταλλικά. 

 Ναι, αν το επιτρζπει ο διαιτθτισ. 

 Ναι, εφόςον τθν ευκφνθ αναλαμβάνει ο παίκτθσ. 
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73. Κατά λάκοσ φεφγει το παποφτςι του παίκτθ ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια ςθμειϊνει γκολ. 
Είναι κανονικό το γκολ;  
√ Ναι. 

 Πχι, είναι άκυρο και το παιχνίδι πρζπει να ξεκινιςει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι. 

 Πχι,  είναι άκυρο και το παιχνίδι πρζπει να ξεκινιςει πάλι με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Πχι,  είναι άκυρο και το παιχνίδι πρζπει να ξεκινιςει πάλι με από τζρματοσ λάκτιςμα. 

 

74. φμφωνα με τισ εντολζσ του γιατροφ, ζνασ παίκτθσ πρζπει να ζχει γφψο ςτο βραχίονά 
του για να αποφφγει περαιτζρω τραυματιςμοφσ. Σι πρζπει να κάνει ο διαιτθτισ; 
√ Θα το επιτρζψει αρκεί να βεβαιωκεί ότι δεν ςυντρζχει κίνδυνοσ για αυτόν και τουσ υπόλοιπουσ  

 παίκτεσ. 

 πρζπει να μθν επιτρζψει τθν ςυμμετοχι του γιατί ο γφψοσ ςυνιςτά κίνδυνο για τουσ υπόλοιπουσ  

 παίκτεσ. 

 πρζπει να του επιτρζψει να αγωνιςτεί δεδομζνου ότι ζχει τθν άδεια του ιατροφ. 

 Τίποτα, δεν αποτελεί ευκφνθ του διαιτθτι κακϊσ ο παίκτθσ διακζτει βεβαίωςθ του γιατροφ 

 

75. Ο διαιτθτισ ηθτά από ζναν παίκτθ να βγάλει τα κοςμιματα που φορά. Μερικά λεπτά 
αργότερα διαπιςτϊνει ότι ο παίκτθσ ςυνεχίηει να τα φορά. Ο διαιτθτισ …… 
 παρατθρεί τον παίκτθ γιατί δεν ςυμμορφϊκθκε με τισ οδθγίεσ του και του ηθτά να φφγει εκτόσ  

 αγωνιςτικοφ χϊρου για να βγάλει τα κοςμιματα. 

 ηθτά απλά από τον παίκτθ να εγκαταλείψει τον αγωνιςτικό χϊρο για να βγάλει τα κοςμιματα. 

√ παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά κι αν ζχει διακοπεί το παιχνίδι, για να  

 δείξει ο διαιτθτισ κίτρινθ, κα ξεκινιςει πάλι με ζμμεςο από το ςθμείο που βριςκόταν θ μπάλα 
κατά τθν διακοπι. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

76. Επιτρζπεται ςε ζναν παίκτθ να φορά κάλτςεσ που καλφπτουν όλο το πόδι του; 
 Πχι. 

 Ναι, αν κάνει κρφο. 

√ Ναι, εφόςον καλφπτουν τισ επικαλαμίδεσ του. 

 Εξαρτάται από το αν ο αγϊνασ είναι διεκνισ ι όχι. 

 

77. Οι φανζλεσ των δφο τερματοφυλάκων είναι ιδίου χρϊματοσ και κανείσ τουσ δεν ζχει 
άλλθ φανζλα. Ο διαιτθτισ … 
 διακόπτει προςωρινά τον αγϊνα. Ρρζπει να φοράνε φανζλεσ διαφορετικοφ χρϊματοσ. 

 επιτρζπει τθν ζναρξθ του αγϊνα, αλλά ηθτά από τουσ αρχθγοφσ των ομάδων να μθν μπαίνουν οι  

 τερματοφφλακεσ ςτθν περιοχι πζναλτι τθσ αντίπαλθσ ομάδασ ςτθ διάρκεια μιασ επίκεςθσ. 

√ ξεκινά το παιχνίδι 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

78. Μπορεί ζνασ παίκτθσ να ςυμμετζχει ςε ζναν επίςθμο αγϊνα με μθ ακλθτικά 
υποδιματα; 
 Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι άλλοι παίκτεσ  φοράνε τον ίδιο τφπο υποδθμάτων. 

 Πχι, ςε καμία περίπτωςθ. 

√ Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν είναι επικίνδυνα για τον ίδιο ι κάποιον άλλο παίκτθ. 

 Εξαρτάται από το είδοσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 

79. Επιτρζπεται ζνασ παίκτθσ να φορά προςτατευτικό εξοπλιςμό κατά τθ διάρκεια ενόσ 
αγϊνα για να αποφφγει τυχόν τραυματιςμοφσ; 
 Οι παίκτεσ  δεν επιτρζπεται να φοράνε επιγονατίδεσ ι επιαγκωνίδεσ, μάςκεσ προςϊπου ι  

 προςτατευτικά κεφαλισ κακϊσ είναι επικίνδυνα για τουσ άλλουσ παίκτεσ. 

√ Οι παίκτεσ  μποροφν να προςτατεφουν τον εαυτό τουσ φορϊντασ επιγονατίδεσ, μάςκεσ  

 προςϊπου ι προςτατευτικά κεφαλισ εφόςον δεν είναι επικίνδυνα για τουσ άλλουσ παίκτεσ. 

 Πχι, επειδι οι μάςκεσ προςϊπου και τα προςτατευτικά κεφαλισ μπορεί να είναι επικίνδυνα για  

 τουσ άλλουσ παίκτεσ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 
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80. Αν ζνασ παίκτθσ τραυματιςκεί ςτθ διάρκεια του αγϊνα και ο γιατρόσ πλθροφοριςειτο 
διαιτθτι ότι κα είναι επικίνδυνο για τον παίκτθ να ςυνεχίςει να παίηει, ο διαιτθτισ ... 
 αποφαςίηει να διϊξει τον τραυματία ο οποίοσ οφείλει να υπακοφςει. 

 ηθτά από τουσ τραυματιοφορείσ να βγάλουν τον τραυματία εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου και  

 δεν του επιτρζπει να ςυμμετάςχει πάλι ςτο παιχνίδι 

 αδιαφορεί  για τθν γνϊμθ του γιατροφ και το γεγονόσ του τραυματιςμοφ 

√ δεν είναι αρμόδιοσ να αποφαςίςει για το αν ο παίκτθσ πρζπει να ςυνεχίςει να παίηει ι να φφγει.  

 Αφορά τουσ αποκλειςτικά τουσ αξιωματοφχουσ τθσ ομάδασ του. 
 

81. Ποιοσ ελζγχει το παιχνίδι; 
√ Ο διαιτθτισ. 

 Οι βοθκοί του διαιτθτι. 

 Ο τζταρτοσ διαιτθτισ. 

 Ο διαιτθτισ και ο τζταρτοσ διαιτθτισ. 

 

82. Ο διαιτθτισ ζχει ξεχάςει να φζρει μαηί του τισ κίτρινεσ και τισ κόκκινεσ κάρτεσ και 
προκφπτει μια παράβαςθ θ οποία απαιτεί τθ χριςθ τουσ. Σι πρζπει να κάνει ο διαιτθτισ; 
√ Μπορεί να παρατθριςει ι να αποβάλει ζναν παίκτθ προφορικά και να ενθμερϊςει τον παίκτθ  

 και τουσ αρχθγοφσ και των δυο ομάδων. 

 Διακόπτει το παιχνίδι και πθγαίνει να τισ φζρει. 

 Δεν μπορεί να παρατθριςει οφτε και να αποβάλει. Ρρζπει να δείξει κάρτα 

 Μπορεί να παρατθριςει ι αποβάλει παίκτθ χρθςιμοποιϊντασ χειρονομίεσ ςαν να κράταγε τθν  

 κάρτα 
 

83. Για ποιο από τα ακόλουκα δεν είναι υπεφκυνοσ ο διαιτθτισ; 
 Τθν λιψθ πεικαρχικϊν μζτρων. 

 Τθν εφαρμογι των κανόνων τθσ διοργάνωςθσ. 

√ Τθν εκτίμθςθ των τραυματιςμϊν των παικτϊν. 

 Το να ενεργεί ωσ χρονομζτρθσ. 

 

84. Μπορεί ο αρχθγόσ μιασ ομάδασ να αποβάλει κάποιον από τουσ ςυμπαίκτεσ του για 
ςοβαρό παράπτωμα; 
√ Πχι, μόνο ο διαιτθτισ μπορεί 

 Πχι, μόνο ο προπονθτισ μπορεί να αποβάλει ζναν από τουσ παίκτεσ  του. 

 Ναι, υπάρχουν περιπτϊςεισ που του επιτρζπει ο ΚΑΡ να το κάνει 

 Ναι, διότι μία από τισ υποχρεϊςεισ του ωσ αρχθγόσ είναι να προςτατεφει τθν ομάδα του από  

 αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ ςυμπαικτϊν του 
 

85. Ζνασ αξιωματοφχοσ μιασ ομάδασ δεν ςυμπεριφζρεται με υπεφκυνο τρόπο. Σι πρζπει να 
κάνει ο διαιτθτισ; 
 του δείχνει κόκκινθ κάρτα και να τον απομακρφνει από τθν τεχνικι περιοχι και τθν πζριξ 

περιοχι.  

√ Ο διαιτθτισ πρζπει να διατάξει τθν απομάκρυνςι του από τον αγωνιςτικό χϊρο και τουσ 
παρακείμενουσ χϊρουσ ςε αυτόν.  

 Ο διαιτθτισ δεν πρζπει να πάρει κάποια απόφαςθ για όςο διαρκεί ο αγϊνασ. 

 Ο διαιτθτισ πρζπει να αναφζρει το περιςτατικό ςτισ οικείεσ αρχζσ. 

 

86. Ζνασ παίκτθσ δζχεται ζνα αντικανονικό μαρκάριςμα από ζναν αντίπαλο, αλλά κρατά 
τθν κατοχι τθσ μπάλασ και ςυνεχίηει το παιχνίδι. Ο διαιτθτισ... 
√ εφαρμόηει το πλεονζκτθμα και επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. 

 τιμωρεί το παράπτωμα. 

 επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. Ο διαιτθτισ δεν μπορεί ποτζ να αλλάξει μια απόφαςθ 
εφόςον ζχει εφαρμόςει το πλεονζκτθμα.  

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 
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87. Κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ κα μποροφςε ο διαιτθτισ να ηθτιςει από το βοθκό διαιτθτι 
τθν γνϊμθ του ςχετικά με τθν κανονικότθτα ενόσ γκολ  
 Ρρζπει πάντα να ςυμβουλεφεται το βοθκό, ακόμθ και αν είναι βζβαιοσ για τθν κανονικότθτα. 

√ Ρρζπει να ςυμβουλεφεται το βοθκό οποτεδιποτε κεωρεί ότι απαιτείται θ ςυνεργαςία με το 
βοθκό.  

 Δεν πρζπει ποτζ να ρωτά το βοθκό διότι αυτόσ είναι εκείνοσ που ζχει τθν πλιρθ εξουςία να  

 αποφαςίςει. 

 Ρρζπει να ρωτά το βοθκό οποτεδιποτε αυτό ηθτθκεί από τουσ παίκτεσ με ευγενικό τρόπο 

 

88. Ο διαιτθτισ χτυπιζται τυχαία ςτο πρόςωπο με τθ μπάλα δυνατά με αποτζλεςμα να 
χάςει προςωρινά τισ αιςκιςεισ του, ενϊ θ μπάλα αμζςωσ μετά καταλιγει γκολ. 
Καταλογίηεται το γκολ, παρόλα που δεν το είδε να επιτυγχάνεται; 
√ Ναι, αφοφ ςυνεννοθκεί με τουσ αξιωματοφχουσ του αγϊνα. Το παιχνίδι μπορεί να ςυνεχιςτεί 

παρακολουκϊντασ το ο βοθκόσ μζχρι αυτι να βγει εκτόσ παιχνιδιοφ  

 Ναι, γιατί όλοι οι άλλοι γνωρίηουν ότι επιτεφχκθκε τζρμα, ςυνεπϊσ ο διαιτθτισ πρζπει να το  

 κατακυρϊςει. 

 Πχι, γιατί δεν είδε τθν επίτευξθ του τζρματοσ. 

 Πχι, εκτόσ αν επιβεβαιϊςουν και οι δφο αρχθγοί των ομάδων ότι το τζρμα ςθμειϊκθκε ςωςτά. 

 

89. Η εφαρμογι του πλεονεκτιματοσ ςθμαίνει ότι... 
√ ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ αν, θ ομάδα κατά τθσ οποίασ διαπράχκθκε το  

 παράπτωμα, επωφελείται από αυτι 

 ο παίκτθσ,   που πραγματοποιεί το παράπτωμα, επωφελείται από τθν πράξθ. 

 το παιχνίδι ςυνεχίηεται αν θ ομάδα κατά τθσ οποίασ πραγματοποιικθκε το παράπτωμα ςυνεχίηει  

 να ζχει τθν κατοχι τθσ μπάλασ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

90. Ο διαιτθτισ αποβάλει ζναν παίκτθ, αλλά ο παίκτθσ αρνείται να εγκαταλείψει τον 
αγωνιςτικό χϊρο. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι ςε αυτι τθν περίπτωςθ; 
 Να μιλιςει με τον αρχθγό ϊςτε να υποχρεϊςει τον παίκτθ να αποχωριςει από τον αγωνιςτικό 

χϊρο.  

 Να επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ, αλλά να αναφζρει το περιςτατικό ςτο φφλλο αγϊνα. 

 Να μιλιςει ςτουσ αξιωματοφχουσ τθσ ομάδασ ϊςτε να υποχρεϊςουν τον παίκτθ να αποχωριςει  

 από τον αγωνιςτικό χϊρο. 

√ Να μιλιςει με τον αρχθγό και τουσ αξιωματοφχουσ τθσ ομάδασ ϊςτε να διαςφαλίςουν ότι ο  

 παίκτθσ κα αποχωριςει από τον αγωνιςτικό χϊρο, διαφορετικά πρζπει να διακόψει οριςτικά τον 
αγϊνα. 

 

91. Παίκτθσ, ενϊ διεκδικεί τθ μπάλα, τραυματίηεται χωρίσ υπαιτιότθτα αντιπάλου. Ο 
διαιτθτισ διακόπτει το παιχνίδι και αφοφ ςυνζλκει ο παίκτθσ ι αφοφ ζχει αποχωριςει από 
τον αγωνιςτικό χϊρο για να λάβει ιατρικι φροντίδα, τότε ο διαιτθτισ πρζπει... 
 να αρχίςει πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν ο παίκτθσ. 

√ να αρχίςει πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν θ μπάλα  

 όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 να αρχίςει πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν ο 
διαιτθτισ.  

 να αρχίςει πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι προσ τον ςυμπαίκτθ του τραυματιςμζνου 
παίκτθ.  

 

92. Πότε μπορεί ο διαιτθτισ να διακόψει το παιχνίδι; 
 Ο διαιτθτισ μπορεί να διακόψει το παιχνίδι κατά τθν διακριτικι του ευχζρεια για οποιαδιποτε  

 παράβαςθ των Κανόνων του Ραιχνιδιοφ. 

 Ο διαιτθτισ μπορεί να διακόψει το παιχνίδι για οποιαδιποτε εξωτερικι παρζμβαςθ. 

 Ο διαιτθτισ μπορεί να διακόψει το παιχνίδι αν, αφοφ ζχει εφαρμόςει το πλεονζκτθμα, αυτό δεν  

 πραγματοποιείται. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ 
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93. Ο διαιτθτισ υποπτεφεται ότι καμία από τισ δυο ομάδεσ δεν προςπακεί να ςθμειϊςει 
τζρμα, ωςτόςο κάτι τζτοιο δεν παραβιάηει κανζναν Κανόνα του Παιχνιδιοφ. Ποια πρζπει 
να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ επιςθμαίνει το γεγονόσ αυτό ςτουσ δφο αρχθγοφσ. 

 Ο διαιτθτισ προειδοποιεί τουσ δφο αρχθγοφσ ότι αν ςυνεχιςτεί αυτό, κα διακόψει προςωρινά  

 τον αγϊνα. 

√ Ο διαιτθτισ δεν μπορεί να κάνει τίποτε για αυτό και πρζπει να επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ του 
παιχνιδιοφ.  

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

94. Μπορεί ζνασ παίκτθσ, που βρίςκεται εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου λόγω τραυματιςμοφ, να 
επιςτρζψει από τθν γραμμι του τζρματοσ ενϊ παίηεται θ μπάλα;  
 Ναι, αν αποχϊρθςε από τον αγωνιςτικό χϊρο λόγω τραυματιςμοφ. 

 Ναι, με τθν άδεια του διαιτθτι. 

√ Πχι. Αν παίηεται θ μπάλα, μπορεί να επιςτρζψει μόνο από μια γραμμι του πλαγίου. 

 Επαφίεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι, κακϊσ δεν προβλζπεται από τουσ Κανόνεσ του 
Ραιχνιδιοφ.  

 

95. φμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ ο διαιτθτισ μπορεί να παρατθριςει... 
√ παίκτεσ, αναπλθρωματικοφσ και παίκτεσ  που αντικαταςτάκθκαν. 

 τουσ αξιωματοφχουσ και των δυο ομάδων, παίκτεσ  και αναπλθρωματικοφσ. 

 παίκτεσ  οι οποίοι εμπλζκονται ςτον αγϊνα εκείνθ τθν ςτιγμι. 

 παίκτεσ, αναπλθρωματικοφσ, παίκτεσ  που αντικαταςτάκθκαν και αξιωματοφχουσ τθσ ομάδασ. 

 

96. Ο αρχθγόσ ζχει το δικαίωμα ν' απαιτιςει απότο διαιτθτι να δείξει ς' ζναν ςυμπαίκτθ 
του κίτρινθ κάρτα επειδι ο ςυμπαίκτθσ του ζκανε παράβαςθ που τιμωρείται με κίτρινθ; 
 Ναι, προκειμζνου να τον εμποδίςει να αποβλθκεί. 

√ Πχι, ποτζ. 

 Ναι, ωσ αρχθγόσ τθσ ομάδασ του μετά από διαβοφλευςθ με τον προπονθτι του. 

 Πχι, μόνο μετά από διαβοφλευςθ με τον προπονθτι του μπορεί να αντικαταςτιςει τον παίκτθ. 

 
97. Ζνασ κεατισ ςφυρίηει με μία ςφυρίχτρα. Αμυνόμενοσ, που βρίςκεται ςτθν περιοχι 
πζναλτι τθσ ομάδασ του, πιάνει τθ μπάλα με τα χζρια, γιατί νόμιςε ότι ςφφριξε ο διαιτθτισ. 
Ο διαιτθτισ … 
√ διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίηει άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα ι πζναλτι. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

98. Επιτρζπεται να δείξει ο διαιτθτισ κόκκινθ κάρτα ςε ζναν αναπλθρωματικό παίκτθ και 
να του ηθτιςει να αποχωριςει από τθν τεχνικι περιοχι επειδι χρθςιμοποιεί προςβλθτικι 
γλϊςςα; 
 Πχι, ποτζ. 

√ Ναι, πάντα. 

 Μόνο αν ο αναπλθρωματικόσ δεν ζχει ςυμμετάςχει ακόμα ςτο παιχνίδι και ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί όλοι οι αναπλθρωματικοί.  

 Μόνο αν ο αναπλθρωματικόσ ζχει ιδθ ςυμμετάςχει ςτο παιχνίδι. 

 

99. Παίκτθσ δζχεται δεφτερθ κίτρινθ κάρτα αλλά ο διαιτθτισ δεν τον αποβάλει. Ποιοσ κα 
παρζμβει για να διορκωκεί το λάκοσ; 
√ Ο οποιοςδιποτε από τθν υπόλοιπθ διαιτθτικι ομάδα, που υπζπεςε ςτθν αντίλθψι του, δρϊντασ  

 μάλιςτα άμεςα. 

 Μόνον ο βοθκόσ κοντά ςτον οποίο ζγινε το ςυμβάν. 

 Μόνον το Τζταρτοσ. 

 Μόνον οι βοθκοί. 
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100. Για ποιον από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ μπορεί ζνασ βοθκόσ μπορεί να μπει ςτον 
αγωνιςτικό χϊρο; 
 Για να βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ μιασ ομαδικισ αντιπαράκεςθσ. 

 Για να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ τθσ απόςταςθσ των 9,15 μζτρων του τείχουσ από τθ μπάλα 

 Πταν απαιτείται μια άμεςθ διαβοφλευςθ. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 

101. Ποια είναι θ ςωςτι κζςθ του βοθκοφ διαιτθτι όταν εκτελείται πζναλτι ςτθ διάρκεια 
του παιχνιδιοφ; 
 Ρίςω από το κοντάρι με τθ ςθμαία του κόρνερ. 

 Δίπλα από το κάκετο δοκάρι. 

 Στο ςθμείο που ςυναντϊνται θ γραμμι του τζρματοσ και θ περιοχι του τζρματοσ. 

√ Στο ςθμείο που ςυναντϊνται θ γραμμι του τζρματοσ και θ γραμμι τθσ περιοχισ του πζναλτι. 

 

102. Οι ρόλοι και οι ευκφνεσ των βοθκϊν διαιτθτϊν ορίηονται από... 
 τον διαιτθτι. 

 Το Συμβοφλιο τθσ Διεκνοφσ Ροδοςφαιρικισ Ομοςπονδίασ (IFAB). 

 Τουσ κανόνεσ τθσ διοργάνωςθσ. 

√ τουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 
103. Ο βοθκόσ διαιτθτι οφείλει να επιςθμαίνει ςτο διαιτθτι κάκε αντικανονικι 
ςυμπεριφορά που λαμβάνει χϊρα εκτόσ του οπτικοφ πεδίου του διαιτθτι; 
 Πχι. Οι βοθκοί διαιτθτζσ υποδεικνφουν μόνον το πότε θ μπάλα ζχει περάςει πλιρωσ τισ γραμμζσ  

 του αγωνιςτικοφ χϊρου και πότε ζνα ζνασ παίκτθσ πρζπει να τιμωρθκεί επειδι βρίςκεται ςε κζςθ 
offside. 

 Ναι, αλλά μόνο αν ζχει διακοπεί το παιχνίδι. 

√ Ναι. 

 Επαφίεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του βοθκοφ διαιτθτι να τον πλθροφορεί. 

 

104. Ποιο από τα ακόλουκα είναι λάκοσ; Η ςυνεργαςία του βοθκοφ διαιτθτι 
περιλαμβάνει... 
 το να υποδεικνφει πότε ςθμειϊκθκε παράβαςθ κοντά του κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 

 το να ενθμερϊνει το διαιτθτι ότι ζνασ παίκτθσ που αιμορραγοφςε, είναι τϊρα ζτοιμοσ να  

 επιςτρζψει. 

 το να ελζγξει αν είναι ζτοιμοσ να επιςτρζψει ζνασ παίκτθσ που αποχϊρθςε από τον αγωνιςτικό 
χϊρο για να τακτοποιιςει τον εξοπλιςμό του και ςτζκεται δίπλα του.  

√ το να επιτρζψει ςτον γιατρό να μπει ςτον αγωνιςτικό χϊρο για να ελζγξει τουσ τραυματιςμζνουσ  

 παίκτεσ. 
 

105. Σι πρζπει να κάνει ο πιο κοντινόσ βοθκόσ διαιτθτι ςτθ διάρκεια μαηικισ ςφρραξθσ; 
 πρζπει να ειςζλκει ςτον αγωνιςτικό χϊρο και να προςπακιςει να χωρίςει τουσ παίκτεσ. 

 πρζπει απλά να παρατθριςει τα τεκταινόμενα. 

 Δεν είναι δικι του ευκφνθ το να παρζμβει. 

√ πρζπει να μπει ςτον αγωνιςτικό χϊρο για να βοθκιςει το διαιτθτι. 

 

106. Ο βοθκόσ δείχνει ότι θ μπάλα ζχει περάςει τθν γραμμι του τζρματοσ, αλλά ο 
διαιτθτισ δεν βλζπει τθ ςθμαία. Σότε, ζνασ αμυνόμενοσ χτυπά ζναν αντίπαλο μζςα ςτθν 
περιοχι πζναλτι με υπερβολικι δφναμθ. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ αποβάλει τον αμυνόμενο και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με πζναλτι. 

√ Ο διαιτθτισ αποβάλει τον αμυνόμενο και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με από τζρματοσ λάκτιςμα, 
ςζντρα ι κόρνερ.  

 Ο διαιτθτισ ξεκινάει πάλι το παιχνίδι με από τζρματοσ λάκτιςμα ι κόρνερ, αλλά δεν λαμβάνει 
κάποιο άλλο πεικαρχικό μζτρο.  

 Ο διαιτθτισ αποβάλει τον αμυνόμενο. Το παιχνίδι αρχίηει πάλι με από τζρματοσ λάκτιςμα ι κόρνερ. 
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107. Ποφ πρζπει να ςτζκονται οι βοθκοί διαιτθτι κατά τθ διάρκεια λακτιςμάτων από το 
ςθμείο του πζναλτι για τθν ανάδειξθ του νικθτι ενόσ παιχνιδιοφ; 
 Ο ζνασ βοθκόσ διαιτθτι πρζπει να βρίςκεται ςτο ίδιο φψοσ με τθν γραμμι τθσ περιοχισ του πζναλτι  

 και ο άλλοσ πρζπει να ςτζκεται ςτον κφκλο τθσ ςζντρασ για να ελζγχει τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ. 

√ Ο ζνασ πρζπει να ςτζκεται ςτο ςθμείο που ςυναντϊνται θ γραμμι τθσ περιοχισ του τζρματοσ και θ  

 γραμμι του τζρματοσ. Ο άλλοσ πρζπει να ςτζκεται ςτο κζντρο του γθπζδου για να ελζγχει τουσ 
υπόλοιπουσ παίκτεσ. 

 Ο ζνασ πρζπει να ςτζκεται ςτο ςθμείο που ςυναντϊνται θ γραμμι τθσ περιοχισ του πζναλτι και θ  

 γραμμι του τζρματοσ. Ο άλλοσ πρζπει να ςτζκεται ςτον κφκλο τθσ ςζντρασ για να ελζγχει τουσ 
υπόλοιπουσ παίκτεσ. 

 Οι απαντιςεισ α) και γ) κα μποροφςαν να είναι ςωςτζσ. 

 

108. Πϊσ πρζπει να υποδείξει ζνα γκολ ο βοθκόσ αν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τθν 
απόφαςθ; 
 πρζπει να επαλθκεφςει το τζρμα με το χζρι του. 

√ πρζπει να τρζξει για 25‐30 μζτρα ςτθν γραμμι του πλαγίου προσ τθν διχοτόμο γραμμι χωρίσ να  

 ςθκϊςει τθ ςθμαία του. 

 πρζπει να τρζξει προσ τθν διχοτόμο γραμμι, κάνοντασ ςιμα με το χζρι του. 

 πρζπει να τρζξει και να ςτακεί ςτο ίδιο φψοσ με τον τελευταίο αμυνόμενο. 

 

109. Σι πρζπει να κάνει ζνασ βοθκόσ διαιτθτισ αν δει να διαπράττεται ζνα παράπτωμα 
από τθν επιτικζμενθ ομάδα κατά τθν επίτευξθ ενόσ τζρματοσ, που δεν ζχει τιμωρθκεί από 
το διαιτθτι; 
 πρζπει πρϊτα να ζχει οπτικι επαφι με το διαιτθτι. 

 πρζπει να ςθκϊςει τθ ςθμαία του, να τθν κουνά, με ελαφριά κίνθςθ, μπροσ‐πίςω ςτθ ςθμαία του. 

 πρζπει να ςθκϊςει τθ ςθμαία του με το ίδιο χζρι που κα χρθςιμοποιιςει για το υπόλοιπο του  

 ςιματοσ. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ 

 

110. Ποιο από τα ακόλουκα ςινιάλα πρζπει να κάνει ο βοθκόσ ϊςτε να δείξει ότι θ μπάλα 
ζχει περάςει ολόκλθρθ τθν πλάγια γραμμι; 
√ Ρρζπει να ςθκϊςει τθ ςθμαία και να δείξει τθν κατεφκυνςθ προσ που να κτυπθκεί το πλάγιο 

 πρζπει πάντοτε να ςθκϊνει τθ ςθμαία με το δεξί του χζρι και ςτθν ςυνζχεια να αλλάηει χζρι  

 αναλόγωσ τθσ κατεφκυνςθσ που πρζπει να υποδείξει. 

 Δεν είναι απαραίτθτο να κάνει ςιμα. 

 πρζπει πάντοτε να ςθκϊνει τθ ςθμαία με το αριςτερό του χζρι και ςτθν ςυνζχεια να αλλάηει χζρι  

 αναλόγωσ τθσ κατεφκυνςθσ που πρζπει να υποδείξει. 
 

111. Μπορεί ο βοθκόσ να μπει ςτον αγωνιςτικό χϊρο ϊςτε να ελζγξει αν το τείχοσ των 
αμυνόμενων απζχει 9,15 μζτρα από τθ μπάλα; 
 Πχι. 

 Ναι, πάντα. 

√ Ναι, εφόςον το ελεφκερο λάκτιςμα καταλογίηεται κοντά ςτθν πλάγια γραμμι, γνωρίηοντάσ το ο 
διαιτθτισ  

 Επαφίεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι. 

 

112. Ο βοθκόσ διαπιςτϊνει ότι ζνασ παίκτθσ γίνεται ζνοχοσ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ ενϊ 
παίηεται θ μπάλα και το περιςτατικό πραγματοποιείται εκτόσ του οπτικοφ πεδίου του 
διαιτθτι. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του βοθκοφ διαιτθτι; 
√ Εκτόσ αν οι αντίπαλοι ζχουν ευκαιρία να ςθμειϊςουν τζρμα, πρζπει να ςθκϊςει τθ ςθμαία του  

 προκειμζνου να τραβιξει τθν προςοχι του διαιτθτι και να τον ενθμερϊςει ανάλογα. 

 πρζπει να ςθκϊςει αμζςωσ τθ ςθμαία του για να προςελκφςει τθν προςοχι του και να του εξθγιςει  

 τι ςυνζβθ. 

 πρζπει να ενθμερϊςει το διαιτθτι κατά τθν επόμενθ διακοπι του παιχνιδιοφ. 

 Δεν πρζπει να κάνει τίποτα κακϊσ δεν αποτελεί δικι του ευκφνθ. 
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113. Ποια από τισ παρακάτω πράξεισ του βοθκοφ διαιτθτι κεωρείται περιττι παρζμβαςθ; 
 Το να υψϊςει τθ ςθμαία ενϊ θ μπάλα ζχει βγει εντελϊσ εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 Το να υψϊςει τθ ςθμαία του όταν ζνασ παίκτθσ πρζπει να τιμωρθκεί επειδι βρίςκεται ςε  

 αντικανονικι κζςθ offside. 

 Το να ενθμερϊςειτο διαιτθτι αν υπιρξε ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι οποιοδιποτε άλλο επειςόδιο  

 που δεν αντιλιφκθκε ο διαιτθτισ. 

√ Το να υψϊνει τθ ςθμαία του για κάκε φάουλ ι ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά που διαπράττεται ςτον  

 αγωνιςτικό χϊρο. 
 

114. Ο Κανόνασ 7 αφορά... 
 Στθν Ζναρξθ και Συνζχεια του Ραιχνιδιοφ. 

 Ελεφκερο διαιτθτι και αντικανονικι κζςθ offside. 

√ τθ διάρκεια του αγϊνα. 

 Στουσ βοθκοφσ του διαιτθτι. 

 

115. Πότε ξεκινά ζνασ αγϊνασ ποδοςφαίρου; 
 Μόλισ ο διαιτθτισ ςφυρίξει. 

 Μόλισ ο διαιτθτισ ξεκινιςει το ρολόι του. 

 Μόλισ εκτελεςτεί το εναρκτιριο λάκτιςμα. 

√ Μόλισ ο διαιτθτισ δϊςει το ςιμα και εκτελεςτεί ςωςτά το εναρκτιριο λάκτιςμα. 

 

116. Εφόςον του το ηθτιςουν οι παίκτεσ, ο διαιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να τουσ 
πλθροφοριςει  πόςα λεπτά ζχουν περάςει ι πόςα απομζνουν;  
 Πχι. 

 Ναι. 

 Πχι το λεπτό του αγϊνα, αλλά οφείλει να τουσ πλθροφοριςει πόςα λεπτά επιπρόςκετου χρόνου κα 
παίξουν.  

√ Πχι, ο τζταρτοσ διαιτθτισ επιδεικνφει ςε όλουσ τον ελάχιςτο χρόνο που του ζδειξε ο διαιτθτισ ότι  

 κα "προςτεκεί". 
 

117. Ποιοσ είναι ο μζγιςτοσ χρόνοσ που επιτρζπεται για τθν ανάπαυλα του θμιχρόνου; 
 10 λεπτά. 

√ 15 λεπτά. 

 12 λεπτά. 

 5 λεπτά. 

 

118. ε ποιον ανικει θ απόφαςθ για τον επιπρόςκετο χρόνο; 
√ ςτο διαιτθτι. 

 Στο βοθκό διαιτθτι. 

 Στον τζταρτο διαιτθτι. 

 ςτο διαιτθτι μαηί με τουσ βοθκοφσ του. 

 

119. Ο χρόνοσ του α' θμιχρόνου παρατάκθκε, φςτερα από απόφαςθ του διαιτθτι, για 
κακυςτεριςεισ. τθ διάρκεια αυτοφ του επιπρόςκετου χρόνου ζγιναν δφο αντικαταςτάςεισ 
παικτϊν. Ο διαιτθτισ, για τον λόγο αυτό, κα επεκτείνει ακόμα περιςςότερο τον ιδθ 
επιπρόςκετο χρόνο; 
 Ναι, πρζπει να δείξει και πάλι τον χρόνο που κα προςτεκεί. 

√ Ναι. 

 Πχι. 

 Η πρόςκεςθ παραπάνω χρόνου εξαρτάται απότο διαιτθτι. 
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120. Ο διαιτθτισ, από λάκοσ, λιγει το β' θμίχρονο ςτο 85 λεπτό, αντί κανονικά ςτο 90', 
αφοφ δεν υπάρχουν κακυςτεριςεισ. φυρίηει τθ λιξθ και κατευκφνεται προσ τα' 
αποδυτιρια, ενϊ δεν ζχει βγει ακόμα από τον αγωνιςτικό χϊρο. Σρζχει ο 4οσ και του λζει 
ότι το παιχνίδι κζλει ακόμα 5' για να λιξει. Ο διαιτθτισ ..... 
√ αναφζρει το γεγονόσ ςτο φφλλο αγϊνα για να λάβει ςχετικι απόφαςθ θ διοργανϊτρια αρχι 

 κα αρχίςει πάλι τον αγϊνα για να παιχτοφν το υπόλοιπο των 5' από το ςθμείο που ςταμάτθςε το  

 παιχνίδι 

 Τίποτα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

121. ε περίπτωςθ που και οι δφο ομάδεσ επικυμοφν το διάλειμμα του θμιχρόνου να 
διαρκζςει 20 λεπτά, είναι υποχρεωμζνοσ ο διαιτθτισ να ςυμφωνιςει με αυτό; 
 Πχι, θ διάρκεια του διαλείμματοσ του θμιχρόνου δεν είναι δυνατόν να αλλάξει, κακϊσ ορίηεται από  

 τισ ομοςπονδίεσ μζλθ. 

 Ναι, αν το επιτρζπει ο διαιτθτισ. 

√ Πχι, γιατί θ διάρκεια του διαλείμματοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 

 Ναι, εφόςον ςυμφωνοφν και οι δφο ομάδεσ. 

 

122. Σο αν κα προςτεκεί επιπλζον χρόνοσ και πόςοσ χρόνοσ, για κακυςτεριςεισ, ςτο τζλοσ 
των θμιχρόνων, είτε του αγϊνα, είτε τθσ παράταςθσ, επαφίεται ςτον ... 
 όποιον από τθν διαιτθτικι ομάδα. 

√ διαιτθτι ο οποίοσ πρζπει να προςκζτει όλο τον χρόνο που χάκθκε ςε κάκε θμίχρονο για αιτίεσ που  

 αναφζρονται ςτον Κανονιςμό. Ωςτόςο, το πόςοσ χρόνοσ, προςτίκεται ςυνολικά, επαφίεται 
αποκλειςτικά ςτθν διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι.. 

 κανονιςμό που όμωσ δεν αναφζρει για το αν ο διαιτθτισ πρζπει να προςκζτει τον χρόνο που  

 χάκθκε και το αφινει ςτθν διακριτικι του ευχζρεια. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

123. ε κάκε θμίχρονο πρζπει να υπάρχει επιπρόςκετοσ χρόνοσ για τον χρόνο που χάκθκε 
για... 
 αντικαταςτάςεισ. 

 τθν εκτίμθςθ των τραυματιςμϊν των παικτϊν. 

 προςπάκειεσ "ροκανίςματοσ" χρόνου. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 

124. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ α περιόδου, οι δφο ομάδεσ ςυμφωνοφν να αρχίςει θ β 
περίοδοσ χωρίσ ανάπαυλα. Πρζπει ο διαιτθτισ να ςυμφωνιςει με αυτό; 
√ Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κανζνασ παίκτθσ δεν κζλει να κάνει διάλειμμα 

 Πχι, οι κανόνεσ τθσ διοργάνωςθσ αναφζρουν ότι οι παίκτεσ  ζχουν δικαίωμα να κάνουν διάλειμμα. 

 Πχι, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει θ διάρκεια τθσ ανάπαυλασ. 

 Ναι, αν το επικυμεί ο διαιτθτισ. 

 

125. Μπορεί ζνασ διαιτθτισ να διορκϊςει ζνα ςφάλμα κατά τον υπολογιςμό του χρόνου 
ςτο πρϊτο θμίχρονο προςκαφαιρϊντασ χρόνο από το δεφτερο θμίχρονο; 
 Ναι. 

 Ναι, μπορεί να προςκζςει ι να αφαιρζςει το ίδιο χρονικό διάςτθμα. 

√ Πχι. 

 Πχι, μπορεί να αφαιρζςει λεπτά. 

 

126. Οι δφο αρχθγοί ςυμφωνοφν να μθν πραγματοποιθκεί θ ανάπαυλα του θμιχρόνου, 
ωςτόςο ζνασ παίκτθσ επιμζνει να πραγματοποιθκεί. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του 
διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ πρζπει να το αγνοιςει. 

√ Ο διαιτθτισ πρζπει να επιτρζψει τθν ανάπαυλα. 

 Ο διαιτθτισ πρζπει να αποβάλει τον παίκτθ. 

 Ο προπονθτισ πρζπει να αντικαταςτιςει τον παίκτθ. 
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127. ε ποια από τισ ακόλουκεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτό να ξεκινά το παιχνίδι με 
ελεφκερο διαιτθτι; 
 Πταν θ μπάλα του παιχνιδιοφ παίηεται και μπει ςτον αγωνιςτικό χϊρο μια άλλθ μπάλα θ οποία 

εμποδίηει το παιχνίδι.  

 Πταν ο διαιτθτισ αποφαςίςει να διακόψει το παιχνίδι για ζναν ςοβαρό τραυματιςμό που υπζςτθ 
ζνασ παίκτθσ.  

 Πταν το παιχνίδι διακόπτεται διότι ςυνζβθ ζνα περιςτατικό που δεν προβλζπεται ςτουσ Κανόνεσ  

 του Ραιχνιδιοφ. 

√ Πταν τερματοφφλακασ και ςυμπαίκτθσ του αλλάξουν κζςεισ μεταξφ τουσ χωρίσ να πλθροφοριςουν  

 το διαιτθτι. 
 

128. Μετά από ζνα ελεφκερο διαιτθτι, πότε κεωρείται ότι ζχει ξεκινιςει και πάλι το 
παιχνίδι; 
 Πταν ζνασ παίκτθσ αγγίξει τθ μπάλα. 

√ Πταν θ μπάλα αγγίξει το ζδαφοσ. 

 Μόλισ ο διαιτθτισ απελευκερϊςει τθ μπάλα. 

 Μόλισ ο διαιτθτισ απελευκερϊςει τθ μπάλα και τθν αγγίξει ζνασ παίκτθσ. 

 

129. Μετά από ελεφκερο διαιτθτι θ μπάλα βγαίνει αμζςωσ εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου, από 
τθν πλάγια γραμμι, αφοφ ζχει αγγίξει το ζδαφοσ, αλλά χωρίσ να ζχει τθν παίξει ι να τθν 
ζχει αγγίξει ζνασ παίκτθσ. Ο διαιτθτισ …. 
√ εκτελεί πάλι το ελεφκερο διαιτθτι ςτο ίδιο ςθμείο. 

 επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. 

 καταλογίηει πλάγιο ςτθν ομάδα που ζπαιξε τθ μπάλα τελευταία. 

 εκτελεί πάλι το ελεφκερο διαιτθτι από τθ γραμμι του πλαγίου. 

 

130. Αν ςυμβεί περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςτουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ, ποια 
απόφαςθ πρζπει να πάρει ο διαιτθτισ και από ποιο ςθμείο πρζπει να ξεκινιςει και πάλι 
το παιχνίδι; 
 αν παίκτεσ  των αντίπαλων ομάδων διζπραξαν ταυτόχρονα ζνα αντικανονικό μαρκάριςμα, να  

 αφιςει το παιχνίδι να ςυνεχίςει. 

√ Να διακόψει το παιχνίδι και να ξεκινιςει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο που βρίςκονταν  

 θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 Να ξεκινιςει και πάλι το παιχνίδι με πλάγιο, από το ςθμείο που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο  

 που βρίςκονταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 Να επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. 

 

131. Επιτρζπεται θ επανάλθψθ του εναρκτιριου λακτίςματοσ αν ο παίκτθσ που το 
εκτζλεςε αγγίξει τθ μπάλα δεφτερθ φορά πριν να τθν αγγίξει κάποιοσ άλλοσ παίκτθσ;  
√ Πχι, εφόςον θ διαδικαςία του εναρκτιριου λακτίςματοσ ζγινε ςωςτά. 

 Ναι, εφόςον θ μπάλα παίχτθκε προσ τα εμπρόσ. 

 Ο Κανόνασ 8 δεν προβλζπει ότι το δεφτερο άγγιγμα τθσ μπάλασ κατά το εναρκτιριο λάκτιςμα 
αποτελεί παράπτωμα.  

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

132. Πϊσ πρζπει να τοποκετθκοφν οι παίκτεσ  των δυο ομάδων για τθν εκτζλεςθ του 
εναρκτιριου λακτίςματοσ; 
√ Η ομάδα που κα εκτελζςει το εναρκτιριο λάκτιςμα μπορεί να τοποκετθκεί ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

του μιςοφ του γθπζδου που υπεραςπίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνου του θμικυκλίου, και θ άλλθ 
ομάδα ςτο δικό τθσ μιςό και ςε απόςταςθ 9,15 μ από τθ μπάλα 

 

 Οι παίκτεσ  που εκτελοφν το εναρκτιριο λάκτιςμα είναι οι μόνοι που επιτρζπεται να βρίςκονται 
μζςα ςτον κφκλο του κζντρου και όλοι οι άλλοι παίκτεσ ςτο δικό τουσ μιςό όχι όμωσ μζςα ςτον 
κφκλο 

 

 Οι απαντιςεισ α) και β) είναι ςωςτζσ. 

 Δεν ζχει ςθμαςία που είναι τοποκετθμζνοι, εφόςον δεν εμποδίηουν τθν εκτζλεςθ του εναρκτιριου 
λακτίςματοσ.  
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133. Αν ςε κάποιο παιχνίδι απαιτείται παράταςθ είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιθκεί 
κζρμα για να αποφαςιςτεί ποια ομάδα κα επιλζξει το τζρμα προσ το οποίο κα επιτεκεί; 
√ Ναι. 

 Πχι. Η ομάδα θ οποία εκτζλεςε το εναρκτιριο λάκτιςμα για τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ, είναι αυτι 
που εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα του πρϊτου θμιχρόνου τθσ παράταςθσ.  

 Πχι. 

 Πχι, το ςτρίψιμο του κζρματοσ γίνεται όταν οι αρχθγοί των ομάδων δεν ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ. 

 

134. Πριν από τθν ζναρξθ ενόσ παιχνιδιοφ, ςτρίβεται ζνα νόμιςμα. Ποιο από τα ακόλουκα 
είναι ςωςτό; 
√ Ο νικθτισ αποφαςίηει ςε ποιο τζρμα κα επιτεκεί ςτο πρϊτο μιςό του παιχνιδιοφ. 

 Ο νικθτισ επιλζγει το αν κα εκτελζςει το εναρκτιριο λάκτιςμα. 

 Ο νικθτισ επιλζγει ςε ποιο τζρμα κα επιτεκεί ςτο πρϊτο μιςό του παιχνιδιοφ ι αν θ ομάδα του κα  

 εκτελζςει το εναρκτιριο λάκτιςμα. 

 Καμία από τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

135. Ποιο από τα ακόλουκα είναι ςφμφωνο με τουσ Κανονιςμοφσ του Παιχνιδιοφ; 
 Το ςτρίψιμο του νομίςματοσ πρζπει να γίνει ςτο κζντρο του αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 Το ςτρίψιμο του νομίςματοσ πρζπει να γίνει ςτα αποδυτιρια πριν από τθν είςοδο ςτον αγωνιςτικό  

 χϊρο. 

√ Η ομάδα που κερδίηει το ςτρίψιμο εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα ςτο δεφτερο θμίχρονο 

 Η ομάδα που κερδίηει το ςτρίψιμο του νομίςματοσ, εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα ςτο πρϊτο  

 θμίχρονο. 
 

136. Ποια πρζπει να είναι θ απόςταςθ των αντίπαλων παικτϊν, από τθ μπάλα, όταν 
εκτελείται ελεφκερο διαιτθτι;  
√ Δεν υπάρχει κακοριςμζνθ απόςταςθ. 

 2 μζτρα από το ςθμείο που κα πζςει θ μπάλα 

 Ζνα μζτρο από το ςθμείο που κα πζςει θ μπάλα 

 1,5 μζτρο όςθ δθλαδι και θ περιοχι παιξίματοσ των παικτϊν. 

 

137. Παίκτθσ αφοφ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα κανονικά, αμζςωσ μετά αγγίηει τθ 
μπάλα με τον βραχίονά του προτοφ τθν ακουμπιςει άλλοσ παίκτθσ. Ο διαιτθτισ ... 
 καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

√ καταλογίηει άμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα, το οποίο κα εκτελεςτεί από το ςθμείο τθσ παράβαςθσ 

 ηθτά να εκτελεςτεί ξανά το εναρκτιριο λάκτιςμα 

 καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα και παρατθρεί τον αντίπαλο παίκτθ. 

 

138. Μπορεί ζνασ τερματοφφλακασ να διεκδικιςει τθ μπάλα ς' ζνα ελεφκερο διαιτθτι, 
όπωσ κάκε άλλοσ παίκτθσ;  
√ Ναι, διότι κι ο τερματοφφλακασ είναι παίκτθσ. 

 Πχι. 

 Επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι. 

 Μόνο αν το διεκδικοφν και οι δφο τερματοφφλακεσ. 

 

139. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι και οι παίκτεσ τθσ  μιασ ομάδασ 
αρνοφνται να ςυμμετάςχουν. Ο διαιτθτισ … 
 πρζπει να επιμείνει να ςυμμετάςχει τουλάχιςτον ζνασ παίκτθσ από κάκε ομάδα. 

√ ςυνεχίηει με τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ ςτο ςθμείο όπου αυτι βριςκόταν όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 μετά τον αγϊνα αναφζρει ςχετικά ςτο φφλλο αγϊνα 

 κα πει ςτον παίκτθ που κζρδιςε το ελεφκερο διαιτθτι, να τθν λακτίςει προσ τθν άλλθ ομάδα. 
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140. Προτοφ ο παίκτθσ εκτελζςει το εναρκτιριο λάκτιςμα ςυμπαίκτθσ του πθγαίνει και 
ςτζκεται ςτο αντίπαλο μιςό του αγωνιςτικοφ χϊρου. Ο παίκτθσ το εκτελεί και ςθμειϊνει 
απευκείασ γκολ ςτο αντίπαλο τζρμα. Ο διαιτθτισ... 
√ διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το εναρκτιριο λάκτιςμα 

 διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι θ εκτζλεςθ του εναρκτιριου λακτίςματοσ και παρατθρεί τον παίκτθ  

 για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 καταλογίηει ζνα από τζρματοσ λάκτιςμα 

 καταλογίηει από τζρματοσ λάκτιςμα και παρατθρεί τον ςυμπαίκτθ επειδι δεν ςυμμορφϊκθκε με τθ  

 διαδικαςία του εναρκτιριου λακτίςματοσ. 
 

141. Κατά το εναρκτιριο λάκτιςμα, δυο παίκτεσ  τθσ αντίπαλθσ ομάδασ βρίςκονται ςε 
απόςταςθ μικρότερθ των 9,15 μζτρων από τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ ςφυρίηει για να 
εκτελεςτεί και ζνασ από αυτοφσ αγγίηει τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ ..... 
 διατάςςει να επαναλθφκεί θ εκτζλεςθ και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 διατάςςει να επαναλθφκεί θ εκτζλεςθ και παρατθρεί τον παίκτθ γιατί δεν τιρθςε τθν απαιτοφμενθ  

 απόςταςθ 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

√ διατάςςει να επαναλθφκεί θ εκτζλεςθ 

 

142. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί ςωςτά το εναρκτιριο λάκτιςμα, αλλά ο δυνατόσ αζρασ φυςά τθ 
μπάλα πίςω ςτο δικό του τζρμα, χωρίσ να τθν ζχει αγγίξει άλλοσ παίκτθσ. Ο διαιτθτισ … 
√ καταλογίηει κόρνερ 

 διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το εναρκτιριο λάκτιςμα 

 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 καταλογίηει από τζρματοσ λάκτιςμα για τθν αμυνόμενθ ομάδα 

 

143. Παίκτθσ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα και ςθμειϊνει γκολ, χωρίσ να αγγίξει τθ 
μπάλα ο αντίπαλοσ τερματοφφλακασ. Σο τζρμα μετρά; 
 Ναι, εφόςον θ μπάλα αναπιδθςε πριν μπει ςτο τζρμα. 

 Πχι.  

 Πχι, θ μπάλα πρζπει να ζχει παιχκεί από άλλον παίκτθ. 

√ Ναι, εφόςον το εναρκτιριο λάκτιςμα εκτελζςτθκε ςωςτά ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 

144. Πόςοι παίκτεσ  από κάκε ομάδα ςυμμετζχουν ςε ζνα ελεφκερο διαιτθτι; 
 Τουλάχιςτον δφο παίκτεσ  από κάκε ομάδα. 

 Ίςοσ αρικμόσ παικτϊν από κάκε ομάδα. 

√ Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των παικτϊν. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

145. Ζνασ παίκτθσ, ο οποίοσ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα, κλωτςά τθ μπάλα δεφτερθ 
φορά χωρίσ αυτι να ζχει αγγιχτεί ι παιχτεί από άλλον παίκτθ. Ο διαιτθτισ … 
√ αν δεν μπορεί να εφαρμοςτεί το πλεονζκτθμα, κα καταλογίςει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα από  

 το ςθμείο τθσ παράβαςθσ 

 κα αφιςει να ςυνεχιςτεί το παιχνίδι 

 κα καταλογίςει άμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν θ μπάλα. 

 κα καταλογίςει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα από το ςθμείο τθσ παράβαςθσ 
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146. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί το εναρκτιριο λάκτιςμα ςτο α θμίχρονο. τθν ζναρξθ του β 
θμιχρόνου, το εναρκτιριο λάκτιςμα εκτελείται από τθν ίδια ομάδα. Ο διαιτθτισ το 
ςυνειδθτοποιεί αυτό μετά από ζνα λεπτό. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 πρζπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατθριςει τον παίκτθ που εκτζλεςε το εναρκτιριο λάκτιςμα  

 και να ξεκινιςει πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν θ μπάλα 
όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 πρζπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατθριςει τον παίκτθ που εκτζλεςε το εναρκτιριο λάκτιςμα  

 και να κατακυρϊςει ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν θ μπάλα 
όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

√ πρζπει να επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. Μετά τθ λιξθ, πρζπει να αναφζρει το περιςτατικό  

 ςτο φφλλο αγϊνα. 

 πρζπει να διακόψει τον αγϊνα και να διατάξει να εκτελεςτεί πάλι το εναρκτιριο λάκτιςμα από τθν 
άλλθ ομάδα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το χρονόμετρο μθδενίηεται.  

 

147. Η μπάλα είναι εντόσ παιχνιδιοφ ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ, ακόμα κι αν... 
 περάςει ολόκλθρθ τθν γραμμι του πλαγίου ι τθν γραμμι του τζρματοσ είτε ςτο ζδαφοσ είτε ςτον  

 αζρα. 

√ αναπθδιςει ςτα κάκετα δοκάρια, το οριηόντιο δοκάρι ι το κοντάρι του κόρνερ και παραμείνει ςτον  

 αγωνιςτικό χϊρο. 

 αναπθδιςει ςτο διαιτθτι ι ςτο βοθκό που βρίςκεται εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 Οι απαντιςεισ β) και γ) είναι ςωςτζσ. 

 

148. ε ποια από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ θ μπάλα είναι εκτόσ παιχνιδιοφ; 
√ Πταν ζχει περάςει ολόκλθρθ τθν γραμμι του τζρματοσ ι τθν γραμμι του πλαγίου, είτε ςτο ζδαφοσ  

 είτε ςτον αζρα. 

 Πταν θ μπάλα αγγίξει το βοθκό διαιτθτι που ςτζκεται πάνω ςτθν γραμμι του πλαγίου. 

 Πταν αναπθδιςει ςτα κάκετα δοκάρια, ςτο οριηόντιο δοκάρι ι ςτο κοντάρι του κόρνερ και παραμείνει  

 ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

 Οι απαντιςεισ α) και β) είναι ςωςτζσ. 

 

149. Πότε θ μπάλα κεωρείται ότι δεν είναι εντόσ παιχνιδιοφ; 
√ Πταν το παιχνίδι ζχει διακοπεί από το διαιτθτι. 

 Πταν χτυπιςει ςτο χζρι παίκτθ, εκτόσ του τερματοφφλακα, ςτθν δικιά του περιοχι πζναλτι. 

 Πταν ζχει εν μζρει περάςει τθν γραμμι του τζρματοσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο και ενϊ βρίςκεται ςτον  

 αζρα. 

 Πταν είναι μζςα ςτα δίχτυα αφοφ ο χϊροσ αυτόσ κεωρείται αγωνιςτικόσ χϊροσ 

 

150. τθ διάρκεια του αγϊνα, θ μπάλα χτυπά ςτο βοθκό με αποτζλεςμα να μθν περάςει 
ολόκλθρθ τθν πλάγια γραμμι. Ο διαιτθτισ … 
 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

√ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί. 

 καταλογίηει ζνα ελεφκερο λάκτιςμα για τθν ομάδα που ο παίκτθσ που άγγιξε τθ μπάλα τελευταίοσ. 

 καταλογίηει πλάγιο για τθν ομάδα που δεν ζπαιξε τθ μπάλα τελευταία. 

 

151. Προκειμζνου να αναδειχκεί ο νικθτισ του αγϊνα πρζπει να παιχτεί παράταςθ. Ζχουν 
οι παίκτεσ  το δικαίωμα ανάπαυλασ ςτο θμίχρονο τθσ παράταςθσ; 
√ Πχι, οι ομάδεσ πρζπει απλά να αλλάξουν πλευρά και να επιτίκενται ςτο αντίπαλο τζρμα. 

 πρζπει να επιτραπεί ςτουσ παίκτεσ  να κάνουν διάλειμμα μεταξφ των δφο θμιχρόνων τθσ 
παράταςθσ.  

 Ναι, αλλά όχι για περιςςότερο από πζντε λεπτά. 

 Επιτρζπεται ανάπαυλα θ οποία κα διαρκεί δζκα λεπτά το πολφ. 
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152. Αν ο διαιτθτισ εκ ςφάλματοσ κατακυρϊςει ζνα τζρμα χωρίσ θ μπάλα να ζχει μπει ςτο 
τζρμα, πϊσ πρζπει να ξεκινιςει το παιχνίδι; 
√ Με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο που βρίςκονταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 Επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. Η απόφαςθ του διαιτθτι είναι οριςτικι. 

 Με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο που βρίςκονταν  ο διαιτθτισ όταν ζλαβε χϊρα το ςφάλμα. 

 Κατακφρωςθ του τζρματοσ και μετά τον αγϊνα αναφορά ςχετικά με αυτό που ζγινε. 

 

153. Ζνα γκολ ζχει επιτευχκεί όταν... 
 θ μπάλα ζχει περάςει ολόκλθρθ τθν γραμμι του τζρματοσ μεταξφ των κάκετων δοκαριϊν και του  

 οριηόντιου δοκαριοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ομάδα που αμφνεται δεν ζχει παραβιάςει τουσ 
κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 θ μπάλα ζχει περάςει ολόκλθρθ τθν γραμμι του τζρματοσ μεταξφ των κάκετων δοκαριϊν και του 
οριηόντιου δοκαριοφ.  

√ θ μπάλα ζχει περάςει ολόκλθρθ τθν γραμμι του τζρματοσ μεταξφ των κάκετων δοκαριϊν και του  

 οριηόντιου δοκαριοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ομάδα που επιτίκεται δεν ζχει παραβιάςει τουσ 
κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 θ μπάλα περάςει τθν γραμμι του τζρματοσ. 

 

154. Ενϊ θ μπάλα παίηεται ο τερματοφφλακασ ρίχνει, με τα χζρια, τθ μπάλα από τθν δικιά 
του περιοχι πζναλτι και ςθμειϊνει γκολ ςτο αντίπαλο τζρμα. Ποια πρζπει να είναι θ 
απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ πρζπει να ακυρϊςει το τζρμα.  Ζνα τζρμα δεν μπορεί να ςθμειωκεί με τα χζρια. 

√ Ο διαιτθτισ πρζπει να καταλογίςει γκολ 

 Ο διαιτθτισ πρζπει να χορθγιςει άουτ. 

 Οι απαντιςεισ β) και γ) μπορεί να είναι ςωςτζσ. 

 

155. Αν ςτουσ κανόνεσ τθσ διοργάνωςθσ ορίηεται ότι πρζπει να υπάρχει νικιτρια ομάδα 
μετά τθ λιξθ του αγϊνα ι νικιτρια ομάδα μετά από μια ιςοπαλία εντόσ ζδρασ και μια 
ιςοπαλία εκτόσ ζδρασ, ποια από τισ παρακάτω διαδικαςίεσ, που ζχουν εγκρικεί από το 
Διεκνζσ Ποδοςφαιρικό υμβοφλιο, επιτρζπεται; 
 Τζρματα εκτόσ ζδρασ. 

 Ραράταςθ. 

 Λακτίςματα από το ςθμείο του πζναλτι. 

√ Πλεσ οι προθγοφμενεσ απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 

156. Σερματοφφλακασ ζχοντασ μπλοκάρει, φςτερα από ςουτ αντιπάλου, τθ μπάλα με τα 
χζρια του, αναρωτιζται αν μπορεί να πετφχει τζρμα διϊχνοντάσ τθν με τα χζρια. Η ςωςτι 
απάντθςθ είναι … 
 Πχι πάντα 

√ Ναι πάντα, ςε οποιοδιποτε τζρμα, αλλά μόνον όταν ενεργεί ζτςι μζςα από τθ δικι του περιοχι  

 πζναλτι. 

 Ναι αλλά μόνο ςτο αντίπαλο τζρμα 

 Πχι. Με τα χζρια δεν επιτυγχάνεται τζρμα από κανζναν παίκτθ 

 

157. τθ διάρκεια εκτζλεςθσ λακτιςμάτων από το ςθμείο του πζναλτι, ο τερματοφφλακασ 
τραυματίηεται και δεν μπορεί να ςυνεχίςει. Επιτρζπεται να αντικαταςτακεί από ζναν 
δθλωμζνο αναπλθρωματικό; 
√ Ναι, εφόςον δεν ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι αλλαγζσ. 

 Πχι. 

 Ναι, πάντα. 

 Ναι, εφόςον ςυναινοφν οι αρχθγοί. 
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158. τθ διάρκεια εκτζλεςθσ λακτιςμάτων από το ςθμείο του πζναλτι, αποβάλλονται 
παίκτεσ  και θ μια ομάδα καταλιγει να ζχει λιγότερουσ από επτά παίκτεσ. Διακόπτει ο 
διαιτθτισ τθν εκτζλεςθ των λακτιςμάτων ι επιτρζπει τθν ςυνζχιςι τουσ; 
 Επιτρζπει τθν ςυνζχιςι τουσ επειδι τα λακτίςματα αποτελοφν μζροσ του αγϊνα. 

 Διακόπτει τα λακτίςματα και ςυντάςςει μια ζκκεςθ για το τι ςυνζβθ. 

√ Επιτρζπει τθν ςυνζχιςι τουσ. Τα λακτίςματα δεν αποτελοφν μζροσ του αγϊνα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

159. Επιτρζπεται ςε παίκτθ, που τραυματίςκθκε ςτο δεφτερο μζροσ τθσ παράταςθσ, να μθν 
ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ανάδειξθσ νικθτι με λακτίςματα από το ςθμείο του πζναλτι; 
√ Ναι, αλλά δεν μπορεί να αντικαταςτακεί από άλλον παίκτθ, απλά κα μειϊςει θ άλλθ ομάδα τον  

 αρικμό των παικτϊν τθσ  κατά ζνα παίκτθ. 

 Πχι. 

 Ναι, εκτόσ του τερματοφφλακα. 

 Ναι, μπορεί να αντικαταςτακεί μόνο με τθν ςυμφωνία του αρχθγοφ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 

160. θμειϊνεται γκολ ςε βάροσ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ με το χζρι. Ποια από τισ παρακάτω 
ςυνκικεσ του αγϊνα πρζπει να ιςχφςει ϊςτε το γκολ να είναι κανονικό; 
 Ο επιτικζμενοσ να ζχει παίξει, με πρόκεςθ, τθ μπάλα με το χζρια. 

 Ο αντίπαλοσ τερματοφφλακασ να ζχει παίξει, με πρόκεςθ, τθ μπάλα με το χζρια, από ςθμείο που απζχει  

 24 m μακριά από το τζρμα του 

√ Ο αμυνόμενοσ να ζχει παίξει, με πρόκεςθ, τθ μπάλα με τα χζρια. 

 Ο επιτικζμενοσ, με κεφαλιά, να ςθμειϊςει γκολ φςτερα από ςζντρα ςυμπαίκτθ του. 

 

161. Επιτικζμενοσ παίκτθσ βρίςκεται μζςα ςτο τζρμα τθσ αντίπαλθσ ομάδασ ενϊ ςθμειϊνει 
τζρμα ςυμπαίκτθσ του. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι αν ο παίκτθσ μζςα 
ςτο τζρμα αποςπά τθν προςοχι, με κινιςεισ ι φωνζσ, του τερματοφφλακα;  
 Ο διαιτθτισ καταλογίηει το τζρμα επειδι ο παίκτθσ που αποςπά τον αντίπαλο βρίςκεται εκτόσ του  

 αγωνιςτικοφ χϊρου. 

 Ο διαιτθτισ ακυρϊνει το γκολ και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά επειδι 
εγκατζλειψε τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι.  

√ Ο διαιτθτισ ακυρϊνει το γκολ και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 Ο διαιτθτισ καταλογίηει το γκολ επειδι ο παίκτθσ βριςκόταν εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου, αλλά  

 παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 
 

162. Ζνασ παίκτθσ βρίςκεται ςε κζςθ offside αλλά δεν επθρεάηει κάποιον αντίπαλο. Σρζχει 
προσ τθ μπάλα που του παςάρει ςυμπαίκτθσ του. Ο διαιτθτισ ςφυρίηει ι περιμζνει; 
 Επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι. 

 Ρεριμζνει 1, 2, 3 δευτερόλεπτά και ςφυρίηει και δίνει άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Πχι. Ο διαιτθτισ πρζπει να ςταματιςει το παιχνίδι αμζςωσ προτοφ ακόμα ο ςυμπαίκτθσ ςουτάρει τθ μπάλα. 

√ Ο διαιτθτισ περιμζνει να δει αν ο παίκτθσ ςυμμετζχει ενεργά ςτο παιχνίδι ι αν κάποιοσ ςυμπαίκτθσ του,  

 που δεν βρίςκεται ςε κζςθ offside, ζχει τθ δυνατότθτα να παίξει αυτόσ τθ μπάλα. 
 

163. ε ποια από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ κα μποροφςε να υπάρξει παράβαςθ offside, 
για επιτικζμενο που βρίςκεται ςε κζςθ offside; 
√ Απευκείασ από πζταγμα τθσ μπάλασ, με τα χζρια, από τον τερματοφφλακά του. 

 Μετά από εκτζλεςθ κόρνερ. 

 Μετά από εκτζλεςθ πλαγίου. 

 Καμία από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ. 

 

164. Παίκτθσ, που βρίςκεται ςε κζςθ offside, δζχεται τθ μπάλα απευκείασ από τζρματοσ 
λάκτιςμα που εκτζλεςε θ ομάδα του. Ο διαιτθτισ …. 
 καταλογίηει ζμμεςο ςε βάροσ τθσ ομάδασ του παίκτθ, επειδι επθρζαςε το παιχνίδι. 

√ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί μονο αν θ μπάλα αγγίξει οποιονδιποτε άλλο παίκτθ. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί ανεξάρτθτα του αν θ μπάλα είχε αγγίξει κάποιον άλλο παίκτθ ι όχι. 
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165. Ποιοσ είναι ο οριςμόσ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι; 
 Επθρεαςμόσ του παιχνιδιοφ. 

 Επθρεαςμόσ αντιπάλου. 

 Απόκτθςθ πλεονεκτιματοσ ευριςκόμενοσ ςτθν κζςθ αυτι. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 

166. Μπορεί να εφαρμοςτεί το πλεονζκτθμα ςτθν αμυνόμενθ ομάδα ςε μια περίπτωςθ 
παράβαςθσ offside; 
 Πχι, το πλεονζκτθμα δεν μπορεί να εφαρμοςτεί για παραβιάςεισ του Κανόνα 11. 

 Ναι, το πλεονζκτθμα μπορεί να εφαρμοςτεί, αλλά όχι μζςα ςτθν περιοχι τζρματοσ 

 Πχι, το πλεονζκτθμα δεν μπορεί να εφαρμοςτεί για ζνα παράπτωμα offside. 

√ Ναι, το πλεονζκτθμα μπορεί να εφαρμοςτεί υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αμυνόμενθ ομάδα κα ζχει  

 τον πλιρθ ζλεγχο τθσ μπάλασ και κα τθ διϊξει προσ κζντρο. 
 

167. Παίκτθσ που βρίςκεται ςε κζςθ offside,  δζχεται τθ μπάλα απευκείασ από τζρματοσ 
λάκτιςμα, που εκτελεί ο δικόσ του τερματοφφλακασ, και ςθμειϊνει γκολ. Ο διαιτθτισ ……… 
 ακυρϊνει το γκολ και τιμωρεί τον παίκτθ για παράβαςθ offside με καταλογιςμό εμμζςου, αφοφ  

 επθρεάηει το παιχνίδι με το να αγγίξει τθ μπάλα. 

 ακυρϊνει το γκολ και τιμωρεί τον παίκτθ για παράβαςθ offside με καταλογιςμό εμμζςου, αφοφ  

 επθρεάηει το παιχνίδι με το να αγγίξει τθ μπάλα. Επίςθσ του δείχνει και κίτρινθ κάρτα. 

√ καταλογίηει το γκολ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

168. Ζνασ αμυνόμενοσ αποχωρεί από τον αγωνιςτικό χϊρο, από τθ γραμμι του τζρματοσ, 
ζτςι ϊςτε ζνασ αντίπαλοσ να βρεκεί ςε κζςθ offside. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του 
διαιτθτι; 
√ Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ, αν θ μπάλα είναι ςτθν κατοχι τθσ αντίπαλθσ ομάδασ.  

 Πταν θ μπάλα βγει εκτόσ παιχνιδιοφ, παρατθρεί τον αμυνόμενο διότι απεχϊρθςε από τον αγωνιςτικό 
χϊρο χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι. 

 Ο διαιτθτισ τιμωρεί τθν παράβαςθ offside. 

 Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. 

 Ο διαιτθτισ πάντα πρζπει να διακόπτει το παιχνίδι και να ξεκινά πάλι με ζμμεςο για αποχϊρθςθ από  

 τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι. 

 
169. Ζνασ παίκτθσ βρίςκεται ςε κζςθ offside και εμποδίηει κακαρά το οπτικό πεδίο του 
τερματοφφλακα. Ο ςυμπαίκτθσ του κάνει ςουτ και ςθμειϊνει τζρμα. Ο διαιτθτισ …. 
 καταλογίηει γκολ 

 καταλογίηει γκολ ςε περίπτωςθ που θ μπάλα δεν αγγίξει τον παίκτθ. 

√ ακυρϊνει το γκολ και το παιχνίδι αρχίηει πάλι με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 καταλογίηει το γκολ. Δεν μπορεί να τιμωριςει τον παίκτθ επειδι βριςκόταν ςε κζςθ offside. 

 

170. Δεν υπάρχει περίπτωςθ offside  όταν... 
 ο παίκτθσ παίρνει τθ μπάλα απευκείασ από τζρματοσ λάκτιςμα, από πλάγιο ι από κόρνερ. 

 ο παίκτθσ βρίςκεται ςτο δικό του μιςό γιπεδο ι ςτθν ίδια ευκεία με τον προτελευταίο αντίπαλο ι ςτθν  

 ίδια ευκεία με τουσ δφο τελευταίουσ αντιπάλουσ. 

 θ μπάλα ζχει παιχτεί τελευταία από ζναν αντίπαλο παίκτθ. 

√ Πλεσ οι προθγοφμενεσ απαντιςεισ μπορεί να είναι ςωςτζσ. 

 

171. Ζνασ παίκτθσ που βρίςκεται ςε κζςθ offside αποχωρεί από τον αγωνιςτικό χϊρο για 
να μθν τιμωρθκεί.  Πϊσ μπορεί να επανζλκει ςτον αγωνιςτικό χϊρο; 
√ Οποιαδιποτε ςτιγμι, με τθν άδεια του διαιτθτι. 

 Οποιαδιποτε ςτιγμι, χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι, εφόςον αποχϊρθςε μζςω τθσ γραμμισ του πλαγίου  

 ενϊ παιηόταν θ μπάλα. 

 Οποιαδιποτε ςτιγμι, χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι, εφόςον θ είςοδόσ του δεν προςφζρει τακτικό  

 πλεονζκτθμα ςτθν ομάδα του. 

 Οποιαδιποτε ςτιγμι, χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι, αλλά αν παίηεται θ μπάλα, πρζπει να ειςζλκει από  

 τθν γραμμι του πλαγίου ι αν δεν παίηεται θ μπάλα, από οποιαδιποτε γραμμι του αγωνιςτικοφ χϊρου. 



 27 

 

172. Ζνασ παίκτθσ που βρίςκεται ςε κζςθ offside δζχεται τθ μπάλα, θ οποία ζχει 
αναπθδιςει ςε αμυνόμενο, μετά από ςουτ ςυμπαίκτθ του. Ποια πρζπει να είναι θ 
απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ, επειδι θ μπάλα προιλκε από ζναν αντίπαλο. 

 Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ, αν ο παίκτθσ που δζχεται τθ μπάλα δεν είχε  

 επθρεάςει ζναν αντίπαλο. 

√ Ο διαιτθτισ τιμωρεί τθ παράβαςθ offside. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ζμμεςο 

 Καμία απάντθςθ δεν είναι ςωςτι. 

 

173. Ποιεσ προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται για να τιμωρθκεί ζνασ παίκτθσ που 
βρίςκεται ςε κζςθ offside; 
 Είναι ο μόνοσ που τρζχει προσ τθ μπάλα. 

 Αγγίηει τθ μπάλα. 

 Εμποδίηει το οπτικό πεδίο ενόσ αντιπάλου. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ μπορεί να είναι ςωςτζσ. 

 

174. Πϊσ τιμωρείται ζνασ  παίκτθσ που βρίςκεται ςε κζςθ offside; 
 Με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Με ελεφκερο διαιτθτι. 

√ Δεν υφίςταται παράπτωμα. 

 Με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 

175. ε ποιεσ από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ δεν ιςχφει θ παράβαςθ offside; 
 Στο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Πταν θ μπάλα αναπθδά ς' ζναν αντίπαλο. 

√ όταν εκτελείται πζναλτι. 

 Το παράπτωμα του offside  είναι πικανό ςε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ. 

 

176. Ο παίκτθσ Νο 5  παςάρει τθ μπάλα ςτον ςυμπαίκτθ του Νο 9, που βρίςκεται ςε κζςθ 
offside.  Πριν ο Νο 9 πάρει τθ μπάλα, ζνασ αμυνόμενοσ του κάνει  φάουλ. Ποια πρζπει να 
είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
√ πρζπει να τιμωριςει το offside  επειδι ςυνζβθ πριν το φάουλ. Αν χρειάηεται τιμωρεί και τον αμυνόμενο  

 πεικαρχικά. 

 πρζπει να τιμωριςει το φάουλ αν δεν είχε δοκεί ακόμα το offside.  Το φάουλ κεωρείται πιο ςοβαρό.  

 πρζπει να τιμωριςει τον αμυνόμενο όπϊσ αρμόηει. 

 πρζπει να τιμωριςει το offside  επειδι ςυνζβθ πριν το φάουλ. Ο αμυνόμενοσ δεν αποβάλλεται ποτζ 

 πρζπει να τιμωριςει το φάουλ, εφόςον ο παίκτθσ που βριςκόταν ςε κζςθ offside  δεν ςυμμετείχε ςτο  

 παιχνίδι. πρζπει να τιμωριςει με κίτρινθ κάρτα τον παραβάτθ. 
 

177. Επιτρζπεται να τιμωρθκεί για offside  ζνασ παίκτθσ που βρίςκεται τραυματιςμζνοσ 
ςτο ζδαφοσ; 
 Πχι, ποτζ κακϊσ βρίςκεται ςτο ζδαφοσ και δεν παίηει τθ μπάλα με πρόκεςθ. 

 Ναι, εφόςον τον δει ο βοθκόσ 

√ Ναι, αν εμπλζκεται ενεργά ςτο παιχνίδι με το να επθρεάηει το παιχνίδι, επθρεάηει αντίπαλο ι αποκτά  

 πλεονζκτθμα από τθ κζςθ αυτι. 

 Πχι, αν δεν το κάνει με πρόκεςθ και πρόκεςι του είναι να μθν αγγίξει τθ μπάλα. 

 

178. Παίκτθσ, όταν αγγίηει τθ μπάλα, που παίχκθκε τελευταία από ςυμπαίκτθ του, 
βρίςκεται ςτο δικό του μιςό γιπεδο ςυνεπϊσ δεν τιμωρείται ωσ διαπράττων παράβαςθ 
offside. Ιςχφει αυτό πάντα; 
√ Πχι αν βριςκόταν ςε κζςθ offside  όταν ζγινε θ πάςα. 

 Ναι, επειδι ζλαβε τθ μπάλα ςτο δικό του μιςό του γθπζδου. 

 Ναι, επειδι είναι μία από τισ εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτον Κανόνα 11. 

 Καμία απάντθςθ δεν είναι ςωςτι. 
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179. Η μπάλα λακτίηεται από ζναν επιτικζμενο. Αναπθδά ςτο διαιτθτι και καταλιγει ς' 
ζναν ςυμπαίκτθ του ο οποίοσ βρίςκεται ςε κζςθ offside. Ο ςυμπαίκτθσ, αφοφ τθν 
κοντρολάρει, ςθμειϊνει τζρμα. Ο διαιτθτισ ……………. 
 καταλογίηει το γκολ επειδι θ μπάλα προιλκε απότο διαιτθτι και όχι από ζναν ςυμπαίκτθ. 

√ ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 καταλογίηει το γκολ υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ μπάλα ζχει αγγίξει κάποιον άλλο παίκτθ πριν μπει ςτο  

 τζρμα. 

 Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 

180. Αμυνόμενοσ παίκτθσ κινείται ζξω από τθ γραμμι τζρματοσ τθσ ομάδασ του, ϊςτε να 
κζςει αντίπαλο ςε κζςθ offside. Ο διαιτθτισ … 
 παρατθρεί τον αμυνόμενο για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί, λαμβάνοντασ υπ' όψιν το πλεονζκτθμα, και τιμωρεί τον αμυνόμενο για 
αντιακλθτικι ςυμπεριφορά ςτθν επόμενθ διακοπι του παιχνιδιοφ  

√ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί, λαμβάνοντασ υπ' όψιν το πλεονζκτθμα, και παρατθρεί τον αμυνόμενο, 
ςτθν επόμενθ διακοπι, επειδι εγκατζλειψε με πρόκεςθ τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ άδεια  

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 

181. Ζνασ παίκτθσ ανατρζπεται, αλλά κατορκϊνει να δϊςει τθ μπάλα ςε ςυμπαίκτθ του ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε κζςθ offside.  Πρζπει ο διαιτθτισ να εφαρμόςει το πλεονζκτθμα; 
 Ναι, πρζπει να εφαρμόςει το πλεονζκτθμα και όταν ο ςυμπαίκτθσ πάρει τθ μπάλα πρζπει να τιμωρθκεί  

 επειδι επθρζαςε το παιχνίδι. 

√ Πχι, πρζπει να τιμωρθκεί θ παράβαςθ που διαπράχκθκε πριν τθν πάςα. 

 Ναι, πρζπει να εφαρμοςτεί το πλεονζκτθμα και μόλισ γίνει θ πάςα, πρζπει να τιμωριςει τον παίκτθ ο  

 οποίοσ υπζπεςε ςτο παράπτωμα για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 Πχι, το πλεονζκτθμα δεν πρζπει να εφαρμόηεται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. Ράντοτε τιμωρείται θ ομάδα θ  

 οποία υπζπεςε ςτο παράπτωμα με άμεςο κι ο παίκτθσ τθσ παρατθρείται για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 
 

182. Ο διαιτθτισ βλζπει ζναν αμυνόμενο να εγκαταλείπει τον αγωνιςτικό χϊρο, ενϊ είναι 
εμφανϊσ τραυματιςμζνοσ, κζτοντασ ζναν αντίπαλο ςε κζςθ offside.  πρζπει να τιμωρθκεί 
αυτόσ ο επιτικζμενοσ ςτθν περίπτωςθ που επθρεάηει το παιχνίδι; 
 Ναι, πάντα. 

√ Πχι. Ο τραυματίασ πρζπει να κεωρθκεί ότι βρίςκεται πάνω ςτθ γραμμι τζρματοσ. 

 Πχι, ο δε αμυνόμενοσ πρζπει να παρατθρθκεί επειδι εγκατζλειψε τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια 
του διαιτθτι.  

 Πχι, ο δε αμυνόμενοσ πρζπει να παρατθρθκεί για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 

183. Επιτικζμενοσ ςουτάρει για γκολ. Αντίπαλοσ τθν κοντρολάρει κι αφοφ τθν ελζγχει 
πλιρωσ τθν ςτζλνει, με πρόκεςθ, πίςω ςτον τερματοφφλακά του. Όμωσ άλλοσ 
επιτικζμενοσ, που βρίςκεται ςε κζςθ offside, τρζχει κι αφοφ τθν προλαβαίνει ςουτάρει και 
ςθμειϊνει γκολ. Ο βοθκόσ ςθκϊνει τθ ςθμαία. Ο διαιτθτισ, τελικά, ... 
 ςφυρίηει και ςθμειϊνει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα υπζρ τθσ αμυνόμενθσ ομάδασ. 

√ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί διότι ο αμυνόμενοσ, ζχοντασ τον πλιρθ ζλεγχο, ζπαιξε τθ μπάλα με πρόκεςθ. 

 εφαρμόηει τθν τεχνικι "περίμενε και δεσ" κι ανάλογα αποφαςίηει. 

 ςφυρίηει και ξεκινά το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι ςτο ςθμείο που ιταν θ μπάλα όταν ςταμάτθςε το  

 παιχνίδι. 
 

184. Επιτικζμενοσ παίκτθσ εκτελεί ςωςτά ζνα πλάγιο. Σθ μπάλα δζχεται ςυμπαίκτθσ του, 
που βρίςκεται ςε κζςθ offside, κι αφοφ τθν  κοντρολάρει ςθμειϊνει γκολ. Ο διαιτθτισ … 
 ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει ζμμεςο επειδι ο παίκτθσ ςυμμετείχε ενεργά ςτο παιχνίδι από κζςθ offside. 

 ςφυρίηει ζμμεςο αμζςωσ μόλισ θ μπάλα μπει ςτο  παιχνίδι. 

 ακυρϊνει το γκολ κι αρχίηει ξανά τον αγϊνα με από τζρματοσ λάκτιςμα. 

√ καταλογίηει γκολ 
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185. Παίκτθσ βρίςκεται ςε κζςθ offside,  ενϊ ο ςυμπαίκτθσ του όχι. Και οι δφο τρζχουν 
ταυτόχρονα προσ τθ μπάλα. Ο ςυμπαίκτθσ παίηει τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ … 
√ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί. 

 διακόπτει το παιχνίδι και ςθμειϊνει ζμμεςο 

 διακόπτει το παιχνίδι αμζςωσ και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίηει ζμμεςο ςε βάροσ τθσ επιτικζμενθσ ομάδασ για αντιακλθτικι  

 ςυμπεριφορά. 
 

186. Ζνασ παίκτθσ, που ζχει ιδθ παρατθρθκεί, βγαίνει από τον αγωνιςτικό χϊρο για να 
κζςει ζναν αντίπαλο ςε κζςθ offside.  Ο διαιτθτισ εφαρμόηει το πλεονζκτθμα και τθ ςτιγμι 
εκείνθ ο εν λόγω παίκτθσ επανζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο και ελζγχει τθ μπάλα. Ο 
διαιτθτισ ... 
 παρατθρεί τον παίκτθ που διζπραξε το παράπτωμα και τον αποβάλει με δεφτερθ κίτρινθ 

 παρατθρεί τον παίκτθ και ςτθν ςυνζχεια τον αποβάλει με δεφτερθ κίτρινθ. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με  

 ζμμεςο ςτο ςθμείο όπου διεπράχκθ θ παράβαςθ 

 παρατθρεί τον παίκτθ και ςτθν ςυνζχεια τον αποβάλει με δεφτερθ κίτρινθ. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με  

 ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο όπου διαπράχκθκε θ παράβαςθ 

√ παρατθρεί τον παίκτθ και τον αποβάλει με δεφτερθ κίτρινθ. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ζμμεςο από το  

 ςθμείο όπου βριςκόταν θ μπάλα. 
 

187. Μπορεί ζνασ παίκτθσ να αποχωριςει από τον αγωνιςτικό χϊρο για να πιεί νερό χωρίσ 
να πάρει πρϊτα άδεια από το διαιτθτι; 
 Ναι, κατά τθ διάρκεια μιασ διακοπισ του παιχνιδιοφ. 

 Ναι, οποτεδιποτε. 

 Ναι, όλοι οι παίκτεσ  πρζπει να λαμβάνουν υγρά. 

√ Πχι. 

 

188. Ζνασ παίκτθσ αποχωρεί από τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι και 
ενϊ θ μπάλα παίηεται. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Διακοπι του παιχνιδιοφ αν δεν υπάρχει πλεονζκτθμα, αποβολι του παίκτθ και ζμμεςο από το ςθμείο που  

 βρίςκονταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 Διακοπι του παιχνιδιοφ αν δεν υπάρχει πλεονζκτθμα, παρατιρθςθ του παίκτθ και ζμμεςο από το ςθμείο  

 που βρίςκονταν ο παίκτθσ όταν ςφφριξε ο διαιτθτισ 

 Διακοπι του παιχνιδιοφ αν δεν υπάρχει πλεονζκτθμα, παρατιρθςθ του παίκτθ και ελεφκερο διαιτθτι ςτο  

 ςθμείο που βρίςκονταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

√ Διακοπι του παιχνιδιοφ αν δεν υπάρχει πλεονζκτθμα, παρατιρθςθ του παίκτθ και ζμμεςο από το ςθμείο  

 που βρίςκονταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 
 

189. Ενϊ θ μπάλα παίηεται κοντά ςτο κζντρο παίκτθσ πλθςιάηει τθ πλάγια γραμμι και 
βρίηει ζναν αντίπαλο αναπλθρωματικό. Ο βοθκόσ ςθκϊνει αμζςωσ τθ ςθμαία και 
ενθμερϊνει το διαιτθτι ο οποίοσ, αφοφ διακόπτει τον αγϊνα, τον αποβάλει. Με τθν 
ζναρξθ, πάλι του παιχνιδιοφ, αμζςωσ ςθμειϊνεται γκολ ςε βάροσ τθσ ομάδασ του 
αποβλθκζντα. Σο παιχνίδι αρχίηει με ... 
√ από τζρματοσ λάκτιςμα 

 κόρνερ 

 ςζντρα 

 ελεφκερο διαιτθτι 

 

190. Αν ζνασ παίκτθσ περάςει τισ γραμμζσ ορίων του αγωνιςτικοφ χϊρου εξ αιτίασ τθσ 
προωκθτικισ του κίνθςθσ, μπορεί να κεωρθκεί ωσ αποχϊρθςθ χωρίσ τθν άδεια του 
διαιτθτι; 
 Ναι, ο διαιτθτισ πρζπει να τον παρατθριςει. 

√ Πχι, διότι τυχαία ζχει βγει ζξω από τον αγωνιςτικό χϊρο κάτι που δεν κεωρείται αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 Ναι, ο διαιτθτισ πρζπει να διακόψει το παιχνίδι, να τιμωριςει τθν ομάδα του με ζμμεςο που κα  

 εκτελεςτεί από το ςθμείο όπου διαπράχκθκε και να παρατθριςει τον παίκτθ 

 Πχι, αλλά ο παίκτθσ επιτρζπεται να επανζλκει ςτον αγωνιςτικό χϊρο με τθν άδεια του διαιτθτι. 
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191. Παίκτθσ παραβαίνει τον κανονιςμό και πρζπει να δεχκεί κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα. 
Όμωσ ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχεια του αγϊνα εφαρμόηοντασ το πλεονζκτθμα. Πότε 
πρζπει να παρατθρθκεί ι να αποβλθκεί ο παίκτθσ; 
 Ο διαιτθτισ πρζπει να διακόψει το παιχνίδι αν ο παίκτθσ είναι ζνοχοσ για ζνα παράπτωμα που τιμωρείται 

με παρατιρθςθ ι αποβολι.  

 Ο διαιτθτισ πρζπει να διακόψει το παιχνίδι μόνο αν ο παίκτθσ είναι ζνοχοσ για ζνα παράπτωμα που  

 τιμωρείται με αποβολι και να του δείξει αμζςωσ τθν κόκκινθ κάρτα. 

 πρζπει να εφαρμοςτεί το πλεονζκτθμα, ωςτόςο αν θ αντίπαλθ ομάδα κερδίςει ξανά τθν κατοχι τθσ  

 μπάλασ, ο διαιτθτισ πρζπει να διακόψει το παιχνίδι και να παρατθριςει ι να αποβάλει τον παίκτθ. 

√ πρζπει να παρατθριςει ι να αποβάλει τον παίκτθ μόλισ θ μπάλα βγει εκτόσ παιχνιδιοφ 

 

192. Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του αγϊνα ενϊ ζνασ παίκτθσ ζχει υποπζςει ςε ζνα 
παράπτωμα που τιμωρείται με παρατιρθςθ. Σο παιχνίδι διακόπτεται για να καταλογιςκεί 
ελεφκερο λάκτιςμα υπζρ των αντιπάλων οι οποίοι κζλουν να το εκτελζςουν αμζςωσ. Ο 
διαιτθτισ ... 
 επιτρζπει τθν εκτζλεςθ αν δεν ζχει ςφυρίξει πρϊτα. Θα παρατθριςει τον παραβάτθ μόλισ θ μπάλα βγει 

εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου  

 μπορεί να επιτρζψει τθν γριγορθ εκτζλεςθ του λακτίςματοσ και να μθν παρατθριςει τον παίκτθ τθν 
επόμενθ φορά που θ μπάλα κα βγει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου.  

√ δεν πρζπει να επιτρζψει τθν γριγορθ εκτζλεςθ του λακτίςματοσ. Οφείλει να παρατθριςει τον παίκτθ που 
υπζπεςε ςτο παράπτωμα πριν επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ του αγϊνα.  

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

193. Ο βοθκόσ ςθμειϊνει ότι θ μπάλα ζχει περάςει τθν πλάγια γραμμι. Ζνασ αμυνόμενοσ 
χτυπά, μζςα ςτθ περιοχι πζναλτι, με βίαιο τρόπο, αντίπαλο αφοφ θ μπάλα ζχει βγει από 
τον αγωνιςτικό χϊρο. Ο διαιτθτισ … 
√ αποβάλει τον αμυνόμενο για βίαιθ ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει ξανά με πλάγιο 

 πρζπει να αποβάλει τον αμυνόμενο για βίαιθ ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει ξανά με πζναλτι. 

 παρατθρεί τον αμυνόμενο για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει ξανά με πλάγιο 

 παρατθρεί τον αμυνόμενο για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει ξανά με πζναλτι. 

 

194. Παίκτθσ ηθτά να αποχωριςει από τον αγωνιςτικό χϊρο και ενϊ αποχωρεί θ μπάλα 
ζρχεται ςε αυτόν και εκείνοσ τθ λακτίηει ςθμειϊνοντασ γκολ. Ο διαιτθτισ … 
 παρατθρεί παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι από το  

 ςθμείο που ζγινε θ παράβαςθ. 

 παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με άμεςο το οποίο κα 
εκτελεςτεί από ζναν παίκτθ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ από το ςθμείο που ζγινε θ παράβαςθ.  

√ παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ζμμεςο το οποίο κα 
εκτελεςτεί από ζναν παίκτθ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ από το ςθμείο που ζγινε θ παράβαςθ.  

 αποβάλει τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Ο αγϊνασ αρχίηει πάλι με ζμμεςο το οποίο κα 
εκτελεςτεί από ζναν παίκτθ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ από το ςθμείο που ζγινε θ παράβαςθ.  

 

195. Μετά τθν επίτευξθ γκολ, ο βοθκόσ ενθμερϊνειτο διαιτθτι ότι πριν από λίγα 
δευτερόλεπτα ο τερματοφφλακασ τθσ ομάδασ που μόλισ ςθμείωςε το τζρμα, χτφπθςε ζναν 
αντίπαλο μζςα ςτθν δικιά του περιοχι πζναλτι. Ο διαιτθτισ… 
 καταλογίηει γκολ και παρατθρεί τον τερματοφφλακα. 

 καταλογίηει γκολ κι αποβάλει τον τερματοφφλακα. 

√ ακυρϊνει το γκολ, αποβάλει τον τερματοφφλακα και καταλογίηει πζναλτι υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 ακυρϊνει το γκολ, αποβάλει τον τερματοφφλακα και καταλογίηει ελεφκερο διαιτθτι ςτο ςθμείο που  

 λάκτιςε τθ μπάλα ο επιτικζμενοσ. 
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196. Μετά τθν επίτευξθ ενόσ γκολ, μπορεί ζνασ παίκτθσ ι ζνασ ςυμπαίκτθσ του να 
πανθγυρίςει ςκαρφαλϊνοντασ το προςτατευτικό τθσ περιμζτρου για να πάει ςτθν εξζδρα; 
 Ναι, επειδι οι παίκτεσ  μποροφν να πανθγυρίηουν το γκολ εφόςον δεν υποκινοφν τθν βία ι δεν βγάηουν  

 τθν φανζλα τουσ. 

 Ναι, οι δε παίκτεσ  μποροφν να βγάλουν τισ φανζλεσ τουσ για να πανθγυρίςουν. 

√ Πχι, ο παίκτθσ παρατθρείται για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 Ναι, είναι ζνασ τρόποσ πανθγυριςμοφ για τθν επίτευξθ γκολ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν βγάηει τθν φανζλα. 

 

197. Σο παιχνίδι εξελίςςεται ςτθν περιοχι πζναλτι όπου, κάποια ςτιγμι, ο 
τερματοφφλακασ καταφζρνει να μπλοκάρει τθ μπάλα. υμπαίκτθσ του, νευριαςμζνοσ, 
τρζχει προστο διαιτθτι, που βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι, και διαμαρτυρόμενοσ, 
για ζνα επικετικό φάουλ, τον ςπρϊχνει. Ο διαιτθτισ ςφυρίηει και ... 
 αποβάλει τον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα. Χορθγεί ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα, υπζρ τθσ αντίπαλθσ  

 ομάδασ, ςτο ςθμείο που ιταν ο τερματοφφλακασ με τθ μπάλα ςτα χζρια του. 

 παρατθρεί, για διαμαρτυρία, τον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα. Χορθγεί ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα,  

 υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, ςτο ςθμείο τθσ παράβαςθσ. 

√ αποβάλει τον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα. Χορθγεί ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα, υπζρ τθσ αντίπαλθσ 
ομάδασ, ςτο ςθμείο τθσ παράβαςθσ.  

 παρατθρεί, για διαμαρτυρία, τον ςυμπαίκτθ του τερματοφφλακα. Χορθγεί ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα,  

 υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, ςτο ςθμείο που ιταν ο τερματοφφλακασ με τθ μπάλα ςτα χζρια του. 
 

198. Επιτικζμενοσ παίκτθσ ςτζκεται μζςα ςτο αντίπαλο τζρμα και τθν ίδια ςτιγμι 
ςυμπαίκτθσ του ςθμειϊνει γκολ. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι αν με 
ενζργειζσ του, από τθ κζςθ αυτι, ο επιτικζμενοσ αποςπά τθν προςοχι του 
τερματοφφλακα; 
 Ακυρϊνει το γκολ, παρατθρεί τον επιτικζμενο διότι εγκατζλειψε τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ άδεια και  

 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι από το  ςθμείο όπου βριςκόταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι. 

 Ακυρϊνει το γκολ, παρατθρεί τον επιτικζμενο διότι εγκατζλειψε τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ άδεια και 
ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ζμμεςο από το ςθμείο όπου βριςκόταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι.  

 Ακυρϊνει το γκολ για παράβαςθ offside  και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ζμμεςο από το ςθμείο ςτο οποίο 
βριςκόταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι.  

√ Ακυρϊνει το γκολ, παρατθρεί τον επιτικζμενο για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ξεκινά πάλι το παιχνίδι 
με ελεφκερο διαιτθτι από το ςθμείο όπου βριςκόταν θ μπάλα όταν διακόπθκε το παιχνίδι.  

 

199. Παίκτθσ, όχι ο τερματοφφλακασ, χρθςιμοποιεί τον βραχίονά του, με πρόκεςθ, για να 
ελζγξει τθ μπάλα ςτθν δικιά του περιοχι πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

√ καταλογίηει πζναλτι 

 ςφυρίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 ςφυρίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα και παρατθρεί τον παίκτθ γι αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 

200. Ποια απόφαςθ πρζπει να πάρει ο διαιτθτισ αν ο τερματοφφλακασ ανάψει ζνα 
τςιγάρο ενϊ θ μπάλα παίηει; 
√ Ραρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και χορθγεί ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα υπζρ τθσ 

αντίπαλθσ ομάδασ.  

 Ραρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και το παιχνίδι ξεκινάει πάλι με ελεφκερο διαιτθτι. 

 Ραρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και χορθγεί άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα υπζρ τθσ  

 αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Δεν χρειάηεται καμία ενζργεια. Οι Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ δεν το προςδιορίηουν. 

 

201. Ο τερματοφφλακασ πιάνει τθ μπάλα με τα χζρια του αφοφ του τθν ζχει μεταβιβάςει, 
με πρόκεςθ και με το γόνατό του, ζνασ ςυμπαίκτθσ. Τπάρχει παράβαςθ; 
 Ναι, πάντα. 

√ Πχι.  

 Ναι, αλλά μόνο εφόςον τθν αγγίξει με τον βραχίονά του. 

 Ναι. Το παράπτωμα διαπράχκθκε από τον παίκτθ που μεταβίβαςε τθ μπάλα με το πόδι του. Ραρατθρείται 
για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.  
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202. Πϊσ πρζπει να χαρακτθρίηεται το μαρκάριςμα που κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια 
του αντιπάλου; 
√ Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 

 Βίαιθ ςυμπεριφορά. 

 Αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 Επικίνδυνο παιχνίδι. 

 

203. Ζνασ παίκτθσ προςποιείται ότι δζχκθκε ζνα αντικανονικό μαρκάριςμα προκειμζνου 
να ξεγελάςει το διαιτθτι, ϊςτε να ςφυρίξει φάουλ ι πζναλτι. Ποια πρζπει να είναι θ 
απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο παίκτθσ παρατθρείται μόνο εφόςον θ προςποίθςθ ζλαβε χϊρα μζςα ςτθν αντίπαλθ περιοχι πζναλτι. 

 Ο παίκτθσ παρατθρείται, αλλά χωρίσ κίτρινθ κάρτα για το πρϊτο παράπτωμα. 

√ Ο παίκτθσ παρατθρείται για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηεται ζμμεςο φάουλ υπζρ τθσ  

 αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Ο παίκτθσ δεν πρζπει να τιμωρθκεί με κίτρινθ κάρτα για το παράπτωμα αυτό, αλλά ο διαιτθτισ τον 
προειδοποιεί ϊςτε να ςυμπεριφζρεται με τίμιο κι ακλθτικό τρόπο.  

 

204. Μπορεί ζνασ παίκτθσ που ζχει αποβλθκεί να παραμείνει μζςα ςτθν τεχνικι περιοχι; 
√ Πχι 

 Ναι, αν ζχει αναγνωριςτεί ςωςτά. 

 Ναι, αν παραμείνει ςιωπθλόσ. 

 Πχι, εκτόσ αν είναι ζνασ από αυτοφσ που ζχουν ιδθ αντικαταςτακεί. 

 

205. Ζνασ παίκτθσ μαρκάρει ζναν αντίπαλο από πίςω χρθςιμοποιϊντασ υπερβολικι 
δφναμθ. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο παίκτθσ αποβάλλεται και ο διαιτθτισ καταλογίηει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Ο παίκτθσ παρατθρείται και ο διαιτθτισ καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Το παιγνίδι ςυνεχίηεται. 

√ Ο παίκτθσ αποβάλλεται και ο διαιτθτισ καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα ι πζναλτι. 

 

206. Πριν από τθν εκτζλεςθ ενόσ ελεφκερου λακτίςματοσ και ενϊ θ μπάλα δεν παίηεται 
ακόμθ, ζνασ παίκτθσ μζςα ςτθ δικιά του περιοχι πζναλτι, χτυπά βίαια ζναν αντίπαλο. 
Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ παρατθρεί τον παίκτθ που διζπραξε τθν παραβίαςθ και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

√ Ο διαιτθτισ αποβάλει τον παίκτθ που διζπραξε το παράπτωμα. Ο αγϊνασ ςυνεχίηεται με το ελεφκερο  

 λάκτιςμα. 

 Ο διαιτθτισ αποβάλει τον παίκτθ που διζπραξε το παράπτωμα και καταλογίηει πζναλτι. 

 Πλεσ οι απαντιςεισ κα μποροφςαν να είναι ςωςτζσ. 

 

207. Ενϊ θ μπάλα παίηεται, ζνασ παίκτθσ κάνει μια προςβλθτικι χειρονομία προσ το 
πλικοσ. Ο διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον παίκτθ και καταλογίηει άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 παρατθρεί τον παίκτθ και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

√ αποβάλει τον παίκτθ και καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 παρατθρεί τον παίκτθ και καταλογίηει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 

208. Από τα ακόλουκα παραπτϊματα που διαπράττει ζνασ τερματοφφλακασ, ποιο 
τιμωρείται με αποβολι; 
 Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 

 Βίαιθ ςυμπεριφορά. 

 Χρθςιμοποιεί άςεμνθ, προςβλθτικι ι υβριςτικι γλϊςςα ι χειρονομίεσ, 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 
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209. Ενϊ θ μπάλα παίηει, ζνασ παίκτθσ ηθτά άδεια να αποχωριςει από τον αγωνιςτικό 
χϊρο, και ενϊ πθγαίνει προσ τθν γραμμι του πλαγίου, χτυπά ζναν αντίπαλο 
χρθςιμοποιϊντασ υπερβολικι δφναμθ. Ο διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον παίκτθ και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 αποβάλει τον παίκτθ και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

√ αποβάλει τον παίκτθ και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Δυο από τισ απαντιςεισ μπορεί να είναι ςωςτζσ. 

 

210. Μπορεί ο διαιτθτισ να δείξει κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα ςε ζναν παίκτθ ςτα 
αποδυτιρια; 
 Ναι, πάντα. 

√ Πχι. 

 Ναι, αλλά μόνο αν αφορά ςε επίκεςθ. 

 Ναι, αλλά μόνον αν παρίςταται ζνασ αξιωματοφχοσ τθσ ομάδασ. 

 

211. Ενϊ θ μπάλα παίηει, ζνασ παίκτθσ χειροκροτεί, εκφράηοντασ τθν διαφωνία του με τθν 
απόφαςθ του διαιτθτι. Ο διαιτθτισ … 
 πρζπει να τον αποβάλει και να ςφυρίξει πζναλτι. 

 πρζπει να παρατθριςει τον παίκτθ που διζπραξε το παράπτωμα για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και να 
καταλογίςει άμεςο από εκεί που ιταν ο παίκτθσ, εκτόσ κι αν εφαρμόςει το πλεονζκτθμα.  

√ πρζπει να παρατθριςει τον παίκτθ που διζπραξε το παράπτωμα και να ςφυρίξει ζμμεςο από εκεί που  

 ιταν ο παίκτθσ, εκτόσ κι αν εφαρμόςει το πλεονζκτθμα. 

 πρζπει να αποβάλει τον παίκτθ γιατί ζκανε μια προςβλθτικι χειρονομία και να καταλογίςει ζμμεςο από το  

 ςθμείο που βρίςκονταν θ μπάλα, εκτόσ κι αν εφαρμόςει το πλεονζκτθμα. 
 

212. Ο διαιτθτισ εκτελεί, μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι, ελεφκερο διαιτθτι όταν ζνασ 
αμυνόμενοσ χτυπά αντίπαλο με υπερβολικό τρόπο, πριν θ μπάλα αγγίξει το ζδαφοσ. Ο 
διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεφκερο διαιτθτι. 

√ αποβάλει τον παίκτθ για βίαιθ ςυμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεφκερο διαιτθτι. 

 αποβάλει τον παίκτθ για ςοβαρό βάναυςο παιχνίδι και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεφκερο διαιτθτι. 

 αποβάλει τον παίκτθ για ςοβαρό βάναυςο παιχνίδι και καταλογίηει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 

213. Ζνασ παίκτθσ ξαπλϊνει πάνω ςτθ μπάλα, με πρόκεςθ, για υπερβολικό χρονικό 
διάςτθμα. Ο διαιτθτισ … 
 παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ςθμειϊνει άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 ςθμειϊνει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα 

√ παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και ςθμειϊνει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 Το παιγνίδι ςυνεχίηεται. 

 

214. Η μπάλα κεωρείται ωσ αντικείμενο αν χρθςιμοποιθκεί για να καταφερκεί κτφπθμα ςε 
ζναν αντίπαλο; 
 Πχι 

√ Ναι 

 Ναι, αλλά μόνον αν χτυπιςει πραγματικά τον αντίπαλο. Αλλιϊσ όχι. 

 Ναι, αλλά μόνο αν γίνει κατά αντιπάλου. 

 

215. Παίκτθσ χτυπά αντίπαλο με δυνατό τρόπο, ενϊ θ μπάλα δεν παίηει. Ποιο είναι το 
παράπτωμα που διαπράττει; 
 Ο παίκτθσ είναι ζνοχοσ για ςοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 

√ Ο παίκτθσ είναι ζνοχοσ για βίαιθ ςυμπεριφορά. 

 Ο παίκτθσ είναι ζνοχοσ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 Καμία από τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 
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216. θμειϊςτε ποιο από τα ακόλουκα παραπτϊματα ορίηεται ςτουσ Κανόνεσ του 
Παιχνιδιοφ ωσ παράπτωμα που τιμωρείται με παρατιρθςθ ςφμφωνα με τον Κανόνα 12. 
 Η είςοδοσ ι επιςτροφι ςτον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια του διαιτθτι. 

 Πταν κάποιοσ είναι ζνοχοσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ. 

 Πταν κάποιοσ εκδθλϊςει διαφωνία λεκτικά ι με τισ κινιςεισ του. 

√ Πλα είναι ςωςτά. 

 

217. θμειϊςτε ποια από τα ακόλουκα παραπτϊματα ορίηεται ςτουσ Κανόνεσ του 
Παιχνιδιοφ ωσ παράπτωμα που τιμωρείται με αποβολι ςφμφωνα με τον Κανόνα 12. 
 Πταν κάποιοσ είναι ζνοχοσ για βίαιθ ςυμπεριφορά. 

 Πταν κάποιοσ είναι ζνοχοσ για ςοβαρό βάναυςο παιχνίδι. 

 Πταν κάποιοσ δεχκεί δεφτερθ παρατιρθςθ ςτον ίδιο αγϊνα. 

√ Πλα είναι ςωςτά. 

 

218. Ποιο από τισ ακόλουκεσ παραβάςεισ τιμωρείται πάντα με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα; 
 Ριδθμα κατά αντιπάλου. 

 Λάκτιςμα ι απόπειρα λακτίςματοσ ενόσ αντιπάλου. 

 Φτφςιμο ενόσ αντιπάλου. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 

219. Ζνασ παίκτθσ παρατθρείται αν διαπράξει μια από τισ παρακάτω ςυμπεριφορζσ. Ποιά 
δεν είναι ςωςτι; 
 Πταν κάποιοσ είναι ζνοχοσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ. 

 Πταν παραβιάηει διαρκϊσ τουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

√ Πταν χρθςιμοποιιςει άςεμνθ, προςβλθτικι ι υβριςτικι γλϊςςα ι και χειρονομίεσ. 

 Πταν κακυςτερεί τθν επανζναρξθ του παιχνιδιοφ. 

 

220. Ζνασ διαιτθτισ παρατθρεί ζναν παίκτθ ο οποίοσ ςτθ ςυνεχεία ηθτά ςυγνϊμθ για τθν 
απρεπι ςυμπεριφορά του. Μπορεί ο διαιτθτισ να αποφαςίςει να μθν αναφζρει το 
περιςτατικό; 
√ Πχι. Ρρζπει να αναφζρονται όλεσ οι παρατθριςεισ. 

 Ναι, πάντα. 

 Επαφίεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι. 

 Ναι, αλλά μόνο εφόςον αυτόσ που ηθτά ςυγνϊμθ είναι ο αρχθγόσ. 

 

221. O τερματοφφλακασ κρατά τθ μπάλα ςτθν παλάμθ του. Αντίπαλοσ με το κεφάλι του 
προςπακεί να του πάρει τθ μπάλα. Αυτό επιτρζπεται; 
 Ναι 

√ Πχι 

 Ναι, αν δεν γίνει με επικίνδυνο τρόπο. 

 Επαφίεται ςτθν διακριτικι ευχζρεια του διαιτθτι. 

 

222. Ο τερματοφφλακασ, που προθγουμζνωσ ζχει μπλοκάρει τθ μπάλα από ςουτ 
επιτικζμενου και προςπακεί να τθν πετάξει ι να τθν κλωτςιςει, με ςκοπό να τθ διϊξει. 
Αντίπαλοσ, ευριςκόμενοσ πολφ κοντά του, τθν κλωτςά χωρίσ να ζλκει ςε επαφι με τον 
τερματοφφλακα με αποτζλεςμα ο τερματοφφλακασ να τθν χάςει . Αυτό επιτρζπεται; 
 Ναι, το γεγονόσ ότι ο τερματοφφλακασ εμποδίηεται να επαναφζρει τθ μπάλα ςτο παιχνίδι με τα χζρια του,  

 δεν αποτελεί παράπτωμα. 

√ Πχι, θ παρεμπόδιςθ του τερματοφφλακα να πετάξει, απελευκερϊςει ι παίξει τθ μπάλα είναι παράπτωμα.  

 Η ρίψθ, το παίξιμο ι θ απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ με τα χζρια και το λάκτιςμα τθσ μπάλασ, κεωροφνται ωσ 
μια ενιαία ενζργεια. 

 Πχι, το γεγονόσ ότι ο τερματοφφλακασ εμποδίηεται να επαναφζρει τθ μπάλα ςτο παιχνίδι με τα χζρια του,  

 αποτελεί παράπτωμα. Ο παίκτθσ παρατθρείται και το παιχνίδι ξαναρχίηει με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα 
υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Πχι, το γεγονόσ ότι ο τερματοφφλακασ εμποδίηεται να επαναφζρει τθ μπάλα ςτο παιχνίδι με τα χζρια του,  

 αποτελεί παράπτωμα. Ο παίκτθσ αποβάλλεται και το παιχνίδι ξαναρχίηει με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα 
υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 
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223. Επιτρζπεται ςε δφο ι περιςςότερουσ παίκτεσ  να διεκδικιςουν τθ μπάλα από ζναν 
αντίπαλο ταυτοχρόνωσ; 
 Πχι, ποτζ. 

√ Ναι, δεδομζνου ότι οι διεκδικιςεισ είναι κανονικζσ. 

 Ναι, δεδομζνου ότι οι διεκδικιςεισ δεν είναι επικίνδυνεσ. 

 Ναι, δεδομζνου ότι οι διεκδικιςεισ δεν ζγιναν με υπερβολικι δφναμθ. 

 

224. Ζνασ αμυνόμενοσ ξεκινά να κρατά ζναν επιτικζμενο εκτόσ τθσ περιοχισ του πζναλτι 
αλλά ςταματά εντόσ τθσ περιοχισ του πζναλτι. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του 
διαιτθτι; 
√ Ο διαιτθτισ καταλογίηει ζνα λάκτιςμα από το ςθμείο του πζναλτι. 

 Ο διαιτθτισ καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα διότι θ ενζργεια του κρατιματοσ ξεκίνθςε ζξω από  

 τθν περιοχι πζναλτι. 

 Ο διαιτθτισ καταλογίηει ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι. 

 Το παιχνίδι ςυνεχίηεται. 

 

225. Επιτρζπεται επιτικζμενοσ να μαρκάρει τον αντίπαλο τερματοφφλακα, που βρίςκεται 
μζςα ςτθν δικι του περιοχι τζρματοσ και δεν κρατά τθν μπάλα; 
 Ναι, αν το μαρκάριςμα δεν είναι επικίνδυνο ι δεν διαπράχκθκε με υπερβολικι δφναμθ. 

√ Ναι, αν το μαρκάριςμα δεν είναι απρόςεκτο, επικίνδυνο ι δεν διαπράχκθκε με υπερβολικι δφναμθ. 

 Πχι, ποτζ δεν επιτρζπεται επιτικζμενοσ να μαρκάρει τον τερματοφφλακα μζςα ςτθν περιοχι τζρματοσ του. 

 Καμία από τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

226. Ζνασ αμυνόμενοσ, ενϊ κρζμεται με τα χζρια του από τθν οριηόντια δοκό του τζρματόσ 
του, αποκροφει με κεφαλιά τθ μπάλα για να μθν μπει ςτο τζρμα. Ο διαιτθτισ … 
 δεν αςκεί πεικαρχικό ζλεγχο και το παιχνίδι αρχίηει πάλι με ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 αποβάλει τον παίκτθ διότι ςτζρθςε προφανι ευκαιρία ενόσ, από τθν αντίπαλθ και ξεκινά και πάλι το  

 παιχνίδι με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

√ παρατθρεί τον παίκτθ και το παιχνίδι αρχίηει πάλι με ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Πλεσ οι απαντιςεισ είναι ςωςτζσ. 

 
227. Δφο παίκτεσ  τθσ ίδιασ ομάδασ που βρίςκονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο κτυποφν ο ζνασ 
τον άλλο με βίαιο τρόπο ενϊ παίηεται θ μπάλα. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί κι όταν διακοπεί το παιχνίδι, παρατθρεί τουσ δυο παίκτεσ. 

√ αποβάλει τουσ δφο παίκτεσ  και καταλογίηει ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 το παράπτωμα δεν διαπράττεται κατά ενόσ αντιπάλου, ςυνεπϊσ ο διαιτθτισ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 Καμία από τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

228. Ζνασ παίκτθσ αναςθκϊνει τθ μπάλα με το πόδι του και τθν παςάρει με κεφαλιά ςτον 
τερματοφφλακα, ο οποίοσ τθν αποκροφει με το πόδι του. Ο διαιτθτισ … 
√ παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηει ζνα ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα  

 από το ςθμείο ςτο οποίο αναςικωςε τθ μπάλα ο παίκτθσ. 

 παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηει ζνα ζμμεςο από το ςθμείο ςτο  

 οποίο βριςκόταν ο τερματοφφλακασ. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί γιατί δεν υπάρχει παράβαςθ 

 Καμία από τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 
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229. Ζνασ αμυνόμενοσ, που βρίςκεται ζξω από τθν δικι του περιοχι πζναλτι, βγάηει το 
παποφτςι και το πετά ςτθ μπάλα που είναι μζςα ςτθν περιοχι, αποτρζποντασ ζτςι μια 
προφανι ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον παίκτθ επειδι απζτρεψε μια προφανι ευκαιρία για γκολ, αφοφ ο τρόποσ αυτόσ κεωρείται  

 προζκταςθ του χεριοφ (το πζταγμα δθλαδι του παπουτςιοφ) και καταλογίηει άμεςο ςτο ςθμείο που 
βριςκόταν ο παίκτθσ 

√ αποβάλει τον παίκτθ, επειδι απζτρεψε μια προφανι ευκαιρία για γκολ, αφοφ ο τρόποσ αυτόσ κεωρείται  

 προζκταςθ του χεριοφ του (το πζταγμα δθλαδι του παπουτςιοφ) και καταλογίηει πζναλτι 

 αποβάλει τον παίκτθ επειδι απζτρεψε μια προφανι ευκαιρία για γκολ, αφοφ ο τρόποσ αυτόσ κεωρείται  

 προζκταςθ του χεριοφ (το πζταγμα δθλαδι του παπουτςιοφ) και καταλογίηει ζμμεςο ςτο ςθμείο που 
βριςκόταν ο παίκτθσ 

 παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηει  πζναλτι. 

 

230. Ζνασ παίκτθσ, εκτόσ του τερματοφφλακα, που ςτζκεται ςτθν περιοχι πζναλτι τθσ 
ομάδασ του, κτυπά τθ μπάλα με τθν επικαλαμίδα, τθν οποία κρατά ςτο χζρι, προκειμζνου 
να εμποδίςει τθν επίτευξθ γκολ. Ο διαιτθτισ … 
 καταλογίηει πζναλτι και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 ςφυρίηει ζμμεςο και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Η επικαλαμίδα κεωρείται  

 μζροσ του εξοπλιςμοφ του παίκτθ. 

√ καταλογίηει πζναλτι κι αποβάλει τον παίκτθ γιατί παρεμπόδιςε μια προφανι ευκαιρία για τθν ςθμείωςθ  

 ενόσ γκολ. 

 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. Η επικαλαμίδα  

 κεωρείται μζροσ του εξοπλιςμοφ του παίκτθ. 
 

231. Από ποιο ςθμείο πρζπει να αρχίςει πάλι το παιχνίδι μετά τθν αντιακλθτικι 
ςυμπεριφορά ενόσ παίκτθ ο οποίοσ αναςθκϊνει τθ μπάλα με το πόδι του για να γυρίςει τθ 
μπάλα με κεφαλιά ςτον τερματοφφλακα τθσ ομάδασ του; 
 Από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν ο παίκτθσ που υπζπεςε ςτο παράπτωμα όταν πιρε τθ μπάλα ο  

 τερματοφφλακασ. 

 Από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν ο τερματοφφλακασ. 

√ Από το ςθμείο ςτο οποίο βριςκόταν ο παίκτθσ 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

232. Παίκτθσ υποπίπτει ςτο παράπτωμα του επικίνδυνου παιχνιδιοφ γιατί ςθκϊνει το πόδι 
του, για να παίξει τθ μπάλα που βρίςκεται ψθλά ενϊ ζνασ αντίπαλοσ προςπακεί να τθν 
παίξει με κεφαλιά, και τον κτυπά ςτο κεφάλι. Ο διαιτθτισ … 
√ καταλογίηει άμεςο ι πζναλτι 

 καταλογίηει ζμμεςο. 

 διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί. 

 

233. Επιτρζπεται ςτο διαιτθτι να δείξει κόκκινθ κάρτα ςε αναπλθρωματικό, να τον 
διατάξει να εγκαταλείψει τθν τεχνικι περιοχι και να μεταβεί ςτα αποδυτιρια, 
ανεξαρτιτωσ του αν ζχει ςυμμετάςχει ςτον αγϊνα ι όχι, εξαιτίασ του ότι χρθςιμοποίθςε 
άςεμνθ, προςβλθτικι ι υβριςτικι γλϊςςα; 
√ Ναι. Πλοι οι παίκτεσ, τακτικοί, αναπλθρωματικοί, παίκτεσ  που αντικαταςτάκθκαν ανικουν ςτθν  

 δικαιοδοςία του διαιτθτι,. Η κόκκινθ κάρτα χρθςιμοποιείται για να δθλωκεί ξεκάκαρα ότι μια πεικαρχικι 
ποινι επιβλικθκε. 

 Πχι, μόνο οι παίκτεσ  που βρίςκονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο υπόκεινται ςτθν δικαιοδοςία του διαιτθτι. 

 Πχι, δεν επιτρζπεται θ επίδειξθ κίτρινθσ ι κόκκινθσ κάρτασ ςτουσ αναπλθρωματικοφσ ι τουσ παίκτεσ  που  

 αντικαταςτάκθκαν παρά μόνο ςτουσ παίκτεσ  που βρίςκονται ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

 Πχι, ο διαιτθτισ μπορεί να δείξει κίτρινθ κάρτα μόνο ςτουσ αναπλθρωματικοφσ, αλλά ποτζ ςτουσ παίκτεσ   

 που αντικαταςτάκθκαν. 
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234. Ζνασ παίκτθσ ςθμειϊνει τζρμα ςτθριηόμενοσ ςτουσ ϊμουσ ενόσ ςυμπαίκτθ του. Ο 
διαιτθτισ... 
√ παρατθρεί τον παίκτθ και καταλογίηει ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 παρατθρεί τον παίκτθ και καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 καταλογίηει ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 

235. Παίκτθσ εκτελεί ςωςτά πλάγιο και ο αντίπαλοσ τερματοφφλακασ προςπακεί να πιάςει 
τθ μπάλα. Δεν καταφζρνει ν' αγγίξει και ζνασ ςυμπαίκτθσ του τερματοφφλακα κτυπά τθ 
μπάλα με γροκιά πάνω από τθν οριηόντια δοκό. Ο διαιτθτισ … 
 καταλογίηει πζναλτι και αποβάλει τον παίκτθ επειδι παρεμπόδιςε τθν επίτευξθ του τζρματοσ με το χζρι του. 

√ καταλογίηει πζναλτι και παρατθρεί τον ςυμπαίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 καταλογίηει πζναλτι και προειδοποιεί τον παίκτθ. 

 διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το πλάγιο 

 

236. Ο τερματοφφλακασ, ο οποίοσ βρίςκεται ζξω από τθ δικι του περιοχι πζναλτι, 
ςταματά  τθ μπάλα με μια επικαλαμίδα ςτο χζρι του. Ενϊ θ μπάλα, τθ ςτιγμι εκείνθ, 
βριςκόταν μζςα ςτθ δικι του περιοχι πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον τερματοφφλακα και καταλογίηει ζνα ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 παρατθρεί τον τερματοφφλακα και καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 αποβάλει τον τερματοφφλακα και καταλογίηει ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

√ παρατθρεί τον τερματοφφλακα και καταλογίηει ζμμεςο εκεί που θ επικαλαμίδα βρικε τθ μπάλα. 

 

237. Ζνασ παίκτθσ φτφνει ζναν αντίπαλο που βρίςκεται ςτο κζντρο του αγωνιςτικοφ 
χϊρου. Ο διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον παραβάτθ και καταλογίηει πζναλτι. 

 αποβάλει τον παραβάτθ και καταλογίηει ζμμεςο 

 παρατθρεί τον παραβάτθ και καταλογίηει άμεςο 

√ αποβάλει τον παραβάτθ και καταλογίηει άμεςο 

 

238. Ενϊ παίηεται θ μπάλα ζνασ παίκτθσ, που βρίςκεται εκτόσ τθσ δικισ του περιοχισ 
πζναλτι, φτφνει αντίπαλο ο οποίοσ πατά και με τα δφο πόδια τθν γραμμι αυτισ τθσ 
περιοχισ πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
 καταλογίηει άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα  ςτθν γραμμι τθσ περιοχισ πζναλτι. 

√ καταλογίηει πζναλτι. 

 καταλογίηει άμεςο ςτο ςθμείο όπου διαπράχκθκε το παράπτωμα. 

 Καμία από τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

239. Ζνασ αμυνόμενοσ, που βρίςκεται ςτθν δικι του γραμμι του τζρματοσ, ανάμεςα ςτισ 
δφο δοκοφσ, παίηει τθ μπάλα με το χζρι αλλά του γλιςτρά και καταλιγει ςε αντίπαλο ο 
οποίοσ ςθμειϊνει γκολ. Ο διαιτθτισ ... 
 αποβάλει τον αμυνόμενο επειδι απζτρεψε μια προφανι ευκαιρία για γκολ παίηοντασ τθ μπάλα με τα  

 χζρια και καταλογίηει πζναλτι. 

√ εφαρμόηει το πλεονζκτθμα, καταλογίηει το τζρμα και παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 εφαρμόηει το πλεονζκτθμα, καταλογίηει το γκολ και αποβάλει τον αμυνόμενο επειδι απζτρεψε μια προφανι  

 ευκαιρία για επίτευξθ τζρματοσ παίηοντασ τθ μπάλα με τα χζρια 

 εφαρμόηει το πλεονζκτθμα και καταλογίηει το γκολ χωρίσ να επιβάλλει κάποια τιμωρία. 

 

240. Ζνασ παίκτθσ, που βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι τθσ ομάδασ του, πετά ζνα 
παποφτςι ςε ζναν αντίπαλο που βρίςκεται ζξω από τθν περιοχι πζναλτι. Σο παποφτςι δεν 
τον χτυπά. Ο διαιτθτισ … 
√ αποβάλει τον παίκτθ και καταλογίηει άμεςο από το ςθμείο που βριςκόταν ο αντίπαλοσ. 

 αποβάλει τον παίκτθ και καταλογίηει πζναλτι για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 παρατθρεί τον παίκτθ και καταλογίηει άμεςο ςτο ςθμείο που βριςκόταν ο αντίπαλοσ. 

 παρατθρεί τον παίκτθ και καταλογίηει πζναλτι για τθν αντίπαλθ ομάδα 
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241. Παίκτθσ εκτελεί ζνα ελεφκερο λάκτιςμα ςθκϊνοντασ τθ μπάλα με τα δυο του πόδια 
ταυτόχρονα, και ςθμειϊνει γκολ. Ο διαιτθτισ … 
√ καταλογίηει γκολ 

 παρατθρεί τον παίκτθ και αρχίηει πάλι το παιχνίδι με ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα. 

 ακυρϊνει το γκολ 

 παρατθρεί τον παίκτθ και αρχίηει πάλι το παιχνίδι με ελεφκερο διαιτθτι. 

 

242. Ο διαιτθτισ καταλογίηει ζνα ελεφκερο λάκτιςμα. Ζνασ αντίπαλοσ ςτζκεται μπροςτά 
ςτθ μπάλα. Σο φάουλ εκτελείται και θ μπάλα χτυπά τον αντίπαλο που βρίςκεται ςε 
απόςταςθ μικρότερθ των 9,15 μ. από τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί. Στθν επόμενθ διακοπι του παιχνιδιοφ αποβάλει τον αντίπαλο κι ο  

 αγϊνασ αρχίηει πάλι ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί επειδι ο αντίπαλοσ δεν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ του ελεφκερου  

 λακτίςματοσ. 

√ παρατθρεί τον αντίπαλο επειδι δεν τιρθςε τθν απαιτοφμενθ απόςταςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ελεφκερου  

 λακτίςματοσ.  Αν δεν εφαρμόςει το πλεονζκτθμα, επαναλαμβάνει το ελεφκερο λάκτιςμα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

243. Εκτελείται ζνα ελεφκερο λάκτιςμα μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι του παίκτθ που το 
εκτελεί.  Πότε επιτρζπεται ςτουσ αντίπαλουσ παίκτεσ  να μπουν ςτθν περιοχι πζναλτι; 
 Οποτεδιποτε. 

 Μετά το λάκτιςμα τθσ μπάλασ και αφοφ αυτι κινείται. 

 Ο παίκτεσ  δεν επιτρζπεται να μπουν μζχρισ ότου κάποιοσ άλλοσ παίκτθσ αγγίξει τθ μπάλα. 

√ Οι παίκτεσ  δεν επιτρζπεται να ειςζλκουν μζχρισ ότου θ μπάλα ζχει περάςει εκτόσ τθσ περιοχισ του πζναλτι 

 

244. Ζνα γκολ είναι ζγκυρο αν μετά τθν εκτζλεςθ ενόσ ζμμεςου ελεφκερου λακτίςματοσ, 
προσ τθν αντίπαλθ εςτία, θ μπάλα ακουμπιςει ςε αντίπαλο και μπει ςτο τζρμα; 
 Πχι, πρζπει να τθν αγγίξει ι παίξει με πρόκεςθ ζνασ άλλοσ παίκτθσ. 

√ Ναι, αν το λάκτιςμα εκτελζςτθκε ςωςτά. 

 Πχι, εφόςον τθ μπάλα πρζπει να παίξει ζνασ ςυμπαίκτθσ του παίκτθ που το εκτελεί. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

245. Κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ ελεφκερου λακτίςματοσ, αμυνόμενοσ ηθτά απότο διαιτθτι να 
δείξει τθ ςωςτι απόςταςθ από τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ πρζπει να δεχκεί αυτι τθν υπόδειξθ; 
 Πχι, αλλά ο διαιτθτισ επιςθμαίνει ότι θ απόςταςθ των 9,15 μζτρων πρζπει να τθρθκεί. 

√ Πχι, μόνο θ ομάδα που κα εκτελζςει το ελεφκερο λάκτιςμα μπορεί να ηθτιςει τθν τιρθςθ τθσ απόςταςθσ  

 των 9,15 μζτρων. 

 Ναι, θ αμυνόμενθ ομάδα ζχει επίςθσ δικαίωμα να ηθτιςει τθν τιρθςθ τθσ ςωςτισ απόςταςθσ. 

 Ναι, αλλά μόνο εφόςον αυτό το ηθτά ο αρχθγόσ τθσ αμυνόμενθσ ομάδασ. 

 

246. Παίκτθσ εκτελεί ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα ζξω από τθν περιοχι πζναλτι, θ μπάλα 
κτυπά ςτο διαιτθτι και μπαίνει ςτο τζρμα τθσ ομάδασ του. Ο διαιτθτισ … 
 διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το άμεςο. Ο επιτικζμενοσ δεν μπορεί ποτζ να επωφελείται. 

 διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το άμεςο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ δεν μπορεί να κατακυρωκεί το τζρμα. 

√ καταλογίηει κόρνερ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι απόλυτα ςωςτι. 

 

247. Από ποιο ςθμείο πρζπει να εκτελεςτεί ζνα ελεφκερο λάκτιςμα που καταλογίςκθκε για 
τθν αμυνόμενθ ομάδα μζςα ςτθν δικιά τθσ περιοχι τζρματοσ; 
 Απ' οποιοδιποτε ςθμείο, εφόςον βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι. 

 Από τθν γραμμι τθσ περιοχισ του τζρματοσ, ςτο ςθμείο που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο που  

 διαπράχκθκε το παράπτωμα. 

 Από τθν κορυφι τθσ περιοχισ του τζρματοσ, ςτο ςθμείο που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο ςθμείο που  

 ςθμείωςε ο διαιτθτισ όπου διαπράχκθκε το παράπτωμα. 

√ Από οποιοδιποτε ςθμείο μζςα ςτθν περιοχι του τζρματοσ. 
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248. Αμυντικόσ εκτελεί ζνα ελεφκερο λάκτιςμα μζςα από τθν δικι του περιοχι πζναλτι 
προσ τον τερματοφφλακά του κι ο τερματοφφλακασ πιάνει τθ μπάλα με τα χζρια του. Ο 
διαιτθτισ … 
 καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το ελεφκερο λάκτιςμα και παρατθρεί τον παίκτθ για κακυςτζρθςθ  

 επανεκκίνθςθσ του παιχνιδιοφ. 

 καταλογίηει ζμμεςο διότι ο τερματοφφλακασ ζπιαςε τθ μπάλα με τα χζρια του όταν του τθν πάςαρε ο  

 ςυμπαίκτθσ του. 

√ διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το ελεφκερο λάκτιςμα 

 

249. Εκτελείται ζνα ελεφκερο λάκτιςμα από αμυντικό μζςα ςτθν δικι του περιοχι 
τζρματοσ, ποια πρζπει να είναι θ κζςθ των αντιπάλων; 
√ Ζξω από τθν περιοχι πζναλτι. 

 Οπουδιποτε κζλουν, εφόςον δεν υπάρχει τείχοσ. 

 Σε απόςταςθ 9,15 μζτρων από τθ μπάλα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

250. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί γριγορα ζνα ελεφκερο λάκτιςμα ενϊ ο αντίπαλοσ βρίςκεται 
πζντε μζτρα μακριά και θ μπάλα χτυπά τον αντίπαλο. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ 
του διαιτθτι; 
√ Αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 Ραρατθρεί τον αντίπαλο και διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το ελεφκερο λάκτιςμα 

 Ράντα διατάηεται να εκτελεςτεί πάλι το ελεφκερο λάκτιςμα ςε κάκε περίπτωςθ. 

 Αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί και ςτθν επόμενθ διακοπι παρατθρεί τον αντίπαλο. 

 

251. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί ελεφκερο λάκτιςμα ζξω από τθν δικι του περιοχι πζναλτι και 
ςτθν ςυνζχεια ακουμπά πάλι τθ μπάλα πιάνοντάσ τθν με το χζρι με πρόκεςθ, πριν τθν 
αγγίξει κάποιοσ άλλοσ παίκτθσ. Ο διαιτθτισ … 
√ καταλογίηει άμεςο ι πζναλτι, αν το παράπτωμα διαπράχκθκε μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι 

 καταλογίηει ζμμεςο ι πζναλτι, αν το παράπτωμα διαπράχκθκε μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι 

 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί και δεν επιβάλλει καμία τιμωρία. 

 

252. Κατακυρϊνεται το γκολ ςτθν περίπτωςθ που ο παίκτθσ εκτελζςει ζμμεςο και ζνασ 
άλλοσ παίκτθσ αγγίξει τθ μπάλα πριν αυτι μπει ςτο τζρμα; 
 Ναι, πάντα. 

 Πχι, ποτζ. 

√ Ναι, αν θ μπάλα παίηεται και δεν διαπράχκθκαν παραπτϊματα από τθν ομάδα που ςθμειϊνει το τζρμα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

253. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί γριγορα ζνα ελεφκερο λάκτιςμα. Αντίπαλοσ, ο οποίοσ είναι 
κοντά ςτθ μπάλα, τον εμποδίηει με πρόκεςθ να το εκτελζςει γριγορα. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί. 

 παρατθρεί τον παίκτθ επειδι κακυςτερεί τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ, κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ διακοπισ. 

√ παρατθρεί τον αντίπαλο και διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το ελεφκερο λάκτιςμα 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

254. Ποια είναι θ ελάχιςτθ απόςταςθ τθν οποία πρζπει να τθροφν οι αντίπαλοι κατά τθν 
εκτζλεςθ ενόσ ελεφκερου λακτίςματοσ; 
 Ράνω από 9,15 μζτρα από τθ μπάλα, ςε περίπτωςθ που οι αμυνόμενοι κινοφνται προσ τα μπροςτά πριν  

 τθν εκτζλεςθ του λακτίςματοσ. 

√ 9,15 μζτρα από τθ μπάλα. 

 Εξαρτάται από το αν το φάουλ είναι άμεςο ι ζμμεςο. 

 αν θ ομάδα που εκτελεί το λάκτιςμα δεν δϊςει προςοχι, μποροφν να ςτακοφν όπου κζλουν. 
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255. Πότε πρζπει να κατεβάςει ο διαιτθτισ το χζρι του αφοφ κάνει το ςιμα για ζνα ζμμεςο 
ελεφκερο λάκτιςμα; 
 Πταν θ μπάλα βγει από τον αγωνιςτικό χϊρο. 

 Πταν διαπράττεται ζνα παράπτωμα. 

 Πταν αγγίξει ξανά τθ μπάλα ζνασ άλλοσ παίκτθσ. 

√ Πλεσ οι απαντιςεισ μπορεί να είναι ςωςτζσ. 

 

256. Μπορεί μια ομάδα να κάνει αντικαταςτάςεισ παικτϊν κατά τθ διάρκεια λακτιςμάτων 
από το ςθμείο του πζναλτι για τθν ανάδειξθ του νικθτι ενόσ παιχνιδιοφ; 
 Ναι, αν θ ομάδα δεν ζχει ιδθ εξαντλιςει τον μζγιςτο αρικμό αλλαγϊν που επιτρζπονται. 

 Ναι, αλλά μόνο τον τερματοφφλακα. 

√ Ναι, αλλά μόνο για τον τερματοφφλακα που ζχει τραυματιςτεί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν γίνει οι  

 τρεισ αλλαγζσ που θ ομάδα δικαιοφται. 

 Πχι. 

 

257. Επιτρζπεται, όταν πρόκειται να εκτελεςτεί πζναλτι, ςτθ διάρκεια του παιχνιδιοφ, ςε 
παίκτθ να ςτακεί ςε κζςθ offside, ζξω από τθν περιοχι πζναλτι, πριν αυτό εκτελεςκεί; 
√ Πχι. Πλοι παίκτεσ και οι ςυμπαίκτεσ του παίκτθ, που εκτελεί το πζναλτι, πρζπει να βρίςκονται πίςω από το  

 ςθμείο του πζναλτι. 

 Ναι. Οι παίκτεσ  μποροφν να βρίςκονται ςε οποιοδιποτε ςθμείο ζξω από τθν περιοχι πζναλτι. 

 Ναι, πάντα. 

 Πχι, ο παίκτθσ παρατθρείται για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 

258. τθ διάρκεια διαδικαςίασ εκτζλεςθσ πζναλτι ο διαιτθτισ παρατθρεί ότι ο 
τερματοφφλακασ ςχθματίηει μια γραμμι με τθ φτζρνα του ςτο μζςον τθσ περιοχισ 
τζρματοσ, ενϊ ο εκτελϊν αυτό ςχθματίηει ζνα βουναλάκι, ςτο ςθμείο του πζναλτι, για να 
τοποκετιςει τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ ... 
√ παρατθρεί και τουσ δφο παίκτεσ  για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

 παρατθρεί τον παίκτθ που κα το εκτελζςει κακϊσ μόνο αυτόσ είναι ζνοχοσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ. 

 προειδοποιεί προφορικά και τουσ δφο παίκτεσ. 

 αφινει να εκτελεςτεί το πζναλτι. 

 

259. Ο διαιτθτισ διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το πζναλτι εξαιτίασ του ότι ο 
τερματοφφλακασ κινικθκε προσ τα εμπρόσ από τθν γραμμι του τζρματόσ του. Επιτρζπεται 
θ εκ νζου εκτζλεςθ να γίνει από ζναν διαφορετικό παίκτθ; 
√ Ναι, αν ενθμερωκεί ο διαιτθτισ ποιοσ κα το κτυπιςει. 

 Πχι. 

 Ναι, με τθν άδεια του αρχθγοφ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Πχι, εκτόσ αν ζχει τραυματιςτεί. 

 

260. Ο διαιτθτισ ζχει ςφυρίξει για να εκτελεςτεί το πζναλτι και πριν θ μπάλα να παίηει, 
δφο παίκτεσ, ζνασ από κάκε ομάδα, πλθςιάηουν ςε απόςταςθ μικρότερθ των 9,15 μζτρων 
από τθ μπάλα. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί και ςτθν επόμενθ διακοπι παρατθρεί τουσ παραβάτεσ 

 παρατθρεί τουσ δυο παίκτεσ  και διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το πζναλτι. 

 διακόπτει τθν εκτζλεςθ του πζναλτι και προειδοποιεί προφορικά τουσ παίκτεσ. 

√ διατάηει να εκτελεςτεί πάλι το πζναλτι. 

 

261. Ζνασ παίκτθσ, που εκτελεί πζναλτι, με τακουνάκι παςάρει τθ μπάλα προσ τα πίςω ςε 
ζναν ςυμπαίκτθ του ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κλωτςά τθ μπάλα και βάηει γκολ. Ο διαιτθτισ Ο 
διαιτθτισ … 
 ακυρϊνει το γκολ και ηθτά να εκτελεςτεί πάλι το πζναλτι. 

√ ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει ζμμεςο ςε βάροσ ομάδασ του παίκτθ που εκτζλεςε το πζναλτι. 

 καταλογίηει γκολ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 
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262. Μπορεί ζνασ παίκτθσ να αλλάξει κζςθ με τον τερματοφφλακα κατά τθ διάρκεια των 
λακτιςμάτων πζναλτι για τθν ανάδειξθ του νικθτι ενόσ παιχνιδιοφ; 
√ Ναι, κάκε παίκτθσ που ςυμμετζχει μπορεί να αλλάξει κζςθ με τον τερματοφφλακα οποτεδιποτε, εφόςον  

 ζχει ενθμερωκεί ο διαιτθτισ, και φορά φανζλα που να τον ξεχωρίηει από τουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ. 

 Πχι. 

 Ναι, αλλά μόνο ο παίκτθσ που ζχει οριςτεί για τοφτο πριν από τθν ζναρξθ των λακτιςμάτων. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

263. Παίκτθσ εκτελεί το πζναλτι πριν ςφυρίξει ο διαιτθτισ. Σο πζναλτι πρζπει να εκτελεςτεί 
πάλι. Αυτό ιςχφει πάντα; 
 Πχι. 

 Εξαρτάται από το αν ο διαιτθτισ μπορεί να εφαρμόςει το πλεονζκτθμα ι όχι. 

√ Ναι. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

264. ε αγωνιςτικό χϊρο που είναι βαρφσ από το νερό, παίκτθσ τοποκετεί τθ μπάλα για 
τθν εκτζλεςθ ενόσ πζναλτι δίπλα από το ςθμείο του πζναλτι. Αυτό επιτρζπεται; 
 Ναι, αν το ςθμείο του πζναλτι καλφπτεται από νερό. 

 Ναι, πάντα. 

 Ναι, με τθν άδεια του αρχθγοφ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

√ Πχι, θ μπάλα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο ςθμείο του πζναλτι 

 

265. Επιτρζπεται κατά τθν εκτζλεςθ λακτιςμάτων από το ςθμείο του πζναλτι, να δεχτεί 
κίτρινθ ι κόκκινθ κάρτα ζνασ παίκτθσ; 
 Πχι. 

√ Ναι. 

 Πχι, μπορεί μόνο να παρατθρθκεί. 

 Πχι, μπορεί μόνο να αποβλθκεί. 

 

266. Ζνασ αγϊνασ λιγει ιςόπαλοσ. Η μια ομάδα ζχει μείνει με δζκα παίκτεσ  και θ άλλθ με 
οκτϊ. Πρζπει να εκτελεςτοφν λακτίςματα από το ςθμείο του πζναλτι. Κατά ςυνζπεια..... 
 ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ με τουσ δζκα παίκτεσ  ενθμερϊνει το διαιτθτι για τουσ πζντε παίκτεσ  που κα  

 εκτελζςουν τα λακτίςματα από το ςθμείο του πζναλτι. 

√ ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ με τουσ δζκα παίκτεσ  ενθμερϊνει το διαιτθτι για το όνομα και τον αρικμό των δφο  

 παικτϊν που δεν κα εκτελζςουν λάκτιςμα από το ςθμείο του πζναλτι. 

 και οι δφο αρχθγοί ενθμερϊνουν το διαιτθτι για τουσ πζντε παίκτεσ  που κα εκτελζςουν τα λακτίςματα από  

 το ςθμείο του πζναλτι. 

 μετά το ςτρίψιμο του νομίςματοσ, τα λακτίςματα κα εκτελεςτοφν από τουσ παίκτεσ  που ολοκλιρωςαν τον  

 αγϊνα. 
 

267. Η διάρκεια του θμιχρόνου ζχει παρατακεί προκειμζνου να εκτελεςκεί το πζναλτι. 
Εκτελείται και θ μπάλα καταλιγει γκολ αφοφ κτυπιςει ςτο οριηόντιο δοκάρι. Ο διαιτθτισ 
… 
 ακυρϊνει το γκολ 

 ακυρϊνει το γκολ διότι το πζναλτι ολοκλθρϊνεται τθν ςτιγμι που θ μπάλα αγγίηει το οριηόντιο δοκάρι. 

 ακυρϊνει το γκολ ςτθν περίπτωςθ που θ μπάλα δεν μπει απευκείασ ςτο τζρμα. 

√ καταλογίηει το γκολ διότι ςφμφωνα με τον Κανόνα 14 είναι ζγκυρο 

 

268. Ποια ομάδα εκτελεί το πρϊτο λάκτιςμα κατά τθ διάρκεια λακτιςμάτων από το ςθμείο 
του πζναλτι για τθν ανάδειξθ του νικθτι ενόσ αγϊνα; 
√ Ο αρχθγόσ τθσ ομάδασ που κερδίηει το ςτρίψιμο του νομίςματοσ, αποφαςίηει αν θ ομάδα του κα  

 εκτελζςει το πρϊτο ι το δεφτερο πζναλτι 

 Η ομάδα θ οποία κζρδιςε το ςτρίψιμο του νομίςματοσ πριν τθν ζναρξθ του αγϊνα. 

 Η ομάδα θ οποία κζρδιςε το ςτρίψιμο του νομίςματοσ. 

 Η ομάδα τθν οποία ορίηει ο διαιτθτισ. 
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269. Εκτελείται πζναλτι και θ μπάλα, προτοφ τθν αγγίξει ο τερματοφφλακασ ι 
προςκροφςει ςτα δοκάρια, κτυπά ς' ζνα δοχείο αναψυκτικοφ που ζχει ριφκεί και 
ςταματά. Ο διαιτθτισ … 
√ διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το πζναλτι. 

 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι ςτο ςθμείο όπου θ μπάλα κτφπθςε το κουτί 

 καταλογίηει ζμμεςο για τθν επιτικζμενθ ομάδα 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

270. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ λακτιςμάτων πζναλτισ για τθν ανάδειξθ του νικθτι 
ενόσ αγϊνα, το ζνα τζρμα κακίςταται ελαττωματικό. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το άλλο 
τζρμα; 
 Πχι, θ διαδικαςία πρζπει να διακοπεί 

 Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυμφωνοφν οι αρχθγοί των δφο ομάδων. 

√ Ναι 

 Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυμφωνοφν οι προπονθτζσ των δφο ομάδων. 

 

271. Μπορεί να ςθμειωκεί γκολ απευκείασ από εκτζλεςθ πλαγίου; 
 Ναι, αλλά μόνο ςτο αντίπαλο τζρμα. 

 Ναι, εφόςον το πλάγιο εκτελζςτθκε ςωςτά. 

 Ναι, πάντα. 

√ Πχι, ποτζ. 

 

272. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί πλάγιο ζχοντασ γυριςμζνθ τθν πλάτθ του ςτον αγωνιςτικό χϊρο, 
αλλά με τα πόδια του να βρίςκονται ζξω από τθν γραμμι του πλαγίου. Ποια πρζπει να 
είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν ςυνζχιςθ του παιχνιδιοφ. 

 Ο διαιτθτισ δίνει ζμμεςο υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά. 

√ Ο διαιτθτισ καταλογίηει πλάγιο υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Ο διαιτθτισ καταλογίηει πλάγιο ςτθν ίδια ομάδα διότι θ μπάλα δεν ζπαιηε. 

 

273. Η εκτζλεςθ μιασ επαναφοράσ από τα πλάγια δεν γίνεται από το ςθμείο που ο 
διαιτθτισ ζδειξε ότι θ μπάλα βγικε από τον αγωνιςτικό χϊρο. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 ηθτά τθν επανάλθψθ του πλαγίου από τθν ίδια ομάδα 

√ ηθτά επανάλθψθ του πλαγίου από τθν αντίπαλθ ομάδα 

 παρατθρεί τον παίκτθ, που εκτζλεςε το πλάγιο, για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηει πάλι πλάγιο  

 για τθν αντίπαλθ ομάδα 
 

274. Ποια είναι θ απαιτοφμενθ απόςταςθ που πρζπει να ζχουν οι αντίπαλοι από το ςθμείο 
όπου εκτελείται το πλάγιο; 
 1 ‐ 1,5 μζτρα. 

 Τουλάχιςτον 9,15 μζτρα. 

√ Τουλάχιςτον 2 μζτρα. 

 Δεν υπάρχει απαιτοφμενθ απόςταςθ. 

 

275. Πότε κεωρείται ότι θ μπάλα παίηει ςτθν εκτζλεςθ πλαγίου; 
 Αμζςωσ μόλισ θ μπάλα φφγει από τα χζρια του παίκτθ που εκτελεί το πλάγιο 

 Αμζςωσ μόλισ θ μπάλα καλφψει τθν απόςταςθ που ιςοφται με τθν περιφζρειά τθσ. 

 Αμζςωσ μόλισ θ μπάλα μπει ςτον αγωνιςτικό χϊρο. 

√ Αμζςωσ μόλισ θ μπάλα μπει ςτον αγωνιςτικό χϊρο και το πλάγιο ζχει εκτελεςτεί ςωςτά 

 

276. Παίκτθσ εκτελεί ςωςτά το πλάγιο. Η μπάλα κτυπά ςτο διαιτθτι και βγαίνει πάλι από 
τθν πλάγια γραμμι, χωρίσ να τθν ζχει αγγίξει κάποιοσ παίκτθσ. Ο διαιτθτισ … 
√ καταλογίηει πλάγιο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 καταλογίηει πλάγιο για τθν ίδια ομάδα, διότι θ μπάλα ακοφμπθςε ςτο διαιτθτι 
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277. Ζνασ αντίπαλοσ ςθμειϊνει απευκείασ γκολ μετά τθν εκτζλεςθ ενόσ πλαγίου. Ποια 
πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
 Ρρζπει να κατακυρϊςει το τζρμα. 

 Ακυρϊνει το γκολ και διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το πλάγιο 

 Ακυρϊνει το γκολ ηθτά από τθν αντίπαλθ να εκτελζςει το πλάγιο. 

√ Ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει από τζρματοσ λάκτιςμα 

 

278. Παίκτθσ εκτελεί ςωςτά πλάγιο προσ το τζρμα του. υμπαίκτθσ του, όχι ο 
τερματοφφλακάσ του, ςαςτίηει και φοβοφμενοσ μθν μπει γκολ ςταματά τθ μπάλα με τα 
χζρια του μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
 αποβάλει τον ςυμπαίκτθ επειδι απζτρεψε μια προφανι ευκαιρία για γκολ και καταλογίηει πζναλτι 

√ καταλογίηει πζναλτι 

 παρατθρεί τον ςυμπαίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 παρατθρεί τον ςυμπαίκτθ γιατί ςταμάτθςε τθ μπάλα με τα χζρια και καταλογίηει πζναλτι 

 

279. Ζνα πλάγιο δεν εκτελζςτθκε ςωςτά. Ωςτόςο θ μπάλα πάει κατευκείαν ςε αντίπαλο. 
Επιτρζπεται ςτο διαιτθτι να εφαρμόςει το πλεονζκτθμα και να επιτρζψει τθν ςυνζχιςθ 
του παιχνιδιοφ; 
 Ναι, πάντα. 

 Πχι, ο διαιτθτισ πρζπει να διακόψει το παιχνίδι, να τιμωριςει τον εκτελεςτι και να διατάξει νζο πλάγιο  

 υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Πχι, ο διαιτθτισ πρζπει να διακόψει το παιχνίδι και να διατάξει τθν επανεκτζλεςθ τθσ επαναφοράσ τθσ  

 μπάλασ από τα πλάγια. 

√ Πχι, ο διαιτθτισ πρζπει να διατάξει νζο πλάγιο υπζρ τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. Δεν υπάρχει εφαρμογι  

 πλεονεκτιματοσ. 
 

280. Επιτρζπεται ςε ζναν παίκτθ να εκτελζςει πλάγιο κακιςτόσ; 
√ Πχι. 

 Ναι, επειδι τθρικθκε θ διαδικαςία εκτζλεςθσ επαναφοράσ τθσ μπάλασ από τα πλάγια. 

 Ναι, εφόςον δεν εκτελείται από τον τερματοφφλακα. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

281. Όταν πρόκειται να εκτελεςτεί ζνα από τζρματοσ λάκτιςμα επιτρζπεται ζνασ αντίπαλοσ 
να βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι; 
 Ναι, εφόςον ο αντίπαλοσ δεν επθρεάηει το παιχνίδι. 

 Ναι, εφόςον ο αντίπαλοσ απζχει τουλάχιςτον 9,15 μζτρα (10 γιάρδεσ). 

√ Πχι, όλοι οι αντίπαλοι πρζπει να βρίςκονται ζξω από τθν περιοχι πζναλτι μζχρισ ότου θ μπάλα να παίηει. 

 Ναι, πάντα. 

 

282. Εκτελείται από τζρματοσ λάκτιςμα και ζνασ αντίπαλοσ ςταματά τθ μπάλα πριν να βγει 
από τθν περιοχι πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
√ διακόπτει το παιχνίδι και ηθτά τθν επανάλθψθ του από τζρματοσ λακτίςματοσ 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίηει ζμμεςο για τθν αμυνόμενθ ομάδα 

 

283. Κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ από τζρματοσ λακτίςματοσ, θ μπάλα παίηει... 
 μετά το λάκτιςμα τθσ μπάλασ και αφοφ αυτι κινθκεί 

 μετά το λάκτιςμα τθσ μπάλασ απευκείασ ζξω από τθν περιοχι τζρματοσ. 

√ μετά το λάκτιςμα τθσ μπάλασ απευκείασ ζξω από τθν περιοχι πζναλτι. 

 μετά το λάκτιςμα τθσ μπάλασ από οποιοδιποτε ςθμείο μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι από παίκτθ τθσ αντίπαλθσ  

 ομάδασ 
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284. Ζνα από τζρματοσ λάκτιςμα επιτρζπεται να εκτελεςτεί από οποιοδιποτε ςθμείο μζςα 
ςτθν περιοχι του τζρματοσ; 
√ Ναι, πάντα. 

 Πχι, ποτζ. 

 Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφφλακα. 

 Πχι, θ τοποκζτθςθ εξαρτάται από τθν πλευρά του τζρματοσ απ' όπου θ μπάλα βγικε ζξω από τον αγωνιςτικό  

 χϊρο. 
 

285. Όταν ζνασ παίκτθσ εκτελεί από τζρματοσ λάκτιςμα, θ μπάλα κτυπάτο διαιτθτι, που 
βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι πζναλτι, και ςυνεχίηει τθν πορεία τθσ. Ο διαιτθτισ … 
 διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

 διακόπτει το παιχνίδι και διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το από τζρματοσ λάκτιςμα 

√ αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί 

 

286. Εκτελείται από τζρματοσ λάκτιςμα αλλά θ μπάλα δεν βγαίνει ζξω από τθν περιοχι 
πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
 αφινει να ςυνεχιςτεί το παιχνίδι εφόςον δεν υπιρξε παράβαςθ. 

 αφινει το παιχνίδι να ςυνεχιςτεί εφόςον θ μπάλα ζχει περάςει τθν γραμμι τθσ περιοχισ τζρματοσ. 

√ ηθτά να επαναλθφκεί θ εκτζλεςθ του από τζρματοσ λακτίςματοσ. 

 ηθτά να επαναλθφκεί θ εκτζλεςθ του από τζρματοσ λακτίςματοσ από ζναν διαφορετικό παίκτθ τθσ ίδιασ  

 ομάδασ. 
 

287. Είναι δυνατι θ ςθμείωςθ γκολ απευκείασ από τζρματοσ λάκτιςμα; 
 Πχι, ποτζ. 

 Ναι, και ςτα δφο τζρματα. 

 Πχι, γιατί ζνα τζρμα δεν μπορεί να ςθμειωκεί απευκείασ από ζνα τζρματοσ λάκτιςμα. 

√ Ναι, ςτο τζρμα του αντιπάλου. 

 

288. Ζνασ παίκτθσ, ο οποίοσ εκτζλεςε ςωςτά ζνα από τζρματοσ λάκτιςμα, πιάνει τθ μπάλα 
με τα χζρια του ζξω από τθν περιοχι πζναλτι, αλλά πριν να τθν αγγίξει άλλοσ παίκτθσ.Ο 
διαιτθτισ … 
 καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα και μπορεί να παρατθριςει, να αποβάλει ι να μθν τιμωριςει  

 τον παίκτθ, αναλόγωσ του παραπτϊματοσ. 

√ καταλογίηει άμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα και μπορεί να παρατθριςει, να αποβάλει ι να μθν τιμωριςει  

 τον παίκτθ, αναλόγωσ του παραπτϊματοσ. 

 ηθτά να εκτελεςτεί πάλι το από τζρματοσ λάκτιςμα 

 εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι και μπορεί να παρατθριςει, να αποβάλει ι να μθν τιμωριςει τον παίκτθ,  

 αναλόγωσ του παραπτϊματοσ. 
 

289. Ποφ πρζπει να ςτζκονται οι παίκτεσ  τθσ αντίπαλθσ ομάδασ, για να κεωρθκεί θ 
διαδικαςία του ςωςτι, ς' ζνα από τζρματοσ λάκτιςμα; 
 Οι παίκτεσ  πρζπει να ςτζκονται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 9,15 μζτρων. 

√ Οι αντίπαλοι πρζπει να βρίςκονται ζξω από τθν περιοχι πζναλτι μζχρισ ότου θ μπάλα να παίηει 

 Δεν ορίηεται κάποια απόςταςθ από τουσ Κανόνεσ του Ραιχνιδιοφ 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

290. Κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ από τζρματοσ λακτίςματοσ, ςυμπαίκτθσ του εκτελεςτι 
κλωτςά τθ μπάλα πριν αυτι βγει από τθν περιοχι πζναλτι. Ο διαιτθτισ … 
 παρατθρεί τον ςυμπαίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το από  

 τζρματοσ λακτίςματοσ. 

 καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 

√ διατάςςει να εκτελεςτεί πάλι το από τζρματοσ λάκτιςμα διότι θ μπάλα δεν ιταν ςτο παιχνίδι 

 παρατθρεί τον ςυμπαίκτθ για κακυςτζρθςθ και καταλογίηει ζμμεςο για τθν αντίπαλθ ομάδα 
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291. Ποιο είναι το ςωςτό; Όταν εκτελείται κόρνερ οι αντίπαλοι πρζπει να απζχουν 
τουλάχιςτον 9,15 μζτρα από... 
√ το γωνιαίο τόξο μζχρισ ότου θ μπάλα να παίηει. 

 τθ ςθμαία του κόρνερ μζχρισ ότου θ μπάλα να παίηει. 

 τθ μπάλα μζχρι τθν εκτζλεςθ. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

292. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί ςωςτά κόρνερ. Μπορεί να ςθμειωκεί γκολ και ςτα δφο τζρματα; 
 Πχι, ζνα τζρμα δεν μπορεί να ςθμειωκεί απευκείασ από ζνα λάκτιςμα κόρνερ. 

 Ναι, και ςτα δφο τζρματα. 

√ Πχι, γιατί τζρμα ςθμειϊνεται μόνο κατά τθσ αντίπαλθσ ομάδασ. 

 Πχι. αν ςθμειωκεί αυτογκόλ, το λάκτιςμα από το ςθμείο του κόρνερ επαναλαμβάνεται. 

 

293. Ζνασ παίκτθσ εκτελεί κόρνερ. Η μπάλα χτυπά ςτο δοκάρι και μπαίνει ςτο τζρμα τθ 
ςτιγμι που ζνασ ςυμπαίκτθσ του εκτελεςτι βρίςκεται ςε κζςθ offside  και ςτζκεται δίπλα 
ςε ζναν αμυνόμενο. Ο διαιτθτισ … 
√ καταλογίηει γκολ 

 ηθτά να επαναλθφκεί θ εκτζλεςθ του κόρνερ. 

 ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει από τζρματοσ λάκτιςμα γιατί ο ςυμπαίκτθσ του επθρζαηε το παιχνίδι. 

 ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει ζμμεςο ελεφκερο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα επειδι ο ςυμπαίκτθσ  

 του επθρζαηε το παιχνίδι. 
 

294. Πρζπει να ζχει βγει θ μπάλα από το γωνιαίο τόξο για να κεωρείται ότι παίηεται, όταν 
εκτελείται κόρνερ; 
 Ναι. Η μπάλα κεωρείται ότι παίηεται όταν κυλιςει απόςταςθ ίςθ με τθν περιφζρειά τθσ. 

 Ναι, θ μπάλα πρζπει να βγει εντελϊσ από το γωνιαίο τόξο. 

 Ναι, εφόςον ορίηεται το γωνιαίο τόξο. 

√ Πχι 

 

295. Ποια είναι θ ελάχιςτθ απόςταςθ που πρζπει να ζχει ζνασ αντίπαλοσ παίκτθσ από το 
γωνιαίο τόξο κατά τθν εκτζλεςθ κόρνερ; 
√ 9,15 μζτρα. 

 10 μζτρα. 

 5 μζτρα. 

 4 μζτρα. 

 

296. Πότε κεωρείται ότι θ μπάλα είναι ςτο παιχνίδι, ςτθν διαδικαςία εκτζλεςθσ ενόσ 
κόρνερ; 
 Πταν θ μπάλα κινείται προσ τα εμπρόσ. 

 Πταν ζνασ παίκτθσ αγγίξει τθ μπάλα. 

√ Πταν θ μπάλα λακτιςκεί και μετακινθκεί. 

 Πταν θ μπάλα βγει από το γωνιαίο τόξο. 

 

297. Καταλογίηεται κόρνερ υπζρ μιασ ομάδασ και ο τερματοφφλακασ αποφαςίηει να 
εκτελζςει το λάκτιςμα. Ποια πρζπει να είναι θ απόφαςθ του διαιτθτι; 
√ Ο διαιτθτισ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ. 

 Ο διαιτθτισ δεν επιτρζπει τθν εκτζλεςθ. 

 Ο διαιτθτισ παρατθρεί τον τερματοφφλακα επειδι βγικε από τθν περιοχι πζναλτι. 

 Καμία από τισ απαντιςεισ δεν είναι ςωςτι. 

 

298. Ζνα κόρνερ εκτελείται ενϊ θ μπάλα δεν είναι ακίνθτθ. Μπορεί να εφαρμοςτεί το 
πλεονζκτθμα; 
√ Πχι. 

 Ναι, αν θ αντίπαλθ ομάδα επωφελείται από το πλεονζκτθμα αυτό. 

 Ναι, πάντα. 

 Εξαρτάται από το διαιτθτι. 
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299. Μπορεί ο διαιτθτισ να επιτρζψει ςε ζναν παίκτθ να βγάλει προσ ςτιγμιν τθ ςθμαία 
του κόρνερ προκειμζνου να εκτελζςει ζνα λάκτιςμα από το ςθμείο του κόρνερ; 
 Ναι, με τθν προχπόκεςθ ότι τοποκετείται ςτθ κζςθ τθσ αμζςωσ μετά τθν εκτζλεςθ του λακτίςματοσ. 

 Ναι, αν παρεμποδίηει τον παίκτθ που εκτελεί το λάκτιςμα. 

√ Πχι, αν δεν τοποκετθκεί θ ςθμαία του κόρνερ ςτθ κζςθ τθσ δεν αφινει να εκτελεςτεί το κόρνερ και  

 παρατθρεί τον παίκτθ που τθν ζβγαλε εφόςον κρίνει ότι αντιακλθτικι τθν ενζργειά του 

 Πχι, ο βοθκόσ διαιτθτι δεν πρζπει να επιτρζψει ςτον παίκτθ να τθν βγάλει. 

 

300. Παίκτθσ εκτελεί κόρνερ. Η μπάλα αναπθδά ςε μια δοκό του τζρματοσ και παίηεται 
ξανά από τον ίδιο παίκτθ, που ςθμειϊνει τζρμα.  Ο διαιτθτισ … 
 ακυρϊνει το τζρμα και εκτελεί ελεφκερο διαιτθτι. 

 ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει από τζρματοσ λάκτιςμα. 

 ακυρϊνει το γκολ, παρατθρεί τον παίκτθ για αντιακλθτικι ςυμπεριφορά και καταλογίηει ζμμεςο 

√ ακυρϊνει το γκολ και καταλογίηει ζμμεςο 
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