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Πολλές φορές στις συζητήσεις μας ή στα μαθήματά μας χρησιμοποιούμε την 

αγγλική λέξη «offside» όταν θέλουμε να εννοήσουμε τιμωρία. Για παράδειγμα: 

«... θα τιμωρήσουμε τον επιτιθέμενο για offside». 

Καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις γιατί είναι σημαντική η 

ορθή απόδοση των νοημάτων μας. Για παράδειγμα «... θα τιμωρήσουμε τον 

επιτιθέμενο για ΠΑΡΑΒΑΣΗ offside». 

Η διαφορά του πρώτου παραδείγματος από το δεύτερο είναι η έλλειψη της 

λέξης «ΠΑΡΑΒΑΣΗ». Σκέτη η λέξη «offside» μπορεί να σημαίνει «θέση offside» 

αλλά μπορεί και «ΠΑΡΑΒΑΣΗ offside».  

Εάν λοιπόν συμβεί μια ΠΑΡΑΒΑΣΗ offside ο διαιτητής καταλογίζει ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα εκεί όπου η παράβαση συνέβη συμπεριλαμβάνοντας και 

την περίπτωση όπου ο επιτιθέμενος διαπράττει παράβαση offside στο μισό 

αγωνιστικό χώρο της ομάδας του. 

Το παιχνίδι ΔΕΝ ξαναρχίζει από τη ΘΕΣΗ offside (η οποία προσδιορίζεται τη 

στιγμή που η μπάλα παίζεται ή αγγίζεται από συμπαίκτη). 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ offside 

Ένας παίκτης σε θέση offside τιμωρείται μόνο όταν εμπλέκεται ενεργά στο 

παιχνίδι. Ανάλογα με την περίπτωση το ελεύθερο λάκτισμα θα εκτελείται από 

το μέρος όπου ο παίκτης:   

 Παίζει ή αγγίζει τη μπάλα που πασάρεται ή αγγίζεται από συμπαίκτη 

 Σαφώς εμποδίζει την οπτική γραμμή (πεδίο/ χώρο) του αντιπάλου κι έτσι 

δεν του επιτρέπει να παίξει τη μπάλα ή του στερεί την ικανότητα να 

μπορεί να παίξει τη μπάλα. 

 Μαρκάρει έναν αντίπαλο (αμυνόμενο) για τη μπάλα, προσπαθώντας 

ξεκάθαρα να παίξει τη μπάλα ή κάνει μια προφανή ενέργεια η οποία 

επηρεάζει σαφώς τον αντίπαλο˙ για παράδειγμα: πηδά για κεφαλιά 

 Παίζει τη μπάλα ή παρεμβαίνει στον αντίπαλο όταν η μπάλα αναπηδά από 

δοκάρι του τέρματος, αξιωματούχο αγώνα ή έναν αντίπαλο ή ύστερα 

από μια προσπάθεια αντιπάλου να σώσει το τέρμα του. 

Γενικά όλα τα ελεύθερα λακτίσματα εκτελούνται από το μέρος όπου η 

παράβαση συνέβη. Ο διαιτητής θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει τις διατάξεις του 

Κανόνα 13. Αν μια παράβαση offside συμβεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή 
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τέρματος το ελεύθερο λάκτισμα πρέπει να εκτελεστεί από την αμυνόμενη 

ομάδα, από οποιοδήποτε σημείο της περιοχής τέρματος. 

Παράδειγμα 1 

Ο αμυντικός (Ομάδα Α) ξεκινά μια επίθεση και προσπαθεί να κάνει μακρινή πάσα 

στον επιθετικό (Ομάδα Α) ο οποίος στέκεται σε θέση offside στο αντίπαλο μισό 

του αγωνιστικού χώρου. Μετά από αυτό ο επιθετικός κινείται πίσω στο μισό 

της ομάδας του και παίζει τη μπάλα. 

Σωστή απόφαση: Το έμμεσο θα εκτελεστεί, από την Ομάδα Β, από το μέρος 

όπου ο επιθετικός επηρέασε το παιχνίδι (έπαιξε τη μπάλα) 

Παράδειγμα 2 

Ένας επιθετικός βρίσκεται σε θέση offside τη στιγμή που ένας συμπαίκτης του 

κάνει σουτ για γκολ. Η μπάλα αναπηδά από το οριζόντιο δοκάρι και πηγαίνει 

στον επιθετικό ο οποίος παίζει τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή τέρματος και 

τελικά σκοράρει. 

Σωστή απόφαση: Το έμμεσο θα εκτελεστεί, από την Ομάδα Β, από όποιο σημείο 

της περιοχής τέρματος. 

Η τεχνική «περίμενε και δες» 

Η τεχνική αυτή δημιουργήθηκε από την ενέργεια που πρέπει να εφαρμόζει ο 

κάθε Βοηθός διαιτητή όταν προκύπτει περίπτωση offside. Θα γίνει πιο 

κατανοητό αν προσέξουμε τον υποτιθέμενο διάλογο που κάνει με τις σκέψεις 

του ο Βοηθός: 

− Βλέπω έναν επιτιθέμενο σε θέση offside. Τι κάνω; Σηκώνω σημαία ή όχι; 

− Όχι, ΠΕΡΙΜΕΝΩ να ΔΩ πως θα ενεργήσει ο επιτιθέμενος αυτός από τη 

θέση αυτή που βρίσκεται 
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