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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Νο5 

Οι παραβάσεις «Φτύσιμο» και «Βρίσιμο» 

Δυο παραβατικές ενέργειες ενός παίκτη που διαπράττει με το στόμα του… 

1. Φτύνει οποιοδήποτε πρόσωπο 

2. Βρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο 

Σύνταξη και επιμέλεια: Χρυσόστομος Μάνθος 

Πειθαρχικές ποινές: 

  Και οι δυο τιμωρούνται, πειθαρχικά, με αποβολή (κόκκινη κάρτα     ) . 

Τεχνικές ποινές: 

Αν ο αγώνας σταματήσει προκειμένου ο παραβάτης ν’ αποβληθεί το παιχνίδι 

ξεκινά πάλι για μεν το «φτύσιμο» με ΑΜΕΣΟ, ενώ για το «βρίσιμο» με 

ΕΜΜΕΣΟ ελεύθερο λάκτισμα. 

Που θα στηθεί η μπάλα: 

Για το «ΦΤΥΣΙΜΟ»: εκεί που θα φτάσει το σάλιο. 

Για το «ΒΡΙΣΙΜΟ»: εκεί που στεκόταν ο παραβάτης. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο : 

Αμυνόμενος (Ομάδα Α) βρίσκεται μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας 

του και φτύνει αντίπαλο (Ομάδα Β) που στέκεται λίγο έξω από την 

περιοχή πέναλτι. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι. 

Απόφαση: αποβάλουμε τον αμυνόμενο και καταλογίζουμε ΑΜΕΣΟ 

για την Ομάδα Β από το σημείο που στεκόταν ο αντίπαλος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: 

Αμυνόμενος (Ομάδα Α) βρίσκεται λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι της 

ομάδας του και φτύνει αντίπαλο (Ομάδα Β) που στέκεται μέσα στη 

περιοχή πέναλτι. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι. 

Απόφαση: αποβάλουμε τον αμυνόμενο και καταλογίζουμε 

ΠΕΝΑΛΤΙ για την Ομάδα Β. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο: 

Αμυνόμενος (Ομάδα Α) βρίσκεται μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας 

του και βρίζει αντίπαλο (Ομάδα Β) που στέκεται λίγο έξω από την περιοχή 

πέναλτι. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι. 

Απόφαση: αποβάλουμε τον αμυνόμενο και καταλογίζουμε 

ΕΜΜΕΣΟ για την Ομάδα Β, από το σημείο που στεκόταν ο 

αμυνόμενος μέσα στην περιοχή. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο: 

Αμυνόμενος (Ομάδα Α) βρίσκεται λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι της 

ομάδας του και βρίζει αντίπαλο (Ομάδα Β) που στέκεται μέσα στη περιοχή 

πέναλτι. Η μπάλα είναι στο παιχνίδι. 

Απόφαση: αποβάλουμε τον αμυνόμενο και καταλογίζουμε 

ΕΜΜΕΣΟ για την Ομάδα Β, από το σημείο που στεκόταν ο 

αμυνόμενος λίγο έξω από την περιοχή. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο: 

Παίκτης στέκεται ακριβώς πάνω στη πλάγια γραμμή και φτύνει ένα ball 

boy, που είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι.  

Απόφαση: αποβάλλουμε τον παίκτη και αρχίζουμε πάλι το παιχνίδι 

με ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ εκεί που ήταν η μπάλα για την ομάδα που 

τελευταία παίκτης της είχε στη κατοχή του τη μπάλα ή για τον 

τερματοφύλακα αν η μπάλα βρισκόταν μέσα στη περιοχή πέναλτι. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6ο: 

Παίκτης στέκεται ακριβώς πάνω στη πλάγια γραμμή και βρίζει ένα ball 

boy, που είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι.  

Απόφαση: αποβάλλουμε τον παίκτη και αρχίζουμε πάλι το παιχνίδι 

με ΕΜΜΕΣΟ ελεύθερο λάκτισμα, για την αντίπαλη ομάδα, από το 

σημείο της πλάγιας γραμμής όπου στεκόταν ο παραβάτης παίκτης.  

https://epsachaias.gr/?page_id=4967 
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