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1 Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή στην 
περίπτωση που δύο παίκτες διαφορετικών ομάδων 
διαπράττουν ταυτόχρονα δύο ριψοκίνδυνα φάουλ στο χώρο του 
κέντρου; 

Α καταλογίζει επιθετικό φάουλ 
Β Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 
Γ Παρατηρεί και τους δύο παίκτες και επαναρχίζει το παιχνίδι με 

ελεύθερο διαιτητή. 
Δ Εφαρμόζει το πλεονέκτημα και παίρνει πειθαρχικά μέτρα, αν 

απαιτείται, ανάλογα με τις παραβάσεις μόλις διακοπεί το παιχνίδι. 
 

2 Ένας θεατής πετά ένα μπουκαλάκι γεμάτο νερό στον 
δεύτερο βοηθό γιατί διαφώνησε σε μια απόφαση offside, την 
ώρα που ο τερματοφύλακας (ομάδα Α) είχε διώξει με τα χέρια 
του τη μπάλα, απέξω από τη περιοχή του, προς τη διχοτόμο για 
να παίξει. Ο διαιτητής διακόπτει αμέσως και προσωρινά το 
παιχνίδι κι αφού διαπιστώνει ότι ο βοηθός μπορεί να συνεχίσει 
ξεκινά το παιχνίδι με… 

Α έμμεσο στη περιοχή του τερματοφύλακα για τον 
τερματοφύλακα 

Β ελεύθερο διαιτητή στη περιοχή του τερματοφύλακα για τον 
τερματοφύλακα 

Γ άμεσο για την ομάδα Β 
Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και ελέγχει την κατάσταση του 

βοηθού μόλις η μπάλα βγει έξω 
 

3 Ο διαιτητής και οι βοηθοί επιτρέπεται να φορούν στη 
διάρκεια του αγώνα 

Α ρολόι 
Β σχοινάκια στους καρπούς των χεριών, συσκευή polar 
Γ ρολόι, συσκευή polar 
Δ κοσμήματα, ρολόι 
 

4 Γκολ μπορεί να σημειωθεί, στο αντίπαλο τέρμα, 
απευθείας από … 

Α εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα) ή πλάγιο 
Β από τέρματος λάκτισμα (άουτ) ή εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα) 
Γ κόρνερ ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
Δ άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ελεύθερο διαιτητή 
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5 Την ώρα που παίζεται το παιχνίδι, ο αρχηγός της ομάδας 
ακούγοντας τον προπονητή του να τον βρίζει βγαίνει από τον 
αγωνιστικό χώρο και τον γρονθοκοπεί. Αφού διαπιστώνεις ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση πλεονεκτήματος, διακόπτεις το 
παιχνίδι και … 

Α αποβάλλω τον αρχηγό και τον προπονητή κι αρχίζω το παιχνίδι 
με άμεσο πάνω στη πλάγια γραμμή στο πλησιέστερο σημείο αυτής από 
το κτύπημα. 

Β αποβάλλω τον αρχηγό και τον προπονητή κι αρχίζω το παιχνίδι 
με έμμεσο πάνω στη πλάγια γραμμή στο πλησιέστερο σημείο αυτής από 
το κτύπημα. 

Γ αποβάλλω τον αρχηγό και τον προπονητή κι αρχίζω το παιχνίδι 
με ελεύθερο διαιτητή για παίκτη της ομάδας που τελευταία άγγιξε 
παίκτη της ή για τον τερματοφύλακα αν η μπάλα ήταν σε περιοχή 
πέναλτι 

Δ αποβάλλω τον αρχηγό και τον προπονητή κι αρχίζω το παιχνίδι 
με έμμεσο εκεί που ήταν η μπάλα όταν διέκοψα το παιχνίδι 

 

6 Ο Κανόνας 12 αναφέρει: "διαπράττει οποιαδήποτε άλλη 
παράβαση η οποία δεν αναφέρεται στους Κανόνες, για την 
οποία διακόπτεται το παιχνίδι για να παρατηρηθεί ή αποβληθεί 
ένας παίκτης". Ποια από τις 4 απαντήσεις, κατά τη γνώμη σας, 
καλύπτεται από την παραπάνω διάταξη; 

Α Αμυνόμενος μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας του μαρκάρει 
για τη μπάλα αντίπαλο που ετοιμάζεται να σημειώσει γκολ 

Β Παίκτης διαμαρτύρεται στον διαιτητή ταρακουνώντας τον με 
δύναμη από τον βραχίονα  

Γ Παίκτης βρίζει αισχρά αντίπαλο μέσα στη περιοχή πέναλτι της 
ομάδας του, ενώ η μπάλα παίζει 

Δ Παίκτης τραβά από τη φανέλα αντίπαλο, κάτοχο της μπάλας, 
στερώντας του μια ξεκάθαρη υποσχόμενη επίθεση. 
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7 Παίκτης εκτελεί από τέρματος μέσα από τη περιοχή 
τέρματος, όχι όμως με τον αναμενόμενο τρόπο. Συγκεκριμένα 
σηκώνει τη μπάλα με το πόδι στον αέρα και τη δίνει στον 
τερματοφύλακα του που στέκεται 2 μέτρα μακριά. Απόφαση: 

Α Συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα "παίζει" από τη στιγμή που 
λακτισθεί ξεκάθαρα 

Β Έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, στο σημείο που κτύπησε 
κεφαλιά τη μπάλα 

Γ Έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, στο σημείο που άγγιξε τη 
μπάλα ο τερματοφύλακας 

Δ Έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, στο σημείο που σήκωσε τη 
μπάλα και κίτρινη κάρτα στον παίκτη  

 

8 Ποιος πρέπει να έχει μέτωπο προς τον άλλον, όταν 
εκτελείται ένα πέναλτι, αυτός που το εκτελεί ή ο 
τερματοφύλακας; 

Α Αυτός που το εκτελεί 
Β Ο τερματοφύλακας 
Γ Και οι δύο 
Δ Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς 
 

9 Ο Κανόνας 12 γράφει: "Αν ένας αμυνόμενος ξεκινά να 
κρατά έναν επιτιθέμενο (αντίπαλο) έξω από τη περιοχή πέναλτι 
και συνεχίζει να τον κρατά μέσα στη περιοχή, ο διαιτητής 
πρέπει να καταλογίσει πέναλτι". Αν η φορά του συμβάντος 
αυτού έχει αντίθετη φορά, δηλαδή από μέσα προς τα έξω, τι 
απόφαση θα πάρεις; 

Α Άμεσο έξω από την περιοχή 
Β Άμεσο έξω από την περιοχή κι εφόσον ο επιτιθέμενος πέσει στο 

έδαφος 
Γ Πέναλτι κι εφόσον ο επιτιθέμενος πέσει στο έδαφος 
Δ Πέναλτι  
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10 Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να μαρκαριστεί από 
αντίπαλο όταν έχει αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας με το χέρι/ 
τα χέρια του (Κανόνας 12). Άρα μπορεί να μαρκαριστεί, με 
κανονικό τρόπο, όταν … 

Α κρατά τη μπάλα με το ένα χέρι, τεντωμένο 
Β αποκρούει τη μπάλα με το χέρι 
Γ τη ρίχνει στον αέρα, με τα χέρια, και ετοιμάζεται να την 

κλωτσήσει προς τη διχοτόμο 
Δ όταν την κτυπά, με τα χέρια, στο έδαφος και την ξαναπιάνει 

("πατατάκια") 
 

11 Μπορεί ο τερματοφύλακας, που έχει μπλοκάρει τη 
μπάλα με τα χέρια του ύστερα από σουτ, για γκολ, αντιπάλου, 
να σημειώσει γκολ στο αντίπαλο τέρμα πετώντας την με τα 
χέρια; 

Α Όχι 
Β Ναι 
Γ Όχι διότι η μπάλα δεν ήταν στο παιχνίδι 
Δ Ναι διότι η μπάλα ήταν στο παιχνίδι  
 

12 Παίκτης παρατηρείται, μετά την επίτευξη γκολ, διότι … 
Α ανασηκώνει τη φανέλα λίγο πιο κάτω από τους ώμους 
Β ανασηκώνει τη φανέλα και σκεπάζει το πρόσωπό του 
Γ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου με τα χέρια ψηλά με κραυγές 

χαράς και ικανοποίησης 
Δ πηγαίνει τρέχοντας, φωνάζοντας και με χειρονομίες αφιέρωσης 

του γκολ και αγκαλιάζει ενθουσιασμένος τον προπονητή του 
 

13 Ένας επιτιθέμενος, που βρίσκεται σε θέση offside, 
παίρνει τη μπάλα και μπαίνει μέσα στην αντίπαλη περιοχή. 
Πέφτει στο έδαφος προσποιούμενος ότι δέχθηκε φάουλ. Ο 
βοηθός σηκώνει τη σημαία και υποδεικνύει παράβαση offside. 
Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;  

Α Να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού ο επιτιθέμενος έχασε 
τη μπάλα και δεν έχει νόημα ο καταλογισμός παράβασης 

Β Να καταλογίσει μόνο τη παράβαση offside  
Γ Να καταλογίσει τη παράβαση offside και να παρατηρήσει τον 

επιτιθέμενο για την προσποίηση ("θέατρο") 
Δ Να καταλογίσει έμμεσο εκεί που ο επιτιθέμενος διέπραξε τη 

παράβαση της προσποίησης και να τον παρατηρήσει  
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14 Κάτω από την πίεση ενός αντιπάλου ο αμυνόμενος 
λακτίζει τη μπάλα στον τερματοφύλακά του, ωστόσο ο 
τερματοφύλακας παίζει τη μπάλα με τα χέρια, μέσα στη 
περιοχή τέρματος, προκειμένου να την εμποδίσει να καταλήξει 
γκολ. Ο διαιτητής ...  

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Β καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα που εκτελείται από 

το πλησιέστερο σημείο της γραμμής, της περιοχής αυτής, της 
παράλληλης με τη γραμμή τέρματος 

Γ καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα που εκτελείται από 
το σημείο που ο τερματοφύλακας άγγιξε τη μπάλα. 

Δ καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα που εκτελείται από 
το πλησιέστερο σημείο της γραμμής, της περιοχής αυτής, της 
παράλληλης με τη γραμμή τέρματος και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 

 

15 Ο τερματοφύλακας εκτελεί από τέρματος λάκτισμα και 
στέλνει τη μπάλα, με μια μεγάλη πάσα, σε συμπαίκτη του ο 
οποίος στέκεται στο αντίπαλο μισό γήπεδο, πιο κοντά στην 
αντίπαλη γραμμή τέρματος σε σχέση με τη μπάλα και τον 
δεύτερο τελευταίο αντίπαλο. Ο συμπαίκτης, αφού κοντρολάρει 
τη μπάλα, τρέχει και σημειώνει γκολ. ο διαιτητής ... 

Α καταλογίζει γκολ 
Β καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα εκεί που ο 

συμπαίκτης άγγιξε τη μπάλα 
Γ ακυρώνει το γκολ και επαναλαμβάνει το από τέρματος λάκτισμα 
Δ ακυρώνει το γκολ και ξαναρχίζει το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα στο σημείο που ήταν ο συμπαίκτης πριν αγγίξει τη μπάλα 
 

16 Ένας  ή περισσότεροι παίκτες  τραυματίζονται ή 
αποβάλλονται κατά τη διαδικασία ανάδειξης  νικητή με 
πέναλτι. Οφείλει ο διαιτητής  να διασφαλίσει ότι η διαδικασία 
θα γίνει με ίσο αριθμό παικτών κάθε ομάδας;  

Α Όχι. Ο ίσος  αριθμός  παικτών απαιτείται μόνο κατά την έναρξη 
της  διαδικασίας . 

Β Ναι, πρέπει και οι δύο ομάδες  να έχουν ίδιο αριθμό παικτών και 
στην διάρκεια της  εκτέλεσης  των λακτισμάτων από το σημείο του 
πέναλτι. 

Γ Εξαρτάται από του κανόνες  της  διοργάνωσης . 
Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
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17 Ποιες από τις παρακάτω διαστάσεις του αγωνιστικού 
χώρου είναι σύμφωνες με τους Κανόνες του Παιχνιδιού για 
αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων; 

Α 50 Χ 100 
Β 40 Χ 80 
Γ 90 Χ 125 
Δ 40 Χ 90 
 

18 Επιτιθέμενος χρησιμοποιώντας εσκεμμένα το χέρι 
χτυπά την μπάλα για να μπει γκολ, όμως ο τερματοφύλακας την 
μπλοκάρει και τη δίνει σε συμπαίκτη του που δυσκολεύεται να 
την προωθήσει γιατί μπροστά του έχει τέσσερις αντιπάλους. Ο 
διαιτητής σφυρίζει και … 

Α καταλογίζει άμεσο εκεί που ήταν ο συμπαίκτης 
Β καταλογίζει άμεσο εκεί που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας τη 

μπάλα και δείχνει κίτρινη στον επιτιθέμενο 
Γ καταλογίζει άμεσο εκεί που ήταν ο επιτιθέμενος και του δείχνει 

κίτρινη 
Δ αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή γιατί βιάστηκε να σφυρίξει 
 

19 Ο προπονητής  της φιλοξενούμενης ομάδας  δεν είναι 
ικανοποιημένος από την απόδοση αμυντικού του. Τον καλεί 
κοντά στην πάγια γραμμή αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και 
του κάνει έντονες παρατηρήσεις. Ο αμυντικός εκνευρίζεται και 
τον φτύνει στο πρόσωπο. Ο διαιτητής  αντιλαμβάνεται το 
περιστατικό και διακόπτει το παιχνίδι, πως θα ενεργήσει στη 
συνέχεια; 

Α Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με ελεύθερο 
διαιτητή. 

Β Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με άμεσο στην 
πλάγια γραμμή. 

Γ Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με έμμεσο στην 
πλάγια γραμμή. 

Δ Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με έμμεσο στο 
σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής . 
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20 Ένας παίκτης αλλάζει θέσεις με τον τερματοφύλακα 
χωρίς την άδεια του διαιτητή στη διάρκεια του δευτέρου 
ημιχρόνου. Τι αποφασίζει ο διαιτητής; 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και παρατηρεί τους δύο στην 
επόμενη διακοπή του παιχνιδιού 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και παρατηρεί τον "νέο" 
τερματοφύλακα στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και δεν παρατηρεί κανέναν 
αφού ο κανόνας άλλαξε 

Δ Σταματά το παιχνίδι και παρατηρεί και τους δύο 
 

21 Ένας αμυνόμενος, ευρισκόμενος στη περιοχή πέναλτι 
της ομάδας του, σπρώχνει έναν αντίπαλο στη πλάτη και 
σταματά έτσι μια υποσχόμενη επίθεση. Τι θα αποφασίσει ο 
διαιτητής; 

Α δεν δείχνει στον αμυνόμενο κάρτα και καταλογίζει πέναλτι 
Β δείχνει στον αμυνόμενο κίτρινη κάρτα και καταλογίζει πέναλτι 
Γ δείχνει στον αμυνόμενο κόκκινη  κάρτα και καταλογίζει πέναλτι 
Δ δείχνει στον αμυνόμενο κίτρινη κάρτα και καταλογίζει έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα 
 

22 Ο τερματοφύλακας (ομάδα Α) στερεί από έναν 
αντίπαλο μια ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ παίζοντας τη μπάλα 
με το χέρι έξω από την περιοχή πέναλτι της ομάδας του. Μετά 
από αυτό η μπάλα αναπηδά πίσω στον επιτιθέμενο (ομάδα Β) ο 
οποίος σκοράρει. Ποια απόφαση θα πάρεις ως διαιτητής; 

Α Καταλογίζω γκολ και παρατηρώ τον τερματοφύλακα 
Β Καταλογίζω γκολ και αποβάλλω τον τερματοφύλακα 
Γ Καταλογίζω άμεσο και αποβάλλω τον τερματοφύλακα 
Δ Καταλογίζω άμεσο και παρατηρώ τον τερματοφύλακα 
 

23 Ένα παιχνίδι κυπέλλου κατέληξε στη διαδικασία των 
πέναλτις για ν' αναδειχτεί νικήτρια μια ομάδα και βρισκόμαστε 
στο σημείο που πρόκειται να εκτελεστεί το πρώτο πέναλτι. 
Πόσες φορές έστριψε το κέρμα, μέχρι τώρα, ο διαιτητής; 

Α 4 
Β 3 
Γ 2 
Δ 1 
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24 Στο τείχος βρίσκονται τρεις αμυνόμενοι παίκτες. Όλοι 
οι παίκτες της επιτιθέμενης ομάδας … 

Α πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο από το τείχος 
Β πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρο από το τείχος 
Γ πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 4 μέτρο από το τείχος 
Δ είναι ελεύθεροι να σταθούν όπου θέλουν 
 

25 Εκτελείται πέναλτι. Ο παίκτης που το εκτελεί δεν 
διαπράττει παράβαση. Ο τερματοφύλακας έχει το ένα πόδι 
μπροστά από τη γραμμή τέρματος, πριν το πέναλτι εκτελεστεί, 
και το άλλο στον αέρα πάνω από τη γραμμή τέρματος. Η μπάλα 
αποκρούεται από τον τερματοφύλακα και βγαίνει εκτός 
παιχνιδιού. Οι άλλοι παίκτες δεν παραβαίνουν τον Κανονισμό. 
Τι θα αποφασίσεις; 

Α ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με κόρνερ ή πλάγιο 
Β ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι αφού δείξω κίτρινη κάρτα 

στον τερματοφύλακα 
Γ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι 
Δ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με έμμεσο αφού προειδοποιήσω τον 

τερματοφύλακα 
 

26 Στο τείχος βρίσκονται τρεις αμυνόμενοι παίκτες. Όλοι 
οι παίκτες της επιτιθέμενης ομάδας … 

Α πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο από το τείχος 
Β πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρο από το τείχος 
Γ πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 4 μέτρο από το τείχος 
Δ είναι ελεύθεροι να σταθούν όπου θέλουν 
 

27 Εκτελείται πέναλτι. Ο παίκτης που το εκτελεί δεν 
διαπράττει παράβαση. Ο τερματοφύλακας έχει το ένα πόδι 
μπροστά από τη γραμμή τέρματος, πριν το πέναλτι εκτελεστεί, 
και το άλλο στον αέρα πάνω από τη γραμμή τέρματος. Η μπάλα 
αποκρούεται από τον τερματοφύλακα και βγαίνει εκτός 
παιχνιδιού. Οι άλλοι παίκτες δεν παραβαίνουν τον Κανονισμό. 
Τι θα αποφασίσεις; 

Α ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με κόρνερ ή πλάγιο 
Β ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι αφού δείξω κίτρινη κάρτα 

στον τερματοφύλακα 
Γ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι 
Δ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με έμμεσο αφού δείξω κίτρινη κάρτα 

στον τερματοφύλακα 
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28 Ο τερματοφύλακας, μέσα στη περιοχή του, μαζεύει τη 
μπάλα στα χέρια του που με πρόθεση την κλώτσησε, σ' αυτόν, 
ένας συμπαίκτης του. Τι αποφασίζεις; 

Α ξαναρχίζω το παιχνίδι με πέναλτι αφού δείξω στον 
τερματοφύλακα κίτρινη κάρτα 

Β ξαναρχίζω το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα αφού δείξω 
στον τερματοφύλακα κίτρινη κάρτα 

Γ ξαναρχίζω το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
Δ ξαναρχίζω το παιχνίδι με πέναλτι 
 

29 Ο τερματοφύλακας, που έχει μπλοκάρει τη μπάλα, τη 
πετά και καταλήγει απευθείας μέσα στο αντίπαλο τέρμα. Πως 
θα ξεκινήσει το παιχνίδι; 

Α με από τέρματος λάκτισμα 
Β με ελεύθερο διαιτητή εκεί όπου ο τερματοφύλακας άγγιξε τη 

μπάλα για τελευταία φορά 
Γ με εναρκτήριο λάκτισμα 
Δ  με κόρνερ 
 

30 Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι για έναν 
τραυματισμό παίκτη στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με 
συμπαίκτη του. Η μπάλα, εκείνη τη στιγμή, βρισκόταν στη 
αντίπαλη, της ομάδας τραυματία παίκτη, περιοχή πέναλτι. Πως 
πρέπει μετά το παιχνίδι να ξαναρχίσει; 

Α με πέναλτι 
Β με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
Γ με ελεύθερο διαιτητή για τον αμυνόμενο τερματοφύλακα 
Δ με ελεύθερο διαιτητή για την ομάδα του παίκτη στον οποίο 

άγγιξε τελευταία η μπάλα 
 

31 Η διαδικασία του ελεύθερου λακτίσματος έχει αλλάξει. 
Η μπάλα τώρα ρίχνεται μπροστά από έναν παίκτη. Τι 
αναφέρεται για την απόσταση των άλλων παικτών; 

Α τίποτα 
Β ότι πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον 4 μέτρα από τη μπάλα 

μέχρι αυτή να μπει στο παιχνίδι 
Γ ότι πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον 2 μέτρα από τη μπάλα 

μέχρι αυτή να μπει στο παιχνίδι 
Δ ότι πρέπει να παραμένουν τουλάχιστον 2 μέτρα από τη μπάλα 

μέχρι αυτή ν' αγγιχτεί από άλλον παίκτη 
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32 Πότε επιθεωρούνται οι παίκτες, για να ελεγχθεί ο 
εξοπλισμός τους; 

Α Όλοι οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να επιθεωρούνται πριν την 
έναρξη του παιχνιδιού; 

Β Οι τακτικοί πρέπει να επιθεωρούνται πριν την έναρξη και οι 
αναπληρωματικοί πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. 

Γ Δεν είναι απαραίτητο να επιθεωρηθούν. 
Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
 

33 Προτού ο παίκτης εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα 
συμπαίκτης εισέρχεται στο αντίπαλο μισό του αγωνιστικού 
χώρου. Ο παίκτης το εκτελεί και σημειώνει απευθείας γκολ στο 
αντίπαλο τέρμα. Ο διαιτητής ... 

Α επαναλαμβάνει την εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος. 
Β επαναλαμβάνει την εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος 

αφού παρατηρήσει τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά. 
Γ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα. 
Δ καταλογίζει το γκολ 
 

34 Παίκτης εκτελεί σωστά πλάγια επαναφορά. Η μπάλα 
κτυπά στο διαιτητή και βγαίνει πάλι από την πλάγια γραμμή, 
χωρίς να την έχει αγγίξει κάποιος παίκτης. Ο διαιτητής … 

Α Καταλογίζει πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα από εκεί που βγήκε 
η μπάλα τη τελευταία φορά. 

Β επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή, χωρίς περιορισμό 
στην συμμετοχή παικτών, πάνω στη πλάγια γραμμή αφού κάτοχος της 
μπάλας ήταν ο παίκτης ου εκτέλεσε το πλάγιο. 

Γ επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή, για ένα παίκτη 
της ομάδας που εκτέλεσε το πλάγιο, που θα εκτελεστεί πάνω στην 
πλάγια γραμμή 

Δ επαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή, για ένα παίκτη 
της ομάδας που εκτέλεσε το πλάγιο, εκεί που ακούμπησε τον διαιτητή η 
μπάλα 

 

35 Εκτελείται ελεύθερο διαιτητή, η μπάλα αγγίζει το 
γόνατο του παίκτη πριν αγγίξει το έδαφος . Η πάλα καταλήγει 
σε συμπαίκτη του ο οποίος σουτάρει και σημειώνει γκολ στο 
αντίπαλο τέρμα. Πως θα επαναρχίσει ο αγώνας;  

Α Με εναρκτήριο λάκτισμα 
Β Με από τέρματος λάκτισμα 
Γ Με ελεύθερο διαιτητή  
Δ Με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
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36 Ο τερματοφύλακας  πιάνει την μπάλα με τα χέρια του, 
αφού του την έχει μεταβιβάσει με το γόνατο ένας  συμπαίκτης 
του. Υπάρχει παράβαση; 

Α Ναι. Το παράπτωμα διαπράχθηκε από τον παίκτη που 
μεταβίβασε τη μπάλα με το πόδι του. Παρατηρείται γι αντιαθλητική 
συμπεριφορά και έμμεσο εκεί που ήταν ο παίκτης 

Β Ναι. Το παράπτωμα διαπράχθηκε από τον παίκτη που 
μεταβίβασε τη μπάλα με το πόδι του. Παρατηρείται γι αντιαθλητική 
συμπεριφορά και έμμεσο εκεί που ο τερματοφύλακας έπιασε τη μπάλα 

Γ Όχι. 
Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
 

37 Παίκτης αποβάλλεται λίγο πριν ο διαιτητής σφυρίξει 
την έναρξη του παιχνιδιού. Αντικαθίσταται από 
αναπληρωματικό της ομάδας του. Η λίστα των 
αναπληρωματικών, αυτής της ομάδας, συμπληρώνεται; 

Α Ναι 
Β Όχι 
Γ Ναι, αρκεί ο αρχηγός να προσκομίσει το σχετικό δελτίο 
Δ Όχι, εκτός κι αν ο αρχηγός προσκομίσει ο αρχηγός το σχετικό 

δελτίο και συμφωνήσει ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας. 
 

38 Ένας αμυνόμενος  (ομάδα Α) στερεί μια προφανή 
ευκαιρία για γκολ, τραβώντας τη φανέλα του αντιπάλου (ομάδα 
Β), έξω από την περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής αφήνει το 
παιχνίδι να συνεχιστεί καθώς η μπάλα πηγαίνει σε άλλο παίκτη 
της ομάδας Β ο οποίος αποκτά την κατοχή της και σουτάρει για 
γκολ. όμως η μπάλα καταλήγει άουτ. Ποια πρέπει να είναι η 
απόφαση του διαιτητή; 

Α Καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα για την Α ομάδα. Αφού ο 
διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, μετά από παράβαση DOGSO και 
παρατηρεί τον παραβάτη γι αντιαθλητική συμπεριφορά. 

Β Ο διαιτητής τιμωρεί την αρχική παράβαση αφού το 
πλεονέκτημα δεν αξιοποιήθηκε (Το σουτ κατέληξε άουτ) και αποβάλλει 
τον παραβάτη (ομάδα Α) 

Γ Ο διαιτητής τιμωρεί την αρχική παράβαση αφού το 
πλεονέκτημα δεν αξιοποιήθηκε (Το σουτ κατέληξε άουτ) και παρατηρεί 
τον παραβάτη (ομάδα Α) 

Δ Καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα για την ομάδα Α χωρίς 
καμμιά άλλη ενέργεια ή απόφαση 
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39 Ο παίκτης, αφού διόρθωσε τη μπλούζα του που είχε 
σκιστεί, μπαίνει ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο για να 
συμμετάσχει στο παιχνίδι νομίζοντας ότι ο διαιτητής 
συγκατάνευσε γι αυτό όταν, με σηκωμένο το χέρι, ο παίκτης του 
το ζήτησε. Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία κι ενημερώνει τον 
διαιτητή ο οποίος διακόπτει το παιχνίδι που παίρνει την εξής 
απόφαση ... 

Α Παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει άμεσο, για την αντίπαλη 
ομάδα, πάνω στη πλάγια γραμμή στο σημείο που μπήκε ο παραβάτης 

Β Παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη 
ομάδα, πάνω στη πλάγια γραμμή στο σημείο που μπήκε ο παραβάτης 

Γ Παρατηρεί τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη 
ομάδα, εκεί που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 

Δ Παρατηρεί τον παίκτη και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο 
διαιτητή για παίκτη της ομάδας που είχε τελευταία την κατοχή, εκεί που 
ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 

 

40 Ο διαιτητής καταλογίζει ένα ελεύθερο λάκτισμα για 
παράβαση μαρκαρίσματος αλλά δεν αποφασίζει να 
παρατηρήσει ή να αποβάλλει τον παραβάτη. Ο βοηθός 
προπονητή της αντίπαλης ομάδας, με υπέρμετρου τρόπου 
χειρονομίες, του ζητά να δείξει κάρτα. Ποια πειθαρχική 
ενέργεια πρέπει να πάρει ο διαιτητής;  

Α Ο βοηθός προπονητή θα αποβληθεί δείχνοντάς του, ο διαιτητής, 
την κόκκινη κάρτα 

Β Καμμιά ενέργεια από τον διαιτητή 
Γ Ο βοηθός προπονητή προειδοποιείται 
Δ Ο βοηθός προπονητή παρατηρείται δείχνοντάς του, ο διαιτητής 

την κίτρινη κάρτα 
 

41 Εκτελείται πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα. Λίγο πριν 
την εκτέλεση ο τερματοφύλακας κάνει ένα βήμα πίσω και 
στέκεται προσοχή μέσα στο τέρμα. Η μπάλα κτυπά στο 
αριστερό δοκάρι και γυρίζει πίσω κερδίζοντας, την κατοχή της, 
ένας αντίπαλος. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Β επαναλαμβάνει το πέναλτι 
Γ επαναλαμβάνει το πέναλτι και προειδοποιεί τον τερματοφύλακα 
Δ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 
 
 
 



 

Ερωτηματολόγιο Πιστοποίησης ΕΠΣ Αχαΐας περιόδου 2021-22                                               σελίδα  [13] 

 

 
 
 
42 Ο διαιτητής καταλογίζει άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

στην περίμετρο του τόξου για την επιτιθέμενη ομάδα. Το τείχος 
στήνεται λίγο πιο πέρα από το σημείο του πέναλτι. Με την 
εκτέλεση η μπάλα κτυπά δυνατά το κεφάλι παίκτη του 
αμυντικού τείχους και φτάνει κοντά στη διχοτόμο. Ο διαιτητής 
διακόπτει αμέσως το παιχνίδι βλέποντας ότι ο παίκτης πέφτει 
δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Στην 
επέμβασή τους οι γιατροί είναι καθησυχαστικοί και τέλος καλό. 
Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ... 

Α επανάληψη του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος. 
Β με ελεύθερο διαιτητή στην περιοχή για τον τερματοφύλακα. 
Γ με ελεύθερο διαιτητή εκεί που βρισκόταν η μπάλα όταν 

διακόπηκε, από τον διαιτητή, το παιχνίδι. δηλαδή κοντά στη διχοτόμο. 
Δ με ελεύθερο διαιτητή, για την επιτιθέμενη ομάδα, εκεί που ο 

παίκτης τραυματίσθηκε από την μπάλα. 
 

43 Ο Κανόνας 6 αναφέρει τα καθήκοντα των Βοηθών και 
συγκεκριμένα τι να υποδεικνύουν με τη σημαία τους. Ποιο από 
τα παρακάτω είναι σωστό; 

Α Να υποδεικνύει παραβάσεις offside του άλλου Βοηθού όταν 
αυτός δεν καταφέρνει να τις εντοπίσει. 

Β Δεν χρειάζεται να σηκώσει τη σημαία για να δείξει ότι η μπάλα 
έχει βγει ξεκάθαρα από τον αγωνιστικό χώρο σε περιπτώσεις κόρνερ ή 
από τέρματος λακτίσματος 

Γ Να υποδεικνύει αμυνόμενο παίκτη που βρίσκεται σε θέση 
offside 

Δ Να μην υποδεικνύει παράβαση παίκτη στον άμεσο κοντινό του 
χώρο. 
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44 Ο παίκτης είναι έτοιμος να κτυπήσει το πέναλτι που 

καταλόγισε ο διαιτητής. Ο τερματοφύλακας, που είναι ψηλός, 
πατά με τα δυο του πόδια πάνω στη γραμμή και με σηκωμένα 
τα χέρια ακουμπά το οριζόντιο δοκάρι, δημιουργώντας έτσι την 
αίσθηση στον αντίπαλο παίκτη, που θα το εκτελέσει, ότι ένα 
μέρος της νοητής επιφάνειας του τέρματος, που σχηματίζεται 
από τα δοκάρια και τη γραμμή τέρματος, "φυλάσσεται" από τον 
τερματοφύλακα. Το πέναλτι εκτελείται κι ο τερματοφύλακας 
αποκρούει σε κόρνερ. Ο διαιτητής ... 

Α καταλογίζει κόρνερ και προειδοποιεί τον τερματοφύλακα 
Β επαναλαμβάνει το πέναλτι και προειδοποιεί τον 

τερματοφύλακα 
Γ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 
Δ καταλογίζει κόρνερ και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 
 

45 Αμυνόμενος, ευρισκόμενος στη περιοχή πέναλτι της 
ομάδας του, στη προσπάθειά του να διώξει τη μπάλα σουτάρει. 
Η μπάλα καταλήγει στον υψωμένο, πάνω από τους ώμους του, 
βραχίονά του. Τι θα αποφασίσεις; 

Α συνέχεια του παιχνιδιού 
Β πέναλτι  
Γ πέναλτι και κίτρινη 
Δ πέναλτι και κόκκινη 
 

46 Ο επιτιθέμενος παίκτης κλωτσά τη μπάλα η οποία 
αγγίζει τον βραχίονα αντιπάλου που βρίσκεται κοντά. Ο 
βραχίονας βρίσκεται πάνω από το ύψος των ώμων. Ο διαιτητής 
… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Β καταλογίζει έμμεσο 
Γ καταλογίζει άμεσο  
Δ καταλογίζει άμεσο ή πέναλτι αν αυτό συνέβη στη περιοχή 

πέναλτι του αντιπάλου 
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47 Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις, που αφορούν την 

απόσταση των αντιπάλων σε διαδικασίες επανέναρξης του 
παιχνιδιού, είναι η σωστή; Ο αντίπαλος πρέπει να βρίσκεται … 

Α σε ελεύθερο λάκτισμα 9,15 μέτρα από τη μπάλα, σε πλάγιο 1 
μέτρο από τη μπάλα και 1 μέτρο από το τείχος των τριών κι άνω 
αντιπάλων 

Β από το τείχος των δυο και άνω αντιπάλων 1 μέτρο, σε πλάγιο 2 
μέτρα από τη μπάλα κι 9,15 μέτρα από το τόξο στο κόρνερ 

Γ από το ελεύθερο διαιτητή 4 μέτρα από τη μπάλα, στο κόρνερ 
9,15 μέτρα από το γωνιαίο τόξο κι από το τείχος των τριών αντιπάλων 1 
μέτρο 

Δ στο από τέρματος λάκτισμα έξω από την περιοχή τέρματος, στο 
ελεύθερο διαιτητή 1 μέτρο από τη μπάλα κι 9,15 μέτρα από τη μπάλα στο 
ελεύθερο λάκτισμα 

 

48 Ένας παίκτης (της Α ομάδας) τραυματίζεται λίγο πριν 
το τέλος της παράτασης και δεν μπορεί να συνεχίσει. Η ομάδα 
του έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον μέγιστο αριθμό 
αντικαταστάσεων παικτών. Μπορεί η ομάδα Α ν’ αποκλείσει 
τον τραυματία από το να πάρει μέρος στη διαδικασία ανάδειξης 
νικητή με πέναλτι;  

Α Ναι ο τραυματισθείς μπορεί ν’ αποκλειστεί. Η ομάδα Β πρέπει 
ν’ αποκλείσει έναν δικό της παίκτη, για να υπάρχει ο ίδιος αριθμός και 
στις δυο ομάδες, πληροφορώντας τον διαιτητή το όνομα και τον αριθμό 
του αποκλεισθέντα παίκτη. 

Β Ναι ο τραυματισθείς μπορεί ν’ αποκλειστεί. Η ομάδα Β δεν 
χρειάζεται ν’ αποκλείσει έναν δικό της παίκτη, για να υπάρχει ο ίδιος 
αριθμός και στις δυο ομάδες. 

Γ Ναι ο τραυματισθείς πρέπει ν’ αποκλειστεί. Η ομάδα Α δεν 
χρειάζεται ν’ αποκλείσει έναν δικό της παίκτη, για να υπάρχει ο ίδιος 
αριθμός και στις δυο ομάδες. 

Δ Όχι ο τραυματισθείς δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί.  
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49 Ο τερματοφύλακας εκτελεί από τέρματος λάκτισμα και 
στέλνει τη μπάλα, με μια μεγάλη πάσα, σε συμπαίκτη του ο 
οποίος στέκεται στο αντίπαλο μισό γήπεδο, πιο κοντά στην 
αντίπαλη γραμμή τέρματος από τη μπάλα και τον δεύτερο 
τελευταίο αντίπαλο. Ο συμπαίκτης αφού κοντρολάρει τη μπάλα, 
τρέχει και σημειώνει γκολ. ο διαιτητής ... 

Α καταλογίζει γκολ 
Β καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα εκεί που ο 

συμπαίκτης άγγιξε τη μπάλα 
Γ ακυρώνει το γκολ και επαναλαμβάνει το από τέρματος λάκτισμα 
Δ ακυρώνει το γκολ και ξαναρχίζει το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα στο σημείο που ήταν ο συμπαίκτης πριν αγγίξει τη μπάλα 
 

50 Στη διάρκεια του παιχνιδιού ο προπονητής της μιας 
ομάδας εισέρχεται στην αντίπαλη τεχνική περιοχή. Ο διαιτητής 
ενημερώνεται από τον 4ο και διακόπτει το παιχνίδι ενώ η μπάλα 
παιζόταν στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του προπονητή 
αυτού. Τι αναμένεται; 

Α Αποβάλλει ή παρατηρεί τον προπονητή ανάλογα με τις 
παραβατικές ενέργειές του κι ξαναρχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο 
διαιτητή για τον τερματοφύλακα. 

Β Αποβάλλει ή παρατηρεί τον προπονητή ανάλογα με τις 
παραβατικές ενέργειές του και ξαναρχίζει το παιχνίδι με άμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που ήταν η μπάλα για την αντίπαλη 
ομάδα. 

Γ Αποβάλλει ή παρατηρεί τον προπονητή ανάλογα με τις 
παραβατικές ενέργειές του και ξαναρχίζει το παιχνίδι με έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που ήταν η μπάλα για την αντίπαλη 
ομάδα. 

Δ Αποβάλλει ή παρατηρεί τον προπονητή ανάλογα με τις 
παραβατικές ενέργειές του και ξαναρχίζει το παιχνίδι με πέναλτι για την 
αντίπαλη ομάδα. 
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51 Εκτελείται κόρνερ. Η μπάλα αποκρούεται από τον 
τερματοφύλακα και φτάνει στο τόξο της περιοχής όπου γίνεται 
κατοχή από συμπαίκτη του. Αυτός έχοντας νευριάσει, πριν 
κτυπηθεί το κόρνερ, με αντίπαλό του που βρίσκεται ακόμα 
κοντά στο σημείο του πέναλτι, του ρίχνει τη μπάλα τόσο δυνατά, 
με τα χέρια, που τον τραυματίζει. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει πέναλτι και αποβάλλει τον συμπαίκτη 
Β καταλογίζει άμεσο στο τόξο και αποβάλλει τον συμπαίκτη 
Γ καταλογίζει πέναλτι και αποβάλλει τον συμπαίκτη και 

παρατηρεί τον αμυνόμενο 
Δ επαναλαμβάνει το κόρνερ αποβάλλει τον συμπαίκτη και 

παρατηρεί τον αμυνόμενο 
 

52 Ένας αμυνόμενος, ευρισκόμενος στη περιοχή πέναλτι 
της ομάδας του, σπρώχνει έναν αντίπαλο στη πλάτη και 
σταματά έτσι μια υποσχόμενη επίθεση. Τι θα αποφασίσει ο 
διαιτητής; 

Α δεν δείχνει στον αμυνόμενο κάρτα και καταλογίζει πέναλτι 
Β δείχνει στον αμυνόμενο κίτρινη κάρτα και καταλογίζει πέναλτι 
Γ δείχνει στον αμυνόμενο κόκκινη  κάρτα και καταλογίζει πέναλτι 
Δ δείχνει στον αμυνόμενο κίτρινη κάρτα και καταλογίζει έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα 
 

53 Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή στην 
περίπτωση που δύο παίκτες διαφορετικών ομάδων 
διαπράττουν ταυτόχρονα δύο ριψοκίνδυνα φάουλ στο χώρο του 
κέντρου; 

Α Καταλογίζει επιθετικό φάουλ 
Β Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 
Γ Παρατηρεί και τους δύο παίκτες και επαναρχίζει το παιχνίδι με 

ελεύθερο διαιτητή. 
Δ Εφαρμόζει το πλεονέκτημα και παίρνει πειθαρχικά μέτρα, αν 

απαιτείται, ανάλογα με τις παραβάσεις μόλις διακοπεί το παιχνίδι. 
 

54 Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις, για να 
παρατηρηθεί ένας προπονητής ομάδας, είναι σωστή; 

Α Καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού της αντίπαλης 
ομάδας 

Β Καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού της ομάδας του 
Γ Είσοδο στην αντίπαλη τεχνική περιοχή με τέτοιο τρόπο 

δημιουργίας αντιπαράθεσης 
Δ Εσκεμμένο λάκτισμα αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο 
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55 Στην εκτέλεση πέναλτι, πριν η μπάλα είναι στο παιχνίδι, 
ο τερματοφύλακας μετακινεί και τα δυο του πόδια έξω από τη 
γραμμή, μέσα στο τέρμα, χωρίς η ενέργειά του αυτή να 
επηρεάζει τον παίκτη που θα το εκτελέσει. Το πέναλτι 
καταλήγει άουτ. Ο διαιτητής… 

Α επαναλαμβάνει το πέναλτι 
Β επαναλαμβάνει το πέναλτι και προειδοποιεί τον 

τερματοφύλακα 
Γ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 
Δ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα   
     

56 Αμυνόμενος σηκώνεται μέσα στη περιοχή πέναλτι της 
ομάδας του για να πάρει κεφαλιά αλλά τον προλαβαίνει 
αντίπαλος, που είναι ένα μέτρο μπροστά του, ο οποίος τελικά 
κερδίζει τη κεφαλιά. Η μπάλα καταλήγει αμέσως στο 
σηκωμένο, πέρα από το ύψος των ώμων, χέρι του αμυνομένου. 
Ο διαιτητής ...  

Α καταλογίζει πέναλτι εφαρμόζοντας πειθαρχικό έλεγχο αν 
απαιτείται 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Γ αφήνει διότι η απόσταση μπάλας και χεριού είναι πολύ μικρή 
Δ καταλογίζει μόνο πέναλτι 
 

57 Αναπληρωματικός σηκώνεται από το πάγκο του κι 
αρχίζει να βρίζει αντίπαλο παίκτη ο οποίος βρίσκεται μπροστά 
από το πάγκο της ομάδας του αναπληρωματικού, έξω από τον 
αγωνιστικό χώρο και του παρέχεται ιατρική βοήθεια από το 
γιατρό. Ο διαιτητής, που βρισκόταν εκεί κοντά, αφού το 
παιχνίδι εξελίσσονταν εκεί πλησίον, διακόπτει το παιχνίδι, 
αποβάλλει τον αναπληρωματικό και ... 

Α ξεκινά με ελεύθερο διαιτητή εκεί που ήταν η μπάλα 
Β ξεκινά με ελεύθερο διαιτητή στο πλησιέστερο σημείο της 

πλάγιας γραμμής 
Γ ξεκινά με άμεσο στο πλησιέστερο σημείο της πλάγιας γραμμής 
Δ ξεκινά με έμμεσο στο πλησιέστερο σημείο της πλάγιας γραμμής 
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58 Παίκτης της αμυνόμενης ομάδας επηρεάζει μια 
υποσχόμενη επίθεση μ' ένα ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Η 
επιτιθέμενη ομάδα διατηρεί τη κατοχή της μπάλας κι ο 
διαιτητής, εφαρμόζοντας το πλεονέκτημα, αφήνει το παιχνίδι 
να συνεχιστεί. Η μπάλα καταλήγει άουτ. Πως πρέπει να 
ενεργήσει ο διαιτητής; 

Α Αφού δεν αξιοποιήθηκε το πλεονέκτημα με το να βγει η μπάλα 
άουτ, γυρίζει το παιχνίδι πίσω και καταλογίζει άμεσο χωρίς να 
παρατηρήσει τον αμυνόμενο 

Β Αφού δεν αξιοποιήθηκε το πλεονέκτημα με το να βγει η μπάλα 
άουτ, γυρίζει το παιχνίδι πίσω και καταλογίζει άμεσο και παρατηρεί τον 
αμυνόμενο 

Γ Καταλογίζει άουτ. Αφού άφησε το πλεονέκτημα δεν παρατηρεί 
τον αμυνόμενο 

Δ Καταλογίζει άουτ και παρατηρεί τον αμυνόμενο 
 

59 "Εξωτερικός παράγων". Τι είναι, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Παιχνιδιού; 

Α Πρόσωπο ή ζώο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο 
Β Πρόσωπο, αντικείμενο ή ζώο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο 
Γ Οποιοδήποτε πρόσωπο 
Δ Κάθε πρόσωπο που δεν αναφέρεται στο φύλλο αγώνα 
 

60 Στο 9' του αγώνα διαπιστώνεις ότι αγωνίζεται στην 
φιλοξενούμενη ομάδα, παίκτης με τη φανέλα Νο 14 ενώ ξέρεις 
ότι οι τακτικοί και των δυο ομάδων έχουν αρίθμηση από το Νο1 
έως το Νο 11. όταν η μπάλα βγαίνει έξω κατευθύνεσαι στους 
πάγκους όπου εκεί ανακαλύπτεις ότι πριν ξεκινήσει ο αγώνας 
το Νο 8, που κάθεται στον πάγκο ως αναπληρωματικός, άλλαξε 
με το Νο 14 χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Ο προπονητής σου 
επιβεβαιώνει ότι το Νο 8 είναι αναπληρωματικός από τη στιγμή 
της αλλαγής τους με το Νο 14. Σκέφτεσαι για λίγο κι 
αποφασίζεις ... 

Α παρατηρείς και τους δύο παίκτες, διότι άλλαξαν χωρίς να σε 
ρωτήσουν και συνεχίζεις το παιχνίδι αφού λες στον προπονητή ότι ο Νο 
8 είναι "αντικατασταθείς παίκτης" κι όχι "αναπληρωματικός" 

Β παρατηρείς και τους δυο παίκτες και διατάζεις ο Νο 8 να 
ξαναγίνει τακτικός κι ο Νο 14 αναπληρωματικός 

Γ να συνεχίσεις το παιχνίδι αφήνοντας τα πράγματα όπως είναι 
Δ να συνεχίσεις το παιχνίδι χωρίς να παρατηρήσεις κανέναν 

παίκτη αλλά διατάζεις ο Νο 8 να ξαναγίνει τακτικός κι ο Νο 14 
αναπληρωματικός 
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61 Στις τροποποιήσεις του 2021 αναφέρεται για το σχήμα 
των δοκαριών: "Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι και των δύο 
τερμάτων θα πρέπει να είναι ιδίου σχήματος, δηλ. τετράγωνο, 
ορθογώνιο, κυκλικό, ελλειπτικό ή ένας συνδυασμός αυτών των 
επιλογών". Ποια απάντηση, από τις παρακάτω, ανταποκρίνεται 
στη τροποποίηση; 

Α Τα κάθετα έχουν σχήμα τετράγωνο και το οριζόντιο ελλειπτικό 
Β Και τα τρία δοκάρια έχουν σχήμα κυκλικό 
Γ Τα κάθετα σχήμα ορθογώνιο και το οριζόντιο ελλειπτικό  
Δ Όποια από τρεις απαντήσεις επιλεγεί, είναι σωστή 
 

62 Εκτελείται κόρνερ. Ενώ η μπάλα βρίσκεται στον αέρα, 
συμπαίκτης του τερματοφύλακα φτύνει έναν αντίπαλο. Και οι 
δύο βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο του πέναλτι. Ο διαιτητής 
το αντιλαμβάνεται αμέσως και … 

Α σφυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. Αποβάλλει τον 
συμπαίκτη του τερματοφύλακα και καταλογίζει πέναλτι. 

Β σφυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. Αποβάλλει τον 
αντίπαλο του τερματοφύλακα και καταλογίζει πέναλτι. 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην επόμενη διακοπή 
αποβάλλει τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα 

Δ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην επόμενη διακοπή 
αποβάλλει τον αντίπαλο του τερματοφύλακα 

 

63 Στο πέναλτι και πριν η μπάλα μπει στο παιχνίδι δηλαδή 
πριν λακτισθεί η μπάλα, αρκετοί παίκτες, κι από τις δυο ομάδες, 
οι οποίοι πατούν έξω από την περιοχή πέναλτι, σκύβουν 
μπροστά έτσι ώστε το κεφάλι και μέρος του σώματός τους να 
βρίσκονται «μέσα» στην περιοχή (στον αέρα). Εκτελείται το 
πέναλτι και σημειώνεται γκολ. Παραβαίνουν τον Κανονισμό, 
δεδομένου ότι έτσι όπως στέκονται βρίσκονται μέσα στην 
περιοχή πέναλτι; Το γκολ είναι κανονικό; 

Α Όχι. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το πέναλτι πρέπει να 
επαναληφθεί 

Β Το γκολ είναι κανονικό 
Γ Όχι. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το πέναλτι πρέπει να 

επαναληφθεί και οι δυο πρωταίτιοι να παρατηρηθούν με κίτρινη κάρτα 
Δ Όχι. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το πέναλτι πρέπει να 

επαναληφθεί και οι δυο πρωταίτιοι να προειδοποιηθούν 
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64 Παίκτρια προσπαθεί να παίξει τη μπάλα και 

διαπράττει ένα φάουλ, μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας 
της, η οποία στερεί σε αντίπαλο μια προφανή ευκαιρία να 
σκοράρει. Η διαιτητής … 

Α Καταλογίζει πέναλτι. Η παίκτρια θα παρατηρηθεί με κίτρινη  
Β Καταλογίζει πέναλτι. Η παίκτρια θα αποβληθεί 
Γ Καταλογίζει πέναλτι. 
Δ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
 

65 Μπορεί ο τερματοφύλακας να σημειώσει γκολ στο 
αντίπαλο τέρμα πετώντας τη μπάλα με τα χέρια; 

Α Φυσικά διότι έχει το δικαίωμα να παίξει τη μπάλα με τα χέρια 
στη περιοχή της ομάδας του 

Β ΟΧΙ δεν μπορεί 
Γ Φυσικά διότι έχει το δικαίωμα να παίξει τη μπάλα με τα χέρια 

στη περιοχή της ομάδας του, αρκεί η μπάλα να είναι στο παιχνίδι 
Δ ΟΧΙ μπορεί 
 

66 Ο Νο 6 εκτελεί το πέναλτι και σημειώνει γκολ αλλά ο 
διαιτητής ζητά να επαναληφθεί διότι διαπράχθηκε μια 
παράβαση. Μετά από αυτό, η ομάδα θέλει να το κτυπήσει άλλος 
παίκτης και συγκεκριμένα ο Νο 8. Μπορεί να ισχύσει αυτό; 

Α Ναι αρκεί να ενημερωθεί ο διαιτητής. 
Β Όχι πρέπει να κτυπήσει ο παίκτης που είχε δηλωθεί τη πρώτη 
Γ Μόνον αν συμφωνήσει ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας 
Δ Είναι θέμα του διαιτητή 
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67 Την ώρα που το παιχνίδι παίζεται δυο αντίπαλοι, 
έχοντας μια αντιπαράθεση μεταξύ τους από προηγούμενο 
μαρκάρισμα, μαλώνουν. Ο παίκτης (Α ομάδας), τη ίδια 
ακριβώς στιγμή που τον φτύνει ο αντίπαλος (Β ομάδας), τον 
κλωτσά με μέτρια δύναμη στα πόδια. Ποια είναι η σωστή 
απόφαση; 

Α να σφυρίξει ΑΜΕΣΟ φάουλ υπέρ της Β ομάδας, να δείξει 
ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα στον αντίπαλο (Β ομάδας) και να παρατηρήσει με 
κίτρινη τον παίκτη της Α ομάδας για την «μέτρια» κλωτσιά.  

Β να σφυρίξει ΑΜΕΣΟ φάουλ υπέρ της Α ομάδας, να δείξει 
ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα στον αντίπαλο (Β ομάδας) και να παρατηρήσει με 
κίτρινη τον παίκτη της Α ομάδας για την «μέτρια» κλωτσιά.  

Γ να σφυρίξει ΑΜΕΣΟ φάουλ υπέρ της Α ομάδας, να δείξει 
ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα στον αντίπαλο (Β ομάδας) και να αποβάλλει τον 
παίκτη της Α ομάδας για την κλωτσιά.  

Δ να σφυρίξει ΑΜΕΣΟ φάουλ υπέρ της Β ομάδας, να δείξει 
ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα στον αντίπαλο (Β ομάδας) και να αποβάλλει τον 
παίκτη της Α ομάδας για την κλωτσιά. 

  

68 Παίκτης, βρισκόμενος στην αντίπαλη περιοχή, 
σουτάρει για να βάλει γκολ στο κενό τέρμα. Ο διαιτητής, από 
βιασύνη ότι σημειώθηκε γκολ, σφυρίζει και μετά η μπάλα 
μπαίνει γκολ. Οι ομάδες βλέπουν τον διαιτητή … 

Α Καταλογίζει το γκολ αφού κανένας παίκτης από καμμιά ομάδα 
δεν έφταιγε 

Β Το παιχνίδι πρέπει να αρχίσει πάλι με έμμεσο για την 
επιτιθέμενη ομάδα από το σημείο που ήταν η μπάλα όταν σφύριξε ο 
διαιτητής 

Γ Το παιχνίδι πρέπει να αρχίσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή στη 
περιοχή πέναλτι για τον τερματοφύλακα. 

Δ Το παιχνίδι πρέπει να αρχίσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή εκεί 
που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 

 

69 Ένας επιτιθέμενος βρίσκεται σε θέση offside τη στιγμή 
που ένας συμπαίκτης του σουτάρει για γκολ. Μετά από αυτό η 
μπάλα αναπηδά από το οριζόντιο δοκάρι στον επιτιθέμενο που 
σουτάρει και σημειώνει γκολ. Είναι κανονικό το γκολ ή όχι; 

Α Ναι 
Β Όχι. Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο 
Γ Όχι. Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο εκεί 

που ήταν ο παίκτης που έκανε το πρώτο σουτ στο δοκάρι 
Δ Όχι. Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει άμεσο 
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70 Αμυνόμενος τραβά τη φανέλα ενός αντιπάλου έξω από 

την περιοχή πέναλτι, στερώντας του έτσι μια ξεκάθαρη 
ευκαιρία να βάλει γκολ. Όμως ο διαιτητής αφήνει το 
πλεονέκτημα αφού βλέπει ότι μετά απ’ τη παράβαση αυτή η 
μπάλα καταλήγει σ’ έναν άλλο αντίπαλο ο οποίος σουτάρει για 
γκολ. Δυστυχώς γι’ αυτόν και την ομάδα του αστοχεί και η 
μπάλα καταλήγει άουτ. 

Α Αφού ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, μετά από τη 
παράβαση της προφανούς ευκαιρίας και καμμιά άλλη παράβαση για 
αποβολή δεν συνέβη (ούτε βάναυσο παιχνίδι, ούτε βίαιη διαγωγή) ο 
παραβάτης παίκτης (ο αμυνόμενος) παρατηρείται γι’ αντιαθλητική 
συμπεριφορά (τράβηγμα της φανέλας) του αντίπαλου επιτιθέμενου. 

Β Αφού ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, μετά γυρίζει πίσω, 
τιμωρεί την αρχική παράβαση και αποβάλλει τον αμυνόμενο 

Γ Αφού ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, μετά γυρίζει πίσω, 
τιμωρεί την αρχική παράβαση και παρατηρεί τον αμυνόμενο 

Δ Καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 
 

71 Σε ποια περίπτωση καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα για γρονθοκόπημα σε άλλο παίκτη ενώ η μπάλα 
βρίσκεται στο παιχνίδι; 

Α Σε καμμιά περίπτωση 
Β Εκτός αγωνιστικού χώρου σε συμπαίκτη του  
Γ Εκτός αγωνιστικού χώρου σε αντίπαλο 
Δ Εκτός αγωνιστικού χώρου είτε σε συμπαίκτη, είτε σε αντίπαλο 
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72 Εάν συμβεί μια παράβαση offside, ο διαιτητής 
καταλογίζει έμμεσο εκεί όπου η παράβαση συνέβη 
συμπεριλαμβανομένου και του εάν αυτό συμβεί στο μισό 
γήπεδο του παραβάτη ποδοσφαιριστή. Με βάση αυτή τη 
πρόταση, ποια απάντηση μπορεί να είναι σωστή; 

Α Ο τερματοφύλακας πετά με τα χέρια τη μπάλα στον συμπαίκτη 
του που βρίσκεται κοντά στη διχοτόμο, στο μισό γήπεδο της ομάδας 
τους, ενώ είναι σε θέση offside, αφού όλοι οι παίκτες της αντιπάλου 
ομάδας βρίσκονται στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι. Το έμμεσο θα 
καταλογιστεί εκεί που ήταν ο παίκτης όταν δέχθηκε τη μπάλα, δηλαδή 
στο μισό γήπεδο της ομάδας του. 

Β Παίκτης δέχεται τη μπάλα, ενώ βρίσκεται σε θέση offside, από 
συμπαίκτη του ο οποίος μόλις την είχε προλάβει πάνω στην αντίπαλη 
γραμμή τέρματος. Το έμμεσο θα καταλογιστεί εκεί που ήταν ο παίκτης 
όταν δέχθηκε τη μπάλα από τον συμπαίκτη του. 

Γ Παίκτης εκτελεί έμμεσο, που έχει καταλογιστεί πάνω στη 
διχοτόμο. Η μπάλα καταλήγει σε συμπαίκτη του, που είναι σε θέση 
offside, ευρισκόμενος μέσα στο τόξο της αντίπαλης περιοχής πέναλτι. 
Το δεύτερο έμμεσο θα καταλογιστεί εκεί που ήταν ο παίκτης όταν 
δέχθηκε τη μπάλα, δηλαδή στο τόξο. 

Δ Παίκτης δέχεται τη μπάλα, ενώ βρίσκεται σε θέση offside, από 
πλάγιο που εκτελεί συμπαίκτης του. Το έμμεσο θα καταλογιστεί εκεί που 
ήταν ο παίκτης όταν δέχθηκε τη μπάλα. 

 

73 "Διάλειμμα λήψης υγρών (ΔΛΥ) και διάλειμμα 
ανάκτησης δυνάμεων (ΔΑΔ)". Ποιος είναι ο χρόνος διάρκειάς 
τους; 

Α ΔΛΥ= έως 60 δευτερόλεπτα και ΔΑΔ= από ενάμιση λεπτό έως 
τρία λεπτά 

Β ΔΛΥ= από μισό λεπτό έως τρία λεπτά και ΔΑΔ= έως 60 
δευτερόλεπτα 

Γ ΔΛΥ= από μισό λεπτό έως τρία λεπτά και ΔΑΔ= έως 90 
δευτερόλεπτα 

Δ ΔΛΥ= έως 60 δευτερόλεπτα και ΔΑΔ= από 60 δευτερόλεπτα έως 
τρία λεπτά 
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74 Ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι σχεδόν στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο της παράτασης. Το πέναλτι εκτελείται κανονικά 
αλλά κουρασμένος ο παίκτης κλωτσά τη μπάλα με κακό τρόπο 
έτσι που αυτή να κυλά αργά για πέντε μέτρα μπροστά. Τρέχει ο 
παίκτης που το εκτέλεσε και με κλωτσιά σημειώνει γκολ ... 

Α το οποίο καταλογίζεται 
Β το οποίο ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται το πέναλτι 
Γ το οποίο ακυρώνεται και καταλογίζεται έμμεσο για διπλό 

κτύπημα 
Δ λήξη του αγώνα. 
 

75 Παίκτης εκτελεί πλάγιο και θέλει να επιλέξει έναν από 
τους παρακάτω 4 τρόπους. Ποιόν θα πρέπει να επιλέξει για να 
μην είναι παραβάτης; 

Α Το πέλμα του ενός ποδιού του πατά την πλάγια γραμμή ενώ το 
άλλο πατά έξω από τον αγωνιστικό χώρο 

Β Το πέλμα του ενός ποδιού του πατά την πλάγια γραμμή ενώ το 
άλλο πατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο 

Γ Το μισό πέλμα του κάθε ποδιού του πατά μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, ενώ το άλλο μισό στην πλάγια γραμμή. Λίγο πριν διώξει τη μπάλα 
από τα χέρια του, σηκώνει τις φτέρνες του 

Δ Το μισό πέλμα του κάθε ποδιού του πατά μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, ενώ το άλλο μισό στην πλάγια γραμμή. Λίγο πριν διώξει τη μπάλα 
από τα χέρια του, σηκώνει τη φτέρνα του δεξιού του ποδιού 

 

76 Επιτιθέμενος κάνει, από τα πλάγια, σέντρα προς την 
αντίπαλη περιοχή πέναλτι. Αμυνόμενος παίζει την μπάλα με το 
κεφάλι, με ελεγχόμενο τρόπο, προς τον τερματοφύλακά του. 
Παρεμβαίνει όμως επιτιθέμενος και σκοράρει, ο οποίος ήταν 
σε θέση offside, την στιγμή της σέντρας , χωρίς να επηρεάζει 
αντίπαλο. Ο βοηθός  σηκώνει την σημαία. Ο διαιτητής... 

Α κατακυρώνει το γκολ. 
Β καταλογίζει έμμεσο για παράβαση offside. 
Γ καταλογίζει έμμεσο για παράβαση offside αλλά παρατηρεί τον 

σκόρερ, γιατί κέρδισε πλεονέκτημα. 
Δ ενεργεί κατά περίπτωση. 
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77 Ένας παίκτης (Α ομάδα) διαπράττει ένα μαρκάρισμα 
εναντίον αντιπάλου (Β ομάδα) με τρόπο που θεωρείται από τον 
διαιτητή ως ριψοκίνδυνο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και οι δυο 
παίκτες να τραυματιστούν και χρειάζονται ιατρική βοήθεια. 
Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει άμεσο για την 
Α ομάδα. Ο παίκτης της Β ομάδας παρατηρείται (κίτρινη κάρτα) και 
πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης της Α ομάδας 
μπορεί να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει η αξιολόγηση/ 
παροχή βοήθειας του τραυματισμού του, εφόσον η αξιολόγηση/ παροχή 
ολοκληρωθεί γρήγορα. 

Β Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει άμεσο για την 
Α ομάδα. Ο παίκτης της Α ομάδας παρατηρείται (κίτρινη κάρτα) και 
πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης της Α ομάδας 
μπορεί να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει η αξιολόγηση/ 
παροχή βοήθειας του τραυματισμού του, εφόσον η αξιολόγηση/ παροχή 
ολοκληρωθεί γρήγορα. 

Γ Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει άμεσο για την 
Β ομάδα. Ο παίκτης της Α ομάδας παρατηρείται (κίτρινη κάρτα) και 
πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης της Β ομάδας 
μπορεί να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο και να γίνει η αξιολόγηση/ 
παροχή βοήθειας του τραυματισμού του, εφόσον η αξιολόγηση/ παροχή 
ολοκληρωθεί γρήγορα. 

Δ Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει άμεσο για την 
Β ομάδα. Οι δυο παίκτες πρέπει να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο 
αφού ο παίκτης της Α ομάδας παρατηρηθεί. 

 

78 Εκτελείται πέναλτι. Ο παίκτης που το εκτελεί δεν 
διαπράττει παράβαση. Ο τερματοφύλακας έχει το ένα πόδι 
μπροστά από τη γραμμή τέρματος, αφού το πέναλτι έχει 
εκτελεστεί, και το άλλο στον αέρα πάνω από τη γραμμή 
τέρματος. Η μπάλα αποκρούεται από τον τερματοφύλακα και 
βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Οι άλλοι παίκτες δεν παραβαίνουν τον 
Κανονισμό. Τι θα αποφασίσεις; 

Α ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με κόρνερ ή πλάγιο 
Β ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι αφού δείξω κίτρινη κάρτα 

στον τερματοφύλακα 
Γ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι 
Δ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με έμμεσο αφού δείξω κίτρινη κάρτα 

στον τερματοφύλακα 
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79 Η τερματοφύλακας αγγίζει τη μπάλα με το βραχίονά 
της σε σημείο πολύ κοντά στον ώμο της, μέσα στην περιοχή 
πέναλτι της ομάδας της, μετά από πλάγιο που εκτέλεσε 
συμπαίκτριά της. Απόφαση της διαιτητή του αγώνα: 

Α Έμμεσο εκεί που την ακούμπησε και προειδοποίηση να μην το 
επαναλάβει 

Β Έμμεσο εκεί που την ακούμπησε και κίτρινη κάρτα στην 
τερματοφύλακα 

Γ Έμμεσο εκεί που την ακούμπησε χωρίς πειθαρχικό έλεγχο 
Δ Δεν υπάρχει παράβαση 
 

80 Πρόκειται να εκτελεστεί ελεύθερο διαιτητή κοντά στη 
διχοτόμο με παίκτη της φιλοξενούμενης ενώ λίγο πιο πέρα 
στέκεται, σε λιγότερο από τέσσερα μέτρα, ένας συμπαίκτης 
του. Ο αρχηγός της γηπεδούχου ζητά από τον διαιτητή να μη 
ξεκινήσει τη διαδικασία αν δεν φύγει μακριά ο συμπαίκτης. Ο 
διαιτητής του απαντά ... 

Α έχεις δίκιο, έτσι πρέπει να γίνει 
Β δεν χρειάζεται, ο Κανονισμός είναι σαφής, ο συμπαίκτης μπορεί 

να είναι κοντά, όχι ο αντίπαλος 
Γ μπορείς να πας κι εσύ κοντά στον συμπαίκτη, για να τον 

μαρκάρεις, έχεις το δικαίωμα 
Δ δεν πειράζει, δεν υπάρχει περιορισμός, άλλωστε αυτοί θα 

πάρουν τη μπάλα 
 

81 Ένας επιτιθέμενος, που βρίσκεται σε θέση offside, 
παίρνει τη μπάλα και μπαίνει μέσα στην αντίπαλη περιοχή. 
Πέφτει στο έδαφος προσποιούμενος ότι δέχθηκε φάουλ. Ο 
βοηθός σηκώνει τη σημαία και υποδεικνύει παράβαση offside. 
Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;  

Α Να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού ο επιτιθέμενος έχασε 
τη μπάλα και δεν έχει νόημα ο καταλογισμός παράβασης 

Β Να καταλογίσει μόνο τη παράβαση offside  
Γ Να καταλογίσει τη παράβαση offside και να παρατηρήσει τον 

επιτιθέμενο για την προσποίηση ("θέατρο") 
Δ Να καταλογίσει έμμεσο εκεί που ο επιτιθέμενος διέπραξε τη 

παράβαση της προσποίησης και να τον παρατηρήσει 
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82 Ένας αμυνόμενος σταματά μια υποσχόμενη επίθεση. 
Ενώ έχεις βγάλει τη κάρτα ο αντίπαλος εκτελεί το ελεύθερο 
λάκτισμα γρήγορα και δημιουργεί μια ξεκάθαρη ευκαιρία για 
γκολ με έναν συμπαίκτη του. Τι θ' αποφασίσεις; 

Α αφήνω το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Β αφήνω το παιχνίδι να συνεχιστεί και δείχνω στον αμυνόμενο 

κίτρινη  κάρτα στην επόμενη διακοπή 
Γ αφήνω το παιχνίδι να συνεχιστεί και δείχνω στον αμυνόμενο 

κόκκινη  κάρτα στην επόμενη διακοπή 
Δ σταματώ το παιχνίδι και δείχνω στον αμυνόμενο κίτρινη κάρτα  
 

83 Ο τερματοφύλακας, που έχει μπλοκάρει τη μπάλα, τη 
πετά και καταλήγει απευθείας μέσα στο αντίπαλο τέρμα. Πως 
θα ξεκινήσει το παιχνίδι; 

Α με από τέρματος λάκτισμα 
Β με ελεύθερο διαιτητή εκεί όπου ο τερματοφύλακας άγγιξε τη 

μπάλα για τελευταία φορά 
Γ με εναρκτήριο λάκτισμα 
Δ  με κόρνερ 
 

84 Η μπάλα φαίνεται να περνά τη γραμμή ορίου του 
αγωνιστικού χώρου. Ο προπονητής της Α ομάδας σταματά τη 
μπάλα με το πόδι του, αλλά τη στιγμή που αγγίζει τη μπάλα αυτή 
δεν έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή ορίου. Πως πρέπει να 
ξεκινήσει το παιχνίδι; 

Α με πλάγιο 
Β με έμμεσο  
Γ με άμεσο  
Δ με ελεύθερο διαιτητή 
 

85 Ο τερματοφύλακας, που εκτελεί το από τέρματος, 
στέλνει τη μπάλα απευθείας μέσα στο αντίπαλο τέρμα. Πως θα 
ξεκινήσει το παιχνίδι; 

Α με από τέρματος λάκτισμα 
Β με ελεύθερο διαιτητή για τον τερματοφύλακα 
Γ με εναρκτήριο λάκτισμα 
Δ  με κόρνερ 
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86 Ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα για ν' αποβάλλει δυο 

αντιπάλους που βρίζονταν μεγαλόφωνα, προκλητικά. Αφού 
ολοκλήρωσε την επιβολή των ποινών ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι 
με … 

Α με ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή 
της διακοπής με παίκτη της ομάδας που είχε την κατοχή εκείνη τη 
στιγμή 

Β με ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που ήταν οι παραβάτες 
παίκτες, με παίκτη της ομάδας που είχε την κατοχή εκείνη τη στιγμή 

Γ με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που βρισκόταν οι 
παραβάτες παίκτες 

Δ με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο που βρισκόταν η 
μπάλα τη στιγμή της διακοπής 

 

87 Παίκτης αντικατασταθείς ενώ βρίσκεται στο πάγκο 
σηκώνεται νευριασμένος, πηγαίνει και χαστουκίζει αντίπαλο 
παίκτη που βρίσκεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο, μπροστά 
από τον αντίπαλο πάγκο και του προσφέρονται οι πρώτες 
βοήθειες, ενώ η μπάλα παίζεται. Ο διαιτητής ενημερώνεται από 
τον αρμόδιο βοηθό κι αφού δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του 
πλεονεκτήματος διακόπτει τον αγώνα και... 

Α αποβάλλει τον αντικατασταθέντα και ξαναρχίζει το παιχνίδι με 
άμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 

Β αποβάλλει τον αντικατασταθέντα και ξαναρχίζει το παιχνίδι με 
έμμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 

Γ αποβάλλει τον αντικατασταθέντα και ξαναρχίζει το παιχνίδι με 
άμεσο στο πλησιέστερο σημείο, της πλάγιας γραμμής, από την 
παράβαση 

Δ αποβάλλει τον αντικατασταθέντα και ξαναρχίζει το παιχνίδι με 
ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 
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88 Ο προπονητής  της φιλοξενούμενης ομάδας  δεν είναι 
ικανοποιημένος από την απόδοση αμυντικού του. Τον καλεί 
κοντά στην πάγια γραμμή αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και 
του κάνει έντονες παρατηρήσεις. Ο αμυντικός εκνευρίζεται και 
τον φτύνει στο πρόσωπο. Ο διαιτητής  αντιλαμβάνεται το 
περιστατικό και διακόπτει το παιχνίδι, πως θα ενεργήσει στη 
συνέχεια; 

Α Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με ελεύθερο 
διαιτητή σύμφωνα με τη τροποποίηση 

Β Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με άμεσο στην 
πλάγια γραμμή. 

Γ Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με έμμεσο στην 
πλάγια γραμμή. 

Δ Θα αποβάλλει τον παίκτη και θα επαναρχίσει με έμμεσο στο 
σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής . 

 

89 Ένα ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται γρήγορα από τους 
αμυντικούς μέσα στη περιοχή πέναλτι. Αντίπαλος, ο οποίος 
παραμένει μέσα στη περιοχή εσκεμμένα, "κλέβει" τη μπάλα, 
αφού είναι στο παιχνίδι και σημειώνει γκολ. Ποια είναι η σωστή 
απόφαση; 

Α Το γκολ ακυρώνεται και το ελεύθερο επαναλαμβάνεται. Οι 
παίκτες οι οποίοι εσκεμμένα παραμένουν ή μπαίνουν στη περιοχή 
πέναλτι, πριν το ελεύθερο λακτισθεί, δεν θα πρέπει να κερδίζουν ένα 
άδικο πλεονέκτημα, ακόμα κι αν το λάκτισμα εκτελεστεί γρήγορα. 
Παρατηρούνται. 

Β Το γκολ κατακυρώνεται. Η μπάλα, σε αυτές τις περιπτώσεις 
πλέον, είναι στο παιχνίδι όταν λακτισθεί και μετακινηθεί ξεκάθαρα. 

Γ Το γκολ ακυρώνεται και καταλογίζεται από τέρματος λάκτισμα. 
Οι παίκτες οι οποίοι εσκεμμένα παραμένουν ή μπαίνουν στη περιοχή 
πέναλτι, πριν το ελεύθερο λακτισθεί, δεν θα πρέπει να κερδίζουν ένα 
άδικο πλεονέκτημα, ακόμα κι αν το λάκτισμα εκτελεστεί γρήγορα. 

Δ Το γκολ ακυρώνεται και το ελεύθερο επαναλαμβάνεται. Οι 
παίκτες οι οποίοι εσκεμμένα παραμένουν ή μπαίνουν στη περιοχή 
πέναλτι, πριν το ελεύθερο λακτισθεί, δεν θα πρέπει να κερδίζουν ένα 
άδικο πλεονέκτημα, ακόμα κι αν το λάκτισμα εκτελεστεί γρήγορα. 
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90 Ένα παιχνίδι κυπέλλου κατέληξε στη διαδικασία των 
πέναλτις για ν' αναδειχτεί νικήτρια μια ομάδα. Πόσες φορές 
έστριψε το κέρμα ο διαιτητής; 

Α 4 
Β 3 
Γ 2 
Δ 1 
 

91 Επιτιθέμενος μαρκάρεται αντικανονικά από αντίπαλο 
μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, χωρίς η παράβαση να 
απαιτεί πειθαρχικό έλεγχο. Ο επιτιθέμενος ζητά γιατρό και 
πρέπει να αποχωρήσει εκτός. Ο διαιτητής έχει καταλογίσει 
πέναλτι το οποίο εκτελεί ο … 

Α οποιοσδήποτε επιτιθέμενος επιθυμεί ακόμα κι αυτός που βγήκε 
Β οποιοσδήποτε συμπαίκτης του, όχι όμως αυτός αφού είναι 

υποχρεωμένος να βγει για να του παρασχεθούν οι ιατρικές βοήθειες και 
να ξαναμπεί εφόσον το παιχνίδι ξαναρχίσει 

Γ αναπληρωματικός που αντικαθιστά τον επιτιθέμενο, αφού ο 
διαιτητής δεν επιτρέπει στον επιτιθέμενο να το εκτελέσει 

Δ παίκτης που θα εκτιμήσει ο διαιτητής. 
 

92 Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο παρατηρητής 
διαιτησίας συζητά, στ' αποδυτήρια, με τον διαιτητή και μεταξύ 
άλλων του λέει: "Σωστά δεν έβγαλες τη 2η κίτρινη κάρτα στο Νο 
10 της γηπεδούχου που έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου χωρίς 
την άδειά σου". Ξέρουμε ότι όποιος παίκτης φύγει χωρίς την 
άδεια του διαιτητή, πρέπει να δεχθεί κίτρινη κάρτα. Παρ' όλο 
αυτό τι από τα παρακάτω θα μπορούσε να είχε συνέβη ώστε ο 
παρατηρητής να έχει δίκιο; 

Α Ο Νο 10 είναι παίκτης της γηπεδούχου και προφανώς η αποβολή 
του να δημιουργούσε προβλήματα στο έργο του διαιτητή 

Β Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να διαχειριζόμαστε καταστάσεις 
για να διατηρήσουμε την εύθραυστη ισορροπία του παιχνιδιού 
αποφασίζοντας αρκετές φορές αντίθετα με τον Κανονισμό 

Γ Ο Νο 10 σημείωσε γκολ και βγήκε να πανηγυρίσει 
Δ Απαράδεκτη η άποψη του παρατηρητή. Σε κάθε περίπτωση ο 

παίκτης έπρεπε να αποβληθεί με 2η κίτρινη κάρτα 
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93 Παίκτης παρατηρείται, μετά την επίτευξη γκολ, διότι … 
Α ανασηκώνει τη φανέλα λίγο πιο κάτω από τους ώμους 
Β ανασηκώνει τη φανέλα και σκεπάζει το πρόσωπό του 
Γ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου με τα χέρια ψηλά με κραυγές 

χαράς και ικανοποίησης 
Δ πηγαίνει τρέχοντας, φωνάζοντας και με χειρονομίες αφιέρωσης 

του γκολ και αγκαλιάζει ενθουσιασμένος τον προπονητή του 
 

94 Ο διαιτητής και οι βοηθοί επιτρέπεται να φορούν στη 
διάρκεια του αγώνα 

Α ρολόι 
Β σχοινάκια στους καρπούς των χεριών, συσκευή polar 
Γ ρολόι, συσκευή polar 
Δ κοσμήματα, ρολόι 
 

95 Γκολ μπορεί να σημειωθεί, στο αντίπαλο τέρμα, 
απευθείας από … 

Α εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα) ή πλάγιο 
Β από τέρματος λάκτισμα (άουτ) ή εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα) 
Γ κόρνερ ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
Δ άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ελεύθερο διαιτητή 
 

96 Το οριζόντιο δοκάρι σπάει στη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Ποια είναι η σωστή ενέργεια; 

Α Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι μέχρι το δοκάρι να 
επισκευαστεί ή ν' αντικατασταθεί και να τοποθετηθεί σωστά στη θέση 
του. Αν δεν μπορεί αυτό να γίνει επιτρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι 
εκτιμώντας κάθε φορά αυτός αν η μπάλα πέρασε πάνω ή κάτω από τη 
θέση που θα ήταν το οριζόντιο δοκάρι 

Β Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι μέχρι το δοκάρι να 
επισκευαστεί ή ν' αντικατασταθεί και να τοποθετηθεί σωστά στη θέση 
του. Αν δεν μπορεί αυτό να γίνει επιτρέπει να τοποθετηθεί αντικείμενο 
(σχοινί, βέργα κλπ) προσωρινά μέχρι το παιχνίδι να τελειώσει  

Γ Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι μέχρι το δοκάρι να 
επισκευαστεί ή ν' αντικατασταθεί και να τοποθετηθεί σωστά στη θέση 
του. Αν δεν γίνει αυτό το παιχνίδι δεν διακόπτεται 

Δ Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι μέχρι το δοκάρι να 
επισκευαστεί ή ν' αντικατασταθεί και να τοποθετηθεί σωστά στη θέση 
του. Αν δεν γίνει αυτό το παιχνίδι διακόπτεται 
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97 Εκτελείται ένα ελεύθερο λάκτισμα κι ένας αμυνόμενος 
γονατίζει στο έδαφος πίσω, από το τείχος που σχηματίζουν 
συμπαίκτες του. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Δεν ξεκινάμε το παιχνίδι εάν δεν σηκωθεί ο αμυνόμενος 
Β Αφήνουμε το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Γ Παρατηρούμε τον παίκτη πριν κτυπηθεί το ελεύθερο λάκτισμα 
Δ Αφήνουμε να εκτελεστεί το ελεύθερο λάκτισμα και στην 

επόμενη διακοπή παρατηρούμε τον αμυνόμενο 
 

98 Τίτλος του Κανόνα 6: 
Α Διάρκεια αγώνα 
Β Ο διαιτητής 
Γ Ελεύθερα λακτίσματα 
Δ Οι άλλοι αξιωματούχοι αγώνα 
 

99 Τίτλος του Κανόνα 13: 
Α Διάρκεια αγώνα 
Β Ο διαιτητής 
Γ Ελεύθερα λακτίσματα 
Δ Οι άλλοι αξιωματούχοι αγώνα 
 

100 Έχεις σφυρίξει ένα φάουλ και ετοιμάζεσαι να 
μετρήσεις την απόσταση του αμυντικού "τείχους". 
Διαπιστώνεις, όμως, ότι το αμυντικό "τείχος" είναι ήδη έτοιμο 
αλλά αντί να σταθεί στα 9,15 μέτρα από τη μπάλα, στέκεται στα 
14 μέτρα. Τι θα κάνεις; 

Α Τίποτα 
Β Σίγουρα θα τους ζητήσω να έλθουν πιο κοντά και συγκεκριμένα 

στα 9,15 μέτρα 
Γ Αν το επιτρέψει ο αντίπαλος αρχηγός θα τους αφήσω 
Δ Θα απαιτήσω την εφαρμογή του Κανονισμού και να έλθουν στην 

απόσταση των 9,15 μέτρων, διαφορετικά ο πρώτος του τείχους θα 
παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα. 

 


