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Α. Για τον διαιτητή που ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ τον αγώνα (α μέρος του αγώνα) 

1. Πρέπει να γράψει στο Φ.Α. όλες τις κάρτες, κίτρινες και κόκκινες 

2. ΟΛΕΣ τις αντικαταστάσεις παικτών 

3. Το ακριβές λεπτό που έγινε η διακοπή 

4. Ποια ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας τη στιγμή της διακοπής 

5. Που βρισκόταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής (ελεύθερο λάκτισμα- σε ποιο σημείο του 

αγωνιστικού χώρου, πλάγιο- σε ποιο σημείο της πλάγιας γραμμής, κόρνερ- σε ποια γωνία 

του αγωνιστικού χώρου, κλπ) 

Β.  Για τον διαιτητή ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ του διακοπέντα αγώνα (β μέρος του αγώνα) 

1. Πρέπει ν’ αναζητήσει, από την Επιτροπή Διαιτησίας, το Φ.Α. του α μέρους του αγώνα. 

2. Το β μέρος του αγώνα είναι η συνέχεια του υπολειπόμενου, της διακοπής, χρονικό 

διάστημα. Συνεπώς θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι που υπήρχαν κατά το χρόνο 

διακοπής, δηλαδή: 

I. Αριθμός τερμάτων 

II. Αριθμός ποδοσφαιριστών κλπ 

3. Θα ξεκινήσει τον αγώνα απ’ εκεί κι όπως αναφέρει, ότι τον διέκοψε, ο διαιτητής του α 

μέρους του αγώνα. Άρα το Β1 είναι ένα σημαντικό εδάφιο. 

4. Στο β μέρος του αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά διαφορετικοί ποδοσφαιριστές 

από εκείνους που αγωνίστηκαν στο α μέρος του αγώνα. Με άλλα λόγια στο «ίδιους όρους» 

ο νομοθέτης αναφέρεται στον αριθμό κι όχι στα πρόσωπα. 

5. Στο β μέρος του αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν ακόμα και όσοι είχαν αντικατασταθεί, 

αλλά δεν μπορούν όσοι είχαν αποβληθεί ή συμπλήρωσαν τον αριθμό των κίτρινων καρτών. 

 

Επισημάνσεις/ διατάξεις που δεν αφορούν τον διαιτητή αλλά θεωρούμε συνετό να τις γνωρίζει. 

1. Το Φ.Α. που συντάχθηκε στο α μέρος του αγώνα είναι άκυρο κι όσες ποινές είχαν συμβεί 

σε προηγούμενα παιχνίδια δεν εκτίονται στο α μέρος του αγώνα. Αντίθετα το ίδιο Φ.Α. 

είναι ισχυρό για πραγματικά περιστατικά και τις λοιπές παραβάσεις που συνέβησαν στη 

διάρκεια του α μέρους του αγώνα. 

2. Οι ποινές (κάρτες) που επιβλήθηκαν στους ποδοσφαιριστές του α μέρους του αγώνα 

εκτίονται κανονικά στους αγώνες που ακολουθούν. 

3. Το β μέρος του αγώνα δεν λαμβάνεται υπόψη ως αγώνας έκτισης της ποινής του παίκτη 

που αποβλήθηκε στο α μέρος του αγώνα. 

4. Αν ένας ποδοσφαιριστής, από τις δυο ομάδες, αποβληθεί σε άλλον αγώνα που διεξαχθεί 

στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο α και β μέρος του αγώνα, η συνέχιση του παιχνιδιού 

(δηλαδή το β μέρος του αγώνα) προσμετράται για την έκτιση της ποινής του. 


