
Πρακτικές συμβουλές 13/1/2023 
Επιμέλεια: Χρυσόστομος Μάνθος 

13/1/2023 

 

Η αντικατάσταση του τερματοφύλακα, αφού το παιχνίδι έχει 

τελειώσει και πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης των πέναλτι, 

επιτρέπεται μόνον εφόσον ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να 

συνεχίσει, για παράδειγμα είναι τραυματισμένος ή δεν αισθάνεται 

καλά. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί ν’ αντικατασταθεί: 

 

  από δηλωθέντα αναπληρωματικό, αρκεί η ομάδα να έχει δικαίωμα 

αντικατάστασης. 

 από παίκτη που εξαιρέθηκε προκειμένου να εξισωθεί ο αριθμός 

των παικτών με την αντίπαλη ομάδα, πριν/ στη διάρκεια της 

διαδικασίας των πέναλτι.  

 

Τι μπορεί να κάνει η ομάδα του τερματοφύλακα όταν εκείνη τη 

στιγμή καμμιά επιλογή για αλλαγή δεν επιτρέπεται; 

 

  ο τερματοφύλακας φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Συμπαίκτης 

του, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο, γίνεται τερματοφύλακας. 

Η αντίπαλη ομάδα μειώνεται, αριθμητικά, κατά έναν παίκτη.  

  ο τερματοφύλακας παραμένει στον αγωνιστικό χώρο και αλλάζει 

θέση με έναν συμπαίκτη του. Η αντίπαλη ομάδα δεν μειώνεται, 

αριθμητικά, με παίκτη. 

Και στις δυο περιπτώσεις ο «νέος» τερματοφύλακας πρέπει να 

αλλάξει στολή, ειδικά φανέλα, για να μπορεί να ξεχωρίζει/ 

αναγνωρίζεται ότι είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας του.  

 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:  

 Εάν ο αντικατασταθείς τερματοφύλακας φύγει από τον 

αγωνιστικό χώρο (παραπάνω περιπτώσεις 1, 2) και η αντίπαλη 

ομάδα μειωθεί, αριθμητικά, κατά έναν παίκτη (περίπτωση 3), ο 

αντικατασταθείς τερματοφύλακας δεν μπορεί να συμμετάσχει 

πάλι και δεν μπορεί να εκτελέσει πέναλτι. Εάν ο 

τερματοφύλακας έχει εκτελέσει ήδη πέναλτι, ο νέος ΤΦ δεν 

μπορεί κι αυτός να εκτελέσει μέχρι την επόμενη σειρά/ γύρο 

των πέναλτι.  

 Εάν ο ΤΦ αλλάξει θέση με έναν συμπαίκτη αλλά δεν φύγει από 

τον αγωνιστικό χώρο (περίπτωση 4), ο ΤΦ πρέπει να κτυπήσει 

ένα πέναλτι πριν ένας συμπαίκτης του κτυπήσει για δεύτερη 

φορά πέναλτι.  



 Με την εξαίρεση ενός αναπληρωματικού για τον 

τερματοφύλακα που δεν μπορεί να συνεχίσει, μόνο οι παίκτες 

που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο ή είναι προσωρινά 

εκτός γηπέδου (τραυματισμός, τακτοποίηση της 

ποδοσφαιρικής τους στολής κ.λπ.) στο τέλος του αγώνα, έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι. 

 Ένας παίκτης, άλλος από τον τερματοφύλακα, ο οποίος δεν 

είναι ικανός να συνεχίσει στη διάρκεια της διαδικασίας 

εκτέλεσης των πέναλτι, δεν μπορεί ν’ αντικατασταθεί. 


