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7. Επιτρέπεται κάποιος ποδοσφαιριστής να απομακρύνει το κοντάρι με σημαία πριν από την εκτέλεση 

ενός γωνιακού λακτίσματος (κόρνερ);

Ναι.

Όχι.

Μόνο τη στιγμή της εκτέλεσης του γωνιακού λακτίσματος (κόρνερ).

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το κοντάρι εμποδίζει τον εκτελεστή.

6. Επιτρέπονται οι διαφημίσεις μέσα στην τεχνική περιοχή;

Όχι.

Ναι.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή.

2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται στο κόρνερ είναι...

απαραίτητα.

απαραίτητα μόνο για διεθνείς αγώνες.

προαιρετικά.

απαραίτητα, εάν το προβλέπει ο κανονισμός της διοργάνωσης.

1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος;

10 μ (11 γιάρδες).

11 μ (12 γιάρδες).

9 μ (10 γιάρδες).

12 μ (13 γιάρδες).

3. Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκών πρέπει να είναι...

7,32 μ (8 γιάρδες).

9,15 μ (10 γιάρδες).

11 μ (12 γιάρδες).

16,5 μ (18 γιάρδες).

5. Πόσα κοντάρια με σημαία υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο και γύρω από αυτόν;

Έξι.

Τέσσερα υποχρεωτικά και δύο προαιρετικά.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Τέσσερα.

4. Η ακτίνα του γωνιαίου τόξου που χαράσσεται στο εσωτερικό τμήμα του αγωνιστικού χώρου είναι...

9,15 μ (10 γιάρδες).

1 μ (1 γιάρδα).

12 εκ (5 ίντσες).

5,5 μ (6 γιάρδες).
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14. Επιτρέπεται η σήμανση του αγωνιστικού χώρου με διακεκομμένες γραμμές ή αυλακώσεις;

Ναι, πάντα.

Ναι, αλλά μόνο για φιλικούς αγώνες.

Όχι.

Ναι, εάν οι ομοσπονδίες μέλη το επιτρέπουν.

13. Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος του κονταριού με σημαία στο κόρνερ;

2,10 μ.

1,8 μ.

1,2 μ.

9. Η μπάλα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από δέρμα;

Ναι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB).

Όχι, το σημαντικό είναι το υλικό να είναι αδιάβροχο.

Όχι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από δέρμα ή κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό.

Ναι.

8. Ένας αμυντικός κλωτσά την μπάλα η οποία κατόπιν αναπηδά στο κοντάρι με τη σημαία του κόρνερ 

και παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το κόρνερ.

Κατακυρώνει ελεύθερο διαιτητή.

Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα.

10. Οι κάθετες και η οριζόντια δοκός πρέπει να είναι λευκές;

Όχι.

Ναι.

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν το προσδιορίζουν.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

12. Ποιο είναι το ελάχιστο πλάτος  του αγωνιστικού χώρου;

45 μ (50 γιάρδες).

50 μ (55 γιάρδες).

40 μ (45 γιάρδες).

55 μ (60 γιάρδες).

11. Επιτρέπεται η διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα σε ένα αγωνιστικό χώρο με τετράγωνο 

σχήμα;

Ναι.

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν το προσδιορίζουν.

Όχι.

Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή.

1,5 μ.
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21. Εάν η μπάλα σκάσει η καταστεί αντικανονική σε διακοπή του αγώνα, με ποιο τρόπο θα πρέπει να 

δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι;

Ο αγώνας θα πρέπει να ξαναρχίσει σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινήσει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που η μπάλα έσκασε ή κατέστη αντικανονική.

Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινήσει με άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα.

Ο αγώνας θα πρέπει πάντα να ξεκινά με ελεύθερο διαιτητή.

20. Ποιες είναι οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις ενός τέρματος σε μέτρα;

7,32 x 2,44.

7,32 x 2,40.

7,30 x 2,44.

7,33 x 2,44.

16. Επιτρέπεται να υπάρχουν γραμμές στον αγωνιστικό χώρο που να είναι διαφορετικές από αυτές που 

ορίζονται στον Κανόνα 1;

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο όσες ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για τον καλύτερο έλεγχο του αγώνα.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι ομοσπονδίες μέλη.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

15. Από σημείο ξεκινά η μέτρηση της περιοχής του πέναλτι;

Από το πιο μακρινό άκρο ενός κάθετου δοκαριού και του οριζόντιου δοκαριού.

Από το πιο μακρινό άκρο ενός κάθετου δοκαριού.

Από το εξωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού.

17. Είναι υποχρεωτικό να σημαδεύεται το σημείο του κέντρου του αγωνιστικού χώρου;

Ναι.

Όχι.

Ένας κύκλος με περιφέρεια 9,15 μέτρα είναι αρκετός.

Εξαρτάται από το είδος του αγώνα.

19. Ποιες είναι οι σωστές διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου για μη διεθνείς αγώνες;

Πλάτος: 50‐90 μ   Μήκος: 95‐110 μ

Πλάτος: 50‐85 μ   Μήκος: 85‐110 μ

Πλάτος: 45‐90 μ   Μήκος: 90‐120 μ

Πλάτος: 40‐95 μ   Μήκος: 90‐105 μ

18. Εάν το οριζόντιο δοκάρι σπάσει και η επισκευή ή αντικατάστασή του δεν είναι δυνατή, ο αγώνας 

πρέπει να διακόπτεται οριστικά;

Όχι, το οριζόντιο δοκάρι μπορεί να αντικατασταθεί με σχοινί ή κάποιο άλλο υλικό.

Ναι.

Όχι, ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί με την χρήση κάποιου σχοινιού ή παρόμοιου υλικού, υπό την προϋπόθεση ότι 

συμφωνούν όλοι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

Από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού.
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28. Εάν το οριζόντιο δοκάρι μετατοπιστεί εξαιτίας θραύσης ή ελαττωματικής κατασκευής και η 

επισκευή του δεν είναι εφικτή, ο αγώνας θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά;

Όχι, εξαρτάται από το εάν ο αγώνας είναι επίσημος ή φιλικός.

Όχι εάν υπάρχει μεταφερόμενο τέρμα το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το αρχικό και μπορεί να στερεωθεί σταθερά 

στο έδαφος.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Ο διαιτητής πρέπει να αποφασίσει.

27. Ποιες είναι οι διαστάσεις των κονταριών με σημαία στα κόρνερ;

Όχι μικρότερα από 1,5 μ.

Όχι μεγαλύτερα από 1,5 μ.

Όχι μικρότερα από 1,5 μ και όχι υψηλότερα από 1,8 μ.

Ο Κανόνας 1 επισημαίνει μόνο ότι τα κοντάρια με σημαία δεν θα πρέπει να έχουν αιχμηρή κορυφή.

23. Τα δίχτυα του τέρματος...

πρέπει να είναι στερεωμένα.

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά αυτό εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

μπορούν να είναι στερεωμένα στο τέρμα και στο έδαφος πίσω από το τέρμα.

είναι απαραίτητα.

22. Ποιες είναι οι διαστάσεις του σημείου του πέναλτι;

Διάμετρος 20 εκ.

Διάμετρος 21 εκ.

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν προβλέπουν τις απαιτούμενες διαστάσεις.

Διάμετρος 24 εκ.

24. Εφόσον ο αγώνας έχει ξεκινήσει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί η μπάλα;

Όχι χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Ναι, εφόσον το ζητήσουν πολλοί ποδοσφαιριστές.

Ναι, εφόσον συμφωνούν και αρχηγοί των δυο ομάδων.

Όχι, ο αγώνας πρέπει να ξεκινά και να λήγει με την ίδια μπάλα.

26. Σε ποια πρόσωπα μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει να βρίσκονται στην τεχνική περιοχή;

Αναπληρωματικούς και αξιωματούχους.

Αναπληρωματικούς, αντικατασταθέντες ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους της ομάδας.

Αντικατασταθέντες ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

25. Από ποια υλικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα το οριζόντιο και τα κάθετα δοκάρια;

Ξύλο, μέταλλο, υαλονήματα (φάιμπεργκλας) ή άλλα εγκεκριμένα υλικά.

Ξύλο, μέταλλο ή άλλο εγκεκριμένο υλικό.

Πλαστικό ή ξύλο μόνο.

Οποιοδήποτε υλικό που δεν αποτελεί κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ



7

35. Η μπάλα είναι κατασκευασμένη από...

πλαστικό.

δέρμα.

δέρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό.

συνθετικό υλικό.

34. Σημειώστε ποιά από τις ακόλουθες δηλώσεις για την μπάλα δεν είναι σωστή:

Θα πρέπει να είναι σφαιρική.

Η περιφέρειά της πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από 70 εκ. και όχι μικρότερη από 68 εκ.

Δεν θα πρέπει να ζυγίζει πάνω από 450 γρ. και όχι κάτω από 420 γρ. στην έναρξη του αγώνα.

Θα πρέπει είναι κατασκευασμένη από δέρμα ή κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό.

30. Εάν η μπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, το παιχνίδι 

διακόπτεται και ξεκινά πάλι...

με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

με επαναφορά από τα πλάγια.

29. Υπάρχουν πάντα τεχνικές περιοχές όταν διεξάγεται ένας αγώνας;

Όχι πάντα.

Ναι, πάντα.

Όχι εάν δεν έχουν σημειωθεί με συνεχείς ή διακεκομμένες γραμμές.

Ναι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού.

31. Στην έναρξη του παιχνιδιού, το βάρος της μπάλας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από...

500 γρ. (18 ουγγιές).

410 γρ. (14 ουγγιές).

400 γρ. (13 ουγγιές).

450 γρ. (16 ουγγιές).

33. Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για να επιτρέψουν την αλλαγή της μπάλας είναι...

ο διοργανωτής.

ο τεχνικός διευθυντής / προπονητής.

οι αρχηγοί και των δυο ομάδων.

32. Στην έναρξη του παιχνιδιού, το βάρος της μπάλας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από...

450 γρ. (16 ουγγιές).

500 γρ. (20 ουγγιές).

400 γρ. (14 ουγγιές).

430 γρ. (15 ουγγιές).

με ελεύθερο διαιτητή.

ο διαιτητής.
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42. Ποια είναι τα χρώματα της μπάλας που προβλέπουν οι Κανόνες του Παιχνιδιού;

Λευκό, κίτρινο και κόκκινο.

Αυτά που ορίζονται από την αρμόδια ομοσπονδία.

Ο διαιτητής αποφασίζει την καταλληλότητα της μπάλας, συμπεριλαμβανομένου του χρώματός της.

Οποιοδήποτε χρώμα την ξεχωρίζει από τον αγωνιστικό χώρο, εκτός από πράσινο.

41. Μπορούν οι αρχηγοί των ομάδων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού να ζητήσουν από τον διαιτητή 

την αντικατάσταση της μπάλας;

Όχι γιατί το παιχνίδι ξεκίνησε με μπάλα που προβλέπεται από τον κανονισμό.

Ναι, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να την ελέγξει και να την αλλάξει.

Ναι, αλλά την απόφαση για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος αυτού την λαμβάνει ο διαιτητής.

Όχι οι ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να ζητήσουν από τον διαιτητή την αντικατάσταση της μπάλας.

37. Εάν η μπάλα σκάσει η καταστεί αντικανονική σε διακοπή του αγώνα κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης μιας επαναφοράς από τα πλάγια, το παιχνίδι συνεχίζεται με...

ελεύθερο διαιτητή.

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

36. Το σχήμα της μπάλας είναι...

στρογγυλό.

σφαιρικό.

οβάλ.

οποιοδήποτε σχήμα.

38. Ποια είναι η μέγιστη περιφέρεια της μπάλας;

68 εκ (27 ίντσες).

72 εκ (29 ίντσες).

70 εκ (28 ίντσες).

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

40. Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής εάν κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού η μπάλα 

ξεφουσκώσει μέσα στην περιοχή του τέρματος όταν παίζεται;

Να επιτρέψει την συνέχεια του παιχνιδιού μέχρις ότου η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Να διακόψει τον αγώνα και να τον ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή από την γραμμή της περιοχής τέρματος που 

είναι παράλληλη με την γραμμή τέρματος και από το σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο που βρίσκονταν η 

μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρώσει ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της ομάδας που αμύνεται.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

39. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ποιος αποφασίζει ποια μπάλα θα χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού;

Ο αρχηγός της ομάδας που αγωνίζεται εντός έδρας.

Ο διοργανωτής.

Ο διαιτητής.

Οι δυο αρχηγοί.
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49. Ποιο από τα παρακάτω είναι 90 μέτρα (100 γιάρδες) σε έναν αγωνιστικό χώρο;

Η ακτίνα του κύκλου της σέντρας.

Το πλάτος της περιοχής του πέναλτι.

Το μήκος του αγωνιστικού χώρου.

Το πλάτος των γραμμών.

48. Σε πόση απόσταση από τη γραμμή του πλαγίου πρέπει να βρίσκονται οι διαφημιστικές πινακίδες;

Τουλάχιστον 2 μέτρα.

Τουλάχιστον 3 μέτρα.

Τουλάχιστον 1 μέτρο.

Τουλάχιστον 5 μέτρα.

47. Η απόσταση του κατώτερου σημείου του οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος είναι...

2,30 μ (7 πόδια).

2,75 μ (9 πόδια).

3 μ (10 πόδια).

44. Τα κοντάρια με σημαία στη μεσαία γραμμή...

πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 1 μ (1 γιάρδας) από κάθε άκρο της διχοτόμου γραμμής.

τοποθετούνται στην γραμμή του πλαγίου σε κάθε άκρο της διχοτόμου γραμμής.

επιτρέπεται να τοποθετούνται σε απόσταση 1 μ (1 γιάρδας) από κάθε άκρο της διχοτόμου γραμμής.

πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ (1,5 γιάρδα) από κάθε άκρο της διχοτόμου γραμμής.

43. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν μπάλες περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου για χρησιμοποίησή τους 

κατά την διάρκεια του παιχνιδιού;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προδιαγραφές του Κανόνα 2, και η χρήση τους τελεί υπό τον έλεγχο των 

παιδιών για τις μπάλες.

Ναι, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προδιαγραφές του Κανόνα 2, και η χρήση τους τελεί υπό τον έλεγχο του 

διαιτητή.

Όχι, ακόμη και εάν πληρούν τις προδιαγραφές του Κανόνα 2, επειδή υπάρχει κίνδυνος, χωρίς πρόθεση, να μπουν στον 

αγωνιστικό χώρο.

Όχι, σε καμία περίπτωση.

46. Πόσο μακριά από το γωνιαίο τόξο πρέπει να χαράσσεται μια γραμμή, στην εξωτερική πλευρά του 

αγωνιστικού χώρου και κάθετα στην γραμμή του τέρματος και του πλαγίου, ώστε να 

καταδεικνύεται η απόσταση που πρέπει να τηρείται όταν εκτελείται ένα λάκτισμα από το κόρνερ;

9,15 μ (10 γιάρδες).

10,15 μ (11 γιάρδες).

11 μ (12 γιάρδες).

10 μ (10 γιάρδες).

45. Όλες οι γραμμές του αγωνιστικού χώρου δεν πρέπει να είναι πάνω από:

8 εκ. (3,2 ίντσες) πλάτος.

10 εκ. (4 ίντσες) πλάτος.

15 εκ. (6 ίντσες) πλάτος.

12 εκ (5 ίντσες) πλάτος.

2,44 μ (8 πόδια).
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55. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν τα δίχτυα για να συμμορφώνονται με τους Κανόνες του 

Παιχνιδιού;

Πρέπει να είναι στερεωμένα στα τέρματα και στο έδαφος πίσω από το τέρμα, να υποστηρίζονται σωστά και να μην 

εμποδίζουν τον τερματοφύλακα.

Πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κάνναβη, γιούτα ή νάιλον, και το τελευταίο πρέπει να έχει την ίδια πυκνότητα με 

το προηγούμενο υλικό.

Πρέπει να είναι στερεωμένα στο τέρμα και στο έδαφος πίσω από το τέρμα με κατάλληλο τρόπο.

Καμία απάντηση δεν είναι σωστή.

54. Είναι απαραίτητη η σήμανση της τεχνικής περιοχής;

Όχι, αλλά συστήνεται.

Όχι, εκτός από τους διεθνείς αγώνες.

Ναι, σε όλους τους αγώνες.

Ναι, αλλά μόνο για τους αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα με πάγκους.

51. Η σήμανση της απόστασης των 9,15 μέτρων έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου κοντά στα 

κόρνερ του αγωνιστικού χώρου είναι...

απαραίτητη. Υποδεικνύει την απόσταση των 9,15 μέτρων μεταξύ της μπάλας και του αντίπαλου ποδοσφαιριστή κατά 

την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

απαραίτητη. Υποδεικνύει την απόσταση των 9,15 μέτρων μεταξύ της μπάλας και του αμυνόμενου ποδοσφαιριστή.

προαιρετική. Υποδεικνύει την απόσταση των 9,15 μέτρων από το γωνιαίο τόξο, κατακόρυφα ως προς τη γραμμή του 

τέρματος, ώστε να υποδεικνύεται η απόσταση που πρέπει να τηρείται κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το 

σημείο του κόρνερ.

προαιρετική. Υποδεικνύει την απόσταση των 9,15 μέτρων από το κοντάρι με τη σημαία του κόρνερ.

50. Εάν η μπάλα η οποία κινείται προς τα εμπρός και πριν αγγίξει αυτή οποιονδήποτε παίκτη ή την 

οριζόντια ή τις κάθετες δοκούς, σκάσει η καταστεί αντικανονική κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός 

πέναλτι ή κατά την διαδικασία εκτέλεσης κτυπημάτων πέναλτι για την ανάδειξη νικητή, πως 

ξαναρχίζει το παιχνίδι;

Πάντοτε με την επανάληψη του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Πάντοτε με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο του πέναλτι.

Πάντοτε με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο έσκασε η μπάλα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

53. Επιτρέπεται η χρήση μεταφερόμενων τερμάτων;

Όχι.

Ναι, εφόσον έχουν στερεωθεί σταθερά στο έδαφος.

Ναι, εφόσον το δίχτυ είναι στερεωμένο σωστά.

Όχι, αλλά η χρήση τους επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της οικείας ομοσπονδίας.

52. Ποιος επιτρέπεται να βρίσκεται στον πάγκο στην τεχνική περιοχή;

Μόνο ο προπονητής ή το άτομο που δίνει οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές.

Μόνο ο γυμναστής, άλλοι αξιωματούχοι της ομάδας και ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποβλήθηκαν μπορούν να κάθονται 

εκεί.

Στον πάγκο μπορούν να βρίσκονται οι αξιωματούχοι της ομάδας, οι αναπληρωματικοί και οι ποδοσφαιριστές που 

αντικαταστάθηκαν.

Όλες οι απαντήσεις είναι λανθασμένες.
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62. Ποια πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου του πέναλτι και του τόξου του πέναλτι;

11 μ. (12 γιάρδες).

7,32 μ. (8 γιάρδες).

9,15 μ. (10 γιάρδες).

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

61. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των οικείων ομοσπονδιών μελών και εφόσον τηρούνται οι αρχές των 

Κανόνων του Παιχνιδιού, μπορεί να τροποποιηθεί η εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού σε 

αγώνες...

για ποδοσφαιριστές κάτω των 16 ετών.

για ποδοσφαιριστές με αναπηρίες.

για βετεράνους ποδοσφαιριστές (άνω των 35 ετών).

57. Πόσο φαρδιές είναι οι δοκοί του τέρματος;

12 εκ. μέγιστο.

12 εκ. ελάχιστο.

Το ίδιο φαρδιές με τις γραμμές του τέρματος.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

56. Επιτρέπεται να γίνεται σήμανση έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου;

Όχι.

Ναι ‐ σε απόσταση 9,15 μ. από το γωνιαίο τόξο.

Ναι ‐ σε απόσταση 9,15 μ. από το κοντάρι με τη σημαία του κόρνερ.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

58. Είναι απαραίτητη η χρήση των διχτυών με βάση τους Κανόνες του Παιχνιδιού;

Ναι, ορίζεται με σαφήνεια στους Κανόνες του Παιχνιδιού. Τα δίχτυα πρέπει να είναι στερεωμένα στο τέρμα και στο 

έδαφος πίσω από το τέρμα, πρέπει να εφαρμόζουν σωστά και να μην εμποδίζουν τον τερματοφύλακα.

Εξαρτάται από το είδος του αγώνα, εάν είναι επίσημος ή φιλικός αγώνας.

Όχι ‐ τα δίχτυα μπορεί να είναι στερεωμένα στα τέρματα και στο έδαφος πίσω από το τέρμα, υπό την προϋπόθεση ότι 

είναι καλά στερεωμένα και δεν εμποδίζουν τον τερματοφύλακα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

60. Τι θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής εάν παρατηρήσει την ύπαρξη ενός λογότυπου αθλητικής μάρκας 

σε μία από τις σημαίες του κόρνερ;

Να το αγνοήσει ως ασήμαντο γεγονός.

Να διατάξει την αντικατάσταση των σημαιών με σημαίες χωρίς λογότυπα.

Να διατάξει την αντικατάσταση των σημαιών με σημαίες χωρίς λογότυπα, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, να 

επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και να αναφέρει το περιστατικό.

Να διακόψει οριστικά τον αγώνα εάν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σημαίες.

59. Πόσα άτομα, από αυτά στα οποία επιτρέπεται να βρίσκονται στην τεχνική περιοχή, μπορούν να 

σηκώνονται και να δίνουν οδηγίες;

Δύο, εφόσον υπάρχουν δύο προπονητές στην ομάδα.

Ένα άτομο κάθε φορά.

Μόνο ο προπονητής.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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68. Σημειώστε ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό:

Η μπάλα έχει σφαιρικό σχήμα, έχει περιφέρεια 67 εκατοστά κατά την έναρξη του αγώνα, ζυγίζει 445 γραμμάρια και έχει 

πίεση ίση με 0,6‐1,1 ατμόσφαιρες.

Η μπάλα έχει σφαιρικό σχήμα, έχει διάμετρο 69 εκατοστά, ζυγίζει 450 γραμμάρια κατά την έναρξη του αγώνα και έχει 

πίεση ίση με 0,7‐1,1 ατμόσφαιρες στο επίπεδο της θάλασσας.

Η μπάλα έχει σφαιρικό σχήμα, δεν ζυγίζει παραπάνω από 450 γραμμάρια κατά την έναρξη του αγώνα και έχει πίεση ίση 

με 0,6‐1,1 ατμόσφαιρες στο επίπεδο της θάλασσας.

Η μπάλα έχει σφαιρικό σχήμα, έχει περιφέρεια 69 εκατοστά, ζυγίζει 455 γραμμάρια και έχει πίεση ίση με 0,6‐1,1 

ατμόσφαιρες στο επίπεδο της θάλασσας.

67. Μετά από 15 λεπτά παιχνιδιού, διαπιστώνεται ότι η μπάλα ζυγίζει λιγότερο 15 ουγκιές (ή κάτι 

λιγότερο από 430 γραμμάρια). Πρέπει ο διαιτητής να αλλάξει την μπάλα;

Ναι.

Αυτό είναι απόφαση του διαιτητή.

Ναι, εκτός αν δεν υπάρχει άλλη μπάλα διαθέσιμη.

Όχι.

64. Ο Κανόνας 1 ορίζει ότι δεν επιτρέπονται διαφημίσεις στο έδαφος της τεχνικής περιοχής ή σε 

απόσταση μικρότερης του ενός μέτρου από την γραμμή του πλαγίου. Επιτρέπεται να υπάρχουν 

διαφημίσεις πίσω από την γραμμή του τέρματος ανάμεσα στα δοκάρια;

Όχι.

Ναι, εάν οι διαφημίσεις βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου από τη γραμμή του τέρματος και δεν εμποδίζουν τον 

τερματοφύλακα.

Ναι, αλλά όχι στα δίχτυα του τέρματος.

Ναι, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι και στην διάρκεια του ημιχρόνου.

63. Μια άλλη μπάλα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα. Πρέπει ο διαιτητής 

να διακόψει τον αγώνα;

Όχι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα μόνο εάν η δεύτερη μπάλα επηρεάζει το παιχνίδι.

Ναι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα αμέσως.

Όχι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα μόνο εάν ένας από τους αξιωματούχους της ομάδας δει την δεύτερη μπάλα.

Ναι, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα, αλλά όχι αμέσως.

66. Σε μέτρηση στο επίπεδο της θάλασσας, η πίεση της μπάλας είναι...

0,7 ‐ 1,2 ατμόσφαιρες (700 ‐ 1.200 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό).

0,5 ‐ 1,0 ατμόσφαιρες (500 ‐ 1.000 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό).

0,6 ‐ 1,1 ατμόσφαιρες (600 ‐ 1.100 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό).

0,8 ‐ 1,3 ατμόσφαιρες (800 ‐ 1.300 γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό).

65. Η περιφέρεια της μπάλας είναι...

όχι μεγαλύτερη από 70 εκ. (28 ίντσες) και όχι μικρότερη από 68 εκ. (27 ίντσες).

όχι μεγαλύτερη από 65 εκ. (26 ίντσες) και όχι μικρότερη από 60 εκ. (24 ίντσες).

όχι μεγαλύτερη από 75 εκ. (30 ίντσες) και όχι μικρότερη από 70 εκ. (28 ίντσες).

όχι μεγαλύτερη από 60 εκ. (24 ίντσες) και όχι μικρότερη από 55 εκ. (22 ίντσες).
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74. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό σύμφωνα με τον Κανόνα 1, όσον αφορά τις διαφημίσεις;

Απαγορεύεται κάθε είδους εμπορική διαφήμιση, είτε πραγματική είτε εικονική, στον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή 

που οι ομάδες εισέρχονται σε αυτόν μέχρι τη στιγμή που εξέρχονται στη διάρκεια του ημιχρόνου και από τη στιγμή που 

επανέρχονται στον αγωνιστικό χώρο μετά το ημίχρονο μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Απαγορεύεται κάθε είδους εμπορική διαφήμιση, είτε πραγματική είτε εικονική, στον αγωνιστικό χώρο και τις 

εγκαταστάσεις του από τη στιγμή που ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, π.χ. κατά τη στιγμή που ένας τραυματισμένος 

ποδοσφαιριστής δέχεται ιατρική φροντίδα.

Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται μικρόφωνα μέσα στα τέρματα και τις σημαίες του κόρνερ.

Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση, είτε πραγματική είτε εικονική, σε απόσταση 1,5 μ. από τη γραμμή του πλαγίου εκτός 

του αγωνιστικού χώρου, μετά την έναρξη του αγώνα.

70. Θεωρείται ο χώρος μεταξύ του διχτυού του τέρματος και της γραμμής του τέρματος μέρος του 

αγωνιστικού χώρου;

Όχι.

Ναι.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Εξαρτάται από τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου.

69. Ποια ονομασία πρέπει να αναγράφεται στην μπάλα στους αγώνες που διοργανώνονται από την 

FIFA;

Το λογότυπο "International Matchball Standard".

Το επίσημο λογότυπο "Board Approved".

Το επίσημο λογότυπο "Board Inspected".

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

71. Ποιος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι μπάλες που χρησιμοποιούνται σε έναν αγώνα πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές του Κανόνα 2;

Ο διοργανωτής των αγώνων.

Ο διαιτητής.

Ο τέταρτος διαιτητής.

Ο διαιτητής και/ή ο τέταρτος διαιτητής.

73. Εάν το οριζόντιο δοκάρι μετατοπιστεί εξαιτίας θραύσης ή ελαττωματικής κατασκευής και η 

επισκευή του δεν είναι εφικτή, ο αγώνας θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά;

Όχι. Το οριζόντιο δοκάρι μπορεί να αντικατασταθεί με σχοινί μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Ναι.

Εξαρτάται από την σημασία του αγώνα.

Οι απαντήσεις β) και γ) είναι σωστές.

72. Ποια είναι η απόσταση ανάμεσα στο σημείο του πέναλτι και την πιο κοντινή γραμμή της περιοχής 

του πέναλτι;

9,15 μ.

11 μ.

5,5 μ.

7,32 μ.
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80. Ένας αναπληρωματικός πρέπει να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο από...

Οπουδήποτε.

Την τεχνική περιοχή.

Μόνο από τη διχοτόμο γραμμή, κατά την διάρκεια μιας διακοπής του αγώνα.

Από οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της γραμμής του πλαγίου.

79. Η χρήση της Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος (GLT)...

πρέπει να ορίζεται στον κανονισμό της οικείας διοργάνωσης.

δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται στον κανονισμό της διοργάνωσης.

εφαρμόζεται μόνον εάν συμφωνήσει και η φιλοξενούμενη ομάδα.

Όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές.

76. Ποιος αποφασίζει πόσα άτομα μπορούν να βρίσκονται στην τεχνική περιοχή;

Οι ομοσπονδίες μέλη.

Οι κανόνες της διοργάνωσης.

Η FIFA.

Ο διαιτητής.

75. Ένας τερματοφύλακας κάνει σημάδια με το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο ενώ παίζεται η μπάλα. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά όταν η μπάλα θα βγει εκτός 

αγωνιστικού χώρου.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον τερματοφύλακα και να προσπαθήσει να σβήσει τα σημάδια.

Θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να παρατηρήσει τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα εάν δεν μπορεί να εφαρμόσει το πλεονέκτημα, στη συνέχει να παρατηρήσει τον 

τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά και να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

78. Η τεχνολογία της γραμμής τέρματος…

δεν επιτρέπεται σε αγώνες ποδοσφαίρου.

η Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος (GLT) εφαρμόζεται αποκλειστικά για την γραμμή του τέρματος και μόνο για τον 

προσδιορισμό του εάν επιτεύχθηκε ένα τέρμα. 

η Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος (GLT) μπορεί να εφαρμοστεί επίσης και στις πλάγιες γραμμές για να διαπιστώνεται 

πότε ολόκληρη η μπάλα έχει εξέλθει του αγωνιστικού χώρου.

η Τεχνολογία Γραμμής Τέρματος (GLT) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε αγώνες μεταξυ Εθνικών ομάδων.

77. Πρέπει η τεχνική περιοχή να έχει πάντοτε τις ίδιες διαστάσεις;

Όχι.

Ναι, όσον αφορά το μέγεθος και το σημείο στο οποίο βρίσκεται.

Ναι, όσον αφορά το σημείο στο οποίο βρίσκεται.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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86. Εάν ένας ποδοσφαιριστής αποβληθεί πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα, επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί από κάποιον από τους αναπληρωματικούς που έχουν δηλωθεί;

Όχι.

Ναι, επιτρέπεται στην ομάδα να ξεκινήσει τον αγώνα με 11 ποδοσφαιριστές.

Ναι, αλλά θεωρείται ως αλλαγή.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

85. Από ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου πρέπει να αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής που 

αντικαθίσταται;

Την διχοτόμο γραμμή.

Οπουδήποτε.

Την πλάγια γραμμή.

Την γραμμή του τέρματος.

82. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να δροσιστεί χωρίς να 

πάρει πρώτα άδεια από τον διαιτητή;

Ναι, κατά την διάρκεια μιας διακοπής του παιχνιδιού.

Ναι, οποτεδήποτε.

Ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να λαμβάνουν υγρά.

81. Ο κανονισμός της διοργάνωσης δηλώνει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές και αναπληρωματικοί πρέπει 

να δηλώνονται πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα. Στο εναρκτήριο λάκτισμα μια ομάδα έχει 

δηλώσει μόνο 9 ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν.  Μπορούν δυο ποδοσφαιριστές που θα 

φθάσουν με καθυστέρηση να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, εφόσον αυτό έχει ξεκινήσει;

Ναι, εφόσον οι ποδοσφαιριστές που έφτασαν με καθυστέρηση είχαν δηλωθεί στην σύνθεση με την οποία θα ξεκινούσε 

η ομάδα, η οποία δόθηκε στον διαιτητή πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Όχι.

Ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει το να επιτρέψει σε όσους ποδοσφαιριστές έφτασαν με καθυστέρηση να 

συμπληρώσουν την ομάδα.

Μόνο εφόσον συμφωνεί η αντίπαλη ομάδα.

84. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός αναπληρωματικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε 

ομάδα σε φιλικούς αγώνες της πρώτης εθνικής ομάδας;

Τρεις.

Ο αριθμός που συμφωνηθεί και από τις δυο ομάδες.

Επτά.

83. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί αρνείται να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο. Αφού ζήτησες από τον αρχηγό να του μιλήσει, αυτός συνεχίζει να αρνείται.  Ποια 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Να μιλήσει με τον αρχηγό ώστε να προτρέψει τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο.

Να διακόψει το παιχνίδι μέχρις ότου ο ποδοσφαιριστής αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Όχι.

Το παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσει πάλι και να συνεχιστεί.

Έξι.
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92. Ένας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και ενώ η 

μπάλα παίζεται. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και αποβολή.

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και παρατήρηση.

Ελεύθερο διαιτητή και παρατήρηση.

Διακοπή του παιχνιδιού εάν δεν υπάρχει πλεονέκτημα, παρατήρηση του ποδοσφαιριστή και επανέναρξη του 

91. Πότε ολοκληρώνεται πλήρως μια αλλαγή;

Όταν ο αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Όταν ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.

Όταν ξεκινά και πάλι το παιχνίδι μετά την αλλαγή.

Όταν ο διαιτητής σημειώσει την αλλαγή, αφού εισέλθει ο ποδοσφαιριστής.

88. Επιτρέπεται να γίνει αλλαγή όταν η μπάλα παίζεται;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όχι.

Ναι, εάν η ομάδα που πρόκειται να κάνει την αλλαγή έχει την κατοχή της μπάλας.

Όχι, αλλά το παιχνίδι πρέπει να διακοπεί ακριβώς τη στιγμή που η ομάδα ζητήσει την αλλαγή.

87. Ο ελάχιστος αριθμός ποδοσφαιριστών που απαιτούνται για να αρχίσει ένα παιχνίδι είναι 7. Μπορεί 

μια ομάδα να ξεκινήσει ένα παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές και χωρίς τον τερματοφύλακά της, ο 

οποίος θα συμμετάσχει στο παιχνίδι αμέσως μόλις φτάσει στον αγωνιστικό χώρο;

Ναι.

Όχι.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

90. Ποιος ορίζει τον αριθμό των αλλαγών που μπορούν να δηλωθούν;

Οι κανόνες της διοργάνωσης.

Το Συμβούλιο της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB).

Οι ομοσπονδίες μέλη.

Ο διαιτητής.

89. Εάν ένας ποδοσφαιριστής αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα χωρίς να πάρει προηγουμένως 

άδεια από τον διαιτητή, πρέπει να διακοπεί ο αγώνας;

Ναι.

Δεν χρειάζεται εφόσον ο καινούργιος τερματοφύλακας δεν ελέγχει την μπάλα με οποιοδήποτε σημείο των χεριών ή των 

ποδιών του.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Όχι, το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι την επόμενη διακοπή, όπου και παρατηρούνται αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές.

     παιχνιδιού με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.
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98. Μπορεί μια ομάδα να αγωνισθεί χωρίς τερματοφύλακα κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού;

Όχι, ποτέ.

Ναι.

Ναι, αλλά μόνο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να επιστρέψει άμεσα μετά από έναν τραυματισμό ή την 

αλλαγή του εξοπλισμού του.

Όχι, δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει από το μισό του γηπέδου που υπερασπίζεται.

97. Ένας ποδοσφαιριστής επιτρέπεται να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα...

Οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι θα το δει ο διαιτητής.

Σε μια διακοπή του παιχνιδιού, χωρίς να απαιτείται να ενημερωθεί πρωτίστως ο διαιτητής.

Σε μια διακοπή του παιχνιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα το πληροφορηθεί πριν να γίνει η αλλαγή.

Μόνο εάν αυτό γίνει κατά την συνήθη ροή του παιχνιδιού ή του επιπρόσθετου χρόνου, ποτέ κατά την διάρκεια 

λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός παιχνιδιού ή μιας ισοπαλίας σε αγώνα 

κυπέλου.

94. Εάν ένας ποδοσφαιριστής βγει κατά λάθος έξω από μια από τις γραμμές των ορίων, βγαίνοντας έξω 

από τον αγωνιστικό χώρο, τιμωρείται για αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια 

του διαιτητή;

Ναι.

Όχι, ποτέ.

Όχι, μόνον εφόσον είναι τραυματίας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

93. Ποια απόφαση πρέπει να λάβει ο διαιτητής εάν ένας αμυντικός (όχι ο τερματοφύλακας) μιας 

ομάδας με μόνο επτά ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, αγγίξει την μπάλα από πρόθεση με 

το χέρι προκειμένου να αποτρέψει την επίτευξη ενός τέρματος;

Αποβολή του αμυντικού και διακοπή του αγώνα.

Αποβολή του αμυντικού και κατακύρωση πέναλτι.

Αποβολή του αμυντικού, κατακύρωση πέναλτι και μετά την εκτέλεση του πέναλτι, λήξη του αγώνα.

Όλες οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι σωστές, ανάλογα με την περίπτωση.

96. Πότε μετατρέπεται σε τακτικό ποδοσφαιριστή ένας αναπληρωματικός;

Όταν ανακοινώνεται η αλλαγή.

Όταν ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και ο αναπληρωματικός εισέλθει 

στον αγωνιστικό χώρο από τη διχοτόμο γραμμή.

Όταν ο αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Όταν ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.

95. Εάν ένας ποδοσφαιριστής βγει έξω από μια από τις γραμμές των ορίων, βγαίνοντας έξω από τον 

αγωνιστικό χώρο ως συνέχεια της κανονικής του κίνησης, θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει  από τον 

αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή;

Ναι, ο διαιτητής πρέπει να τον παρατηρήσει.

Όχι, ο ποδοσφαιριστής έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο τυχαία και έτσι δεν θεωρείται αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

Ναι, ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να τιμωρήσει την ομάδα του με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που θα 

εκτελεστεί από το σημείο όπου διαπράχθηκε η παράβαση και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Όχι, αλλά ο ποδοσφαιριστής επιτρέπεται να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο με την άδεια του διαιτητή.
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104. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή, ενόσω η 

ομάδα του επιτίθεται. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ελεύθερο διαιτητή και παρατήρηση για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και παρατήρηση για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και παρατήρηση για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Ελεύθερο διαιτητή και παρατήρηση για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

103. Μπορεί μια ομάδα να συνεχίσει να αγωνίζεται χωρίς τερματοφύλακα, εάν αυτός τραυματιστεί;

Ναι, γιατί ο τερματοφύλακας είναι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει όλες οι αλλαγές.

Ναι, πάντα.

100. Μπορεί μια ομάδα να κάνει αντικαταστάσεις παικτών κατά την διάρκεια λακτισμάτων από το 

σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός παιχνιδιού;

Ναι, εάν η ομάδα δεν έχει ήδη εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό αλλαγών που επιτρέπονται.

Ναι, αλλά μόνο τον τερματοφύλακα.

Ναι, αλλά μόνο για έναν τερματοφύλακα που έχει τραυματιστεί, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα δεν έχει ήδη 

εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό αλλαγών που επιτρέπονται.

Όχι.

99. Σύμφωνα με τους Κνόνες του Παιχνιδιού, ποιος είναι ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός 

ποδοσφαιριστών που επιτρέπεται να δηλώσει κάθε ομάδα για συμμετοχή σε έναν επίσημο αγώνα;

Μέγιστο 11 και ελάχιστο 7 ποδοσφαιριστές.

Μέγιστο 23 και ελάχιστο 7 ποδοσφαιριστές, ανάλογα με τον μέγιστο αριθμό που επιτρέπεται από τους κανόνες της 

διοργάνωσης.

Μέγιστο 16 και ελάχιστο 7 ποδοσφαιριστές.

Όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές.

102. Κατά την διάρκεια της παράτασης, επιτρέπονται οι αλλαγές;

Όχι, γιατί το παιχνίδι έχει λήξει.

Όχι, πρέπει να συνεχίσουν οι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα δεν έχει ήδη εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό αλλαγών που επιτρέπονται.

Ναι, εφόσον αυτό οφείλεται σε τραυματισμό.

101. Η γνώμη  του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) είναι ότι ένα παιχνίδι δεν πρέπει να 

συνεχίζεται εάν λιγότεροι από...

πέντε ποδοσφαιριστές απομένουν σε μια ομάδα.

έξι ποδοσφαιριστές απομένουν σε μια ομάδα.

επτά ποδοσφαιριστές απομένουν σε μια ομάδα.

οκτώ ποδοσφαιριστές απομένουν σε μια ομάδα.

Όχι, οι Κανόνες του Παιχνιδιού απαιτούν να αγωνίζεται ένας τερματοφύλακας σε κάθε ομάδα.
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109. Από ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να αποχωρήσει ο ποδοσφαιριστής που 

αντικαθίσταται;

Την διχοτόμο γραμμή.

Ένας ποδοσφαιριστής επιτρέπεται να αποχωρήσει από οποιαδήποτε γραμμή των ορίων.

Από το σημείο που θα του υποδείξει ο διαιτητής.

Μόνο από τις γραμμές του πλαγίου.

106. Ο ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 8 αντικαθίσταται από τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 12. Πριν 

ο ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 12 να μπει, ο ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 8 φτύνει τον βοηθό 

διαιτητή. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 8. Ο ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 12 μπαίνει και η ομάδα 

του αγωνίζεται με 11 ποδοσφαιριστές. Η ομάδα δεν χρεώνεται με μια αλλαγή, διότι ο ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 8 

αποβλήθηκε και δεν αντικαταστάθηκε.

Πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 8. Εξαιτίας του ότι η αλλαγή δεν ολοκληρώθηκε εφόσον ο 

ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 12 δεν είχε εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο πριν από το φτύσιμο. Η ομάδα αγωνίζεται 

με 11 ποδοσφαιριστές.

Πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 8. Η ομάδα αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές.  Η ομάδα 

μπορεί να επιλέξει να μην κάνει αλλαγή πλέον, ή ο ποδοσφαιριστής αρ. 12 πρέπει να αντικαταστήσει έναν διαφορετικό 

ποδοσφαιριστή.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

105. Εφόσον έχει ξεκινήσει ο αγώνας, οι ποδοσφαιριστές που έχουν τραυματιστεί πρέπει να εισέλθουν 

ξανά στον αγωνιστικό χώρο από τη διχοτόμο γραμμή;

Ναι, πάντα.

Ναι, μερικές φορές.

Όχι όταν επανέρχονται.

Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή κάθε φορά.

108. Ένας αναπληρωματικός της επιτιθέμενης ομάδας, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι χωρίς την άδεια του 

διαιτητή, σημειώνει ένα τέρμα. Ο διαιτητής το αντιλαμβάνεται πριν να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ακυρώσει το τέρμα και εκτελέσει ελεύθερο διαιτητή.

Ακυρώσει το τέρμα και κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ακυρώσει το τέρμα και παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που θα εκτελεστεί από την περιοχή του τέρματος την αμυνόμενης ομάδας.

Ακυρώσει το τέρμα και κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

107. Μια ομάδα με μόνο 7 ποδοσφαιριστές τιμωρείται με πέναλτι. Μόλις ο διαιτητής δίνει το σήμα για 

την εκτέλεση του λακτίσματος, τον προσβάλλει ένας ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να επιτρέψει την 

εκτέλεση του πέναλτι ή θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα οριστικά;

Ο αγώνας πρέπει να σταματήσει χωρίς να εκτελεστεί το πέναλτι, εκτός εάν η ομοσπονδία μέλος έχει αποφασίσει 

διαφορετικά αναφορικά με τον ελάχιστο αριθμό ποδοσφαιριστών.

Σε ότι αφορά το Διεθνές  Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB), ένας αγώνας δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρος εάν 

υπάρχουν λιγότεροι από επτά ποδοσφαιριστές σε οποιαδήποτε από τις ομάδες.

Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πρέπει να εκτελεστεί, και εφόσον επιτευχθεί τέρμα, να σημειωθεί. Κατόπιν, ο 

διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να διακόψει οριστικά τον αγώνα.

Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πρέπει να σταματήσει και ο διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον 

ποδοσφαιριστή και να διακόψει οριστικά τον αγώνα.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ



20

115. Ένας ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται, είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό 

χώρο από τη διχοτόμο γραμμή;

Ναι, πάντα.

Όχι.

Ναι, εάν ο διαιτητής το απαιτήσει.

Εξαρτάται από τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν.

111. Ο μέγιστος αριθμός των αλλαγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα παιχνίδι που 

διεξάγεται μέσα στα πλαίσια μίας διεθνούς διοργάνωσης υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA), των μελών συνομοσπονδιών ή των ομοσπονδιών μελών, είναι:

Πέντε ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα.

Επτά ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα.

Τρεις ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα.

Δυο ποδοσφαιριστές και ένας τερματοφύλακας από κάθε ομάδα.

110. Εάν ένας ποδοσφαιριστής αποβληθεί πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα...

η ομάδα του πρέπει να ξεκινήσει με το πολύ 10 ποδοσφαιριστές.

μπορεί να αντικατασταθεί από έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει δηλωθεί.

μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από έναν ποδοσφαιριστή που έχει δηλωθεί.

μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από έναν ποδοσφαιριστή που έχει δηλωθεί (προσμετράται ως αλλαγή).

112. Οι κανόνες της διοργάνωσης πρέπει να ορίζουν τον αριθμό των αναπληρωματικών που μπορούν να 

δηλωθούν, μεταξύ...

τριών και το πολύ δώδεκα.

πέντε και το πολύ επτά.

τριών και το πολύ επτά.

οποιουδήποτε αριθμού. Αυτό είναι απόφαση του διαιτητή.

114. Ένας αξιωματούχος μιας ομάδας επιτρέπεται να μεταφέρει οδηγίες τακτικής από την τεχνική 

περιοχή στους ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά μετά...

πρέπει να επιστρέψει στην θέση του.

δεν επιτρέπεται να σταθεί όρθιος.

επιτρέπεται να κινηθεί ελεύθερα μέσα στην τεχνική περιοχή.

μπορεί να παραμείνει σε απόσταση 1 μέτρου από τη γραμμή του πλαγίου.

113. Κάθε ποδοσφαιριστής επιτρέπεται να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα υπό την προϋπόθεση 

ότι...

ο διαιτητής έχει ενημερωθεί προηγουμένως και ότι η αλλαγή γίνεται κατά την διάρκεια μιας διακοπής του παιχνιδιού.

έχει ενημερωθεί ο αρχηγός.

και οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν δεχτεί παρατήρηση προηγουμένως.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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120. Ένας ποδοσφαιριστής, του οποίου η ομάδα έχει μόνο επτά ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, 

αποχωρεί για να λάβει ιατρική φροντίδα την στιγμή που η μπάλα δεν παίζεται. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο αγώνας διακόπτεται μέχρι να λάβει ιατρική φροντίδα ο ποδοσφαιριστής και να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. 

Εάν δεν μπορεί να επιστρέψει, ο αγώνας διακόπτεται οριστικά, εκτός αν η ομοσπονδία μέλος έχει λάβει άλλη απόφαση 

όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό ποδοσφαιριστών.

Ο αγώνας πρέπει να διακοπεί οριστικά καθώς η ομάδα αποτελείται από έξι μόνο ποδοσφαιριστές.

Ο αγώνας διακόπτεται μέχρι να λάβει ιατρική φροντίδα ο ποδοσφαιριστής και να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Σε 

περίπτωση που δεν μπορεί να επιστρέψει, ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

117. Ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστών που πρέπει να διαθέτει μια ομάδα 

για να ξεκινήσει τον αγώνα, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 

(IFAB);

6.

8.

10 ποδοσφαιριστές, εκτός αν η ομοσπονδία μέλος έχει λάβει άλλη απόφαση όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό 

116. Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι επειδή ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής εισήλθε στον 

αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή. Με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει ξανά ο αγώνας; Με...

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο ο ποδοσφαιριστής εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.

ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

119. Ένας δηλωμένος αναπληρωματικός, ο οποίος δεν έχει κληθεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι, 

εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο ενώ παίζεται η μπάλα και χτυπάει έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι εκτός αν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, να αποβάλλει τον 

αναπληρωματικό και να κατακυρώσει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον αναπληρωματικό και να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο 

στο οποίο σημειώθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον αναπληρωματικό και να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το 

σημείο στο οποίο σημειώθηκε το παράπτωμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

118. Είναι δυνατόν ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο από τη 

διχοτόμο γραμμή και ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται να μην βγει από το ίδιο σημείο;

Ναι.

Όχι.

Εξαρτάται.

Επιτρέπεται μόνο αν δαπανείται λιγότερος χρόνος.

ποδοσφαιριστών.

     7.
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125. Στη διάρκεια του ημιχρόνου, ένας ποδοσφαιριστής αλλάζει θέση με τον τερματοφύλακα χωρίς να 

ενημερώσει τον διαιτητή. Ο νέος τερματοφύλακας αποκρούει ένα γκολ με το χέρι του και η μπάλα 

βγαίνει κόρνερ. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον καινούργιο τερματοφύλακα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα και αποβάλλει τους δύο εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές στη διάρκεια της επόμενης 

διακοπής.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.   Αποβάλλει τον καινούργιο τερματοφύλακα και 

παρατηρεί τον άλλο εμπλεκόμενο ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας και παρατηρεί τους 

δύο εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές.

122. Επιτρέπεται ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποβλήθηκε πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα, να 

αντικατασταθεί από έναν από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς παίκτες;

Όχι, σε καμία περίπτωση.

Ναι, αλλά επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Ναι, μπορεί να αντικατασταθεί από έναν από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι απόλυτα σωστή.

121. Σύμφωνα με τις ορθές διαδικασίες περί αντικατάστασης, είναι πάντοτε απαραίτητο ο 

αναπληρωματικός να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

αντικατάσταση;

Ναι.

Όχι, εάν πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ ή να επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια.

Όχι, εάν πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ ή να επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια και το επιτρέπει ο διαιτητής.

Αναλόγως των περιστάσεων, μπορεί να είναι σωστές οι απαντήσεις α) και β).

124. Μία ομάδα είναι έτοιμη να σημειώσει τέρμα. Τη στιγμή που η μπάλα πρόκειται να μπει στο τέρμα, 

ένας αμυντικός του οποίου η ομάδα αποτελείται από επτά μόνο ποδοσφαιριστές, φεύγει επίτηδες 

από τον αγωνιστικό χώρο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει αμέσως να διακόψει οριστικά το παιχνίδι.

Εάν το τέρμα σημειωθεί, ο διαιτητής θα πρέπει να το ακυρώσει.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα. Εάν ο παίκτης ο οποίος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο δεν επιστρέψει για την 

έναρξη, ο αγώνας θα πρέπει να διακοπεί οριστικά και ο διαιτητής να αναφέρει τον ποδοσφαιριστή στην αρμόδια αρχή.

Ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν βγήκε από το αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού ή 

αποβολής.

123. Ένας ποδοσφαιριστής σημειώνει ένα τέρμα την στιγμή που η ομάδα του έχει δώδεκα παίκτες στον 

αγωνιστικό χώρο, και ο διαιτητής το συνειδητοποιεί αυτό μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον πρόσθετο ποδοσφαιριστή και να τον διατάξει να αποχωρήσει. 

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να αποβάλλει τον πρόσθετο ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με 

ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να επιτρέψει να συνεχιστεί το παιχνίδι και στην επόμενη διακοπή να τον διατάξει να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού και να αναφέρει 

το περιστατικό στην έκθεσή του.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον πρόσθετο ποδοσφαιριστή και να τον διατάξει να αποχωρήσει. 

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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130. Σύμφωνα με  το Διεθνές  Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB), ο ελάχιστος αριθμός ποδοσφαιριστών σε 

μια ομάδα είναι επτά ποδοσφαιριστές. Επιτρέπεται σε μία ομάδα να αγωνιστεί σε μια διοργάνωση 

της ομοσπονδίας μέλους με έξι παίκτες;

Όχι, ποτέ.

Ναι, εάν η ομοσπονδία μέλος το επιτρέπει.

Όχι, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

127. Ένας ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και ο διαιτητής κάνει 

σήμα στον αναπληρωματικό να μπει. Ο αναπληρωματικός, πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, 

επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια. Αυτό επιτρέπεται;

Ναι, πάντα.

Όχι.

Ναι, δεδομένου ότι ο διαιτητής του έχει δώσει άδεια να μπει στο παιχνίδι ως αναπληρωματικός, έχει τα ίδια 

δικαιώματα με κάθε άλλο ποδοσφαιριστή.

Ναι, επειδή ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

126. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και αμέσως 

σταματάει την επίθεση της αντίπαλης ομάδας παίζοντας την μπάλα με το χέρι του. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό και να τον διατάξει 

να βγει από τον αγωνιστικό χώρο.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να αποβάλλει τον αναπληρωματικό για δεύτερη 

παρατήρηση. 

Θα πρέπει μόνο να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

129. Μια ομάδα δεν δηλώνει αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές πριν την έναρξη του αγώνα, κατά 

συνέπεια...

η ομάδα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αναπληρωματικούς στην διάρκεια του αγώνα.

οι αναπληρωματικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

οι αναπληρωματικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά μόλις καταφτάσουν μετά την έναρξη του αγώνα και αφού 

δηλώσουν το όνομά τους στον διαιτητή.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

128. Μπορούν να γίνονται αντικαταστάσεις κατά την διάρκεια λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι 

για την ανάδειξη του νικητή ενός παιχνιδιού;

Όχι, επειδή θεωρείται ότι ο αγώνας έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι.

Ναι, σε περίπτωση που μια ομάδα δεν έχει πραγματοποιήσει όλες τις επιτρεπόμενες αντικαταστάσεις.

Ναι, σε περίπτωση που ο τερματοφύλακας έχει τραυματιστεί και η ομάδα του δεν έχει πραγματοποιήσει όλες τις 

επιτρεπόμενες αντικαταστάσεις.

Ναι, αν πρόκειται για τραυματισμό και η ομάδα δεν έχει πραγματοποιήσει όλες τις επιτρεπόμενες αντικαταστάσεις.

Όχι κατά το εναρκτήριο λάκτισμα, αλλά είναι δυνατόν στην διάρκεια του παιχνιδιού.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ



24

135. Κάθε ποδοσφαιριστής επιτρέπεται να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα, υπό την προϋπόθεση 

ότι:

Η αλλαγή γίνεται σε διακοπή του αγώνα και αφού ενημερωθεί ο τέταρτος διαιτητής.

Η αλλαγή γίνεται σε διακοπή του αγώνα και αφού ενημερωθεί ο διαιτητής.

Η αλλαγή γίνεται σε διακοπή του αγώνα και αφού ενημερωθεί ο βοηθός διαιτητή.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

134. Μια ομάδα η οποία αγωνίζεται με δώδεκα ποδοσφαιριστές σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής το 

αντιλαμβάνεται πριν να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα. Θα πρέπει να παρατηρήσει τον 12ο ποδοσφαιριστή και να τον διατάξει να 

εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα. Θα πρέπει να παρατηρήσει τον 12ο ποδοσφαιριστή για την είσοδό του στον 

αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και να του ζητήσει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα. Θα πρέπει να παρατηρήσει τον 12ο ποδοσφαιριστή και να του ζητήσει να 

αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που θα 

εκτελεστεί από την περιοχή του τέρματος την αμυνόμενης ομάδας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

131. Πριν το  εναρκτήριο λάκτισμα, ο διαιτητής αποβάλλει έξι ποδοσφαιριστές από μια ομάδα. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Θα πρέπει να διακόψει οριστικά τον αγώνα.

Θα πρέπει να επιτρέψει την αντικατάστασή τους από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς και άλλους 

ποδοσφαιριστές της ομάδας που βρίσκονται στην περιοχή ώστε η ομάδα να διαθέτει 11 ποδοσφαιριστές.

Θα πρέπει να επιτρέψει την αντικατάστασή τους από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς.

Καμία απάντηση δεν είναι σωστή.

132. Μια ομάδα δίνει στον διαιτητή τα ονόματα των αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών της πριν το 

εναρκτήριο λάκτισμα. Τρεις αναπληρωματικοί βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο κατά την έναρξη 

του αγώνα. Επιτρέπεται η συμμετοχή τους στο παιχνίδι;

Ναι.

Όχι.

Μόνο για να συμπληρωθεί ο αριθμός ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας.

Καμία απάντηση δεν είναι σωστή.

133. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και 

εμποδίζει την επίτευξη ενός τέρματος πιάνοντας την μπάλα με τα χέρια του. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να αποβάλλει τον αναπληρωματικό γιατί 

εμπόδισε την επίτευξη του τέρματος με το χέρι του.

Ο διαιτητής θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να αποβάλλει τον αναπληρωματικό γιατί 

εμπόδισε την επίτευξη του τέρματος με το χέρι του.

Ο διαιτητής θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή και να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό για 

αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή και να αποβάλλει τον αναπληρωματικό γιατί εμπόδισε 

την επίτευξη του τέρματος με το χέρι του.
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137. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο ενώ παίζεται η μπάλα και την κλωτσάει 

με το πόδι του καθώς αυτή κυλάει προς έναν αντίπαλο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να αποβάλλει τον αναπληρωματικό για δεύτερη 

παρατήρηση.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή και να αποβάλλει τον αναπληρωματικό για δεύτερη παρατήρηση.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή και να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

136. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και ως 

συνέπεια η ομάδα του αγωνίζεται με έναν ποδοσφαιριστή παραπάνω. Ενόσω συνεχίζεται ο 

αγώνας, ένας αντίπαλος τον κτυπά με υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να αποβάλλει τον αντίπαλο για βίαιη συμπεριφορά. Θα πρέπει να διατάξει τον 

αναπληρωματικό να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου με άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να αποβάλλει τον αντίπαλο για βίαιη συμπεριφορά. Θα πρέπει να διατάξει τον 

αναπληρωματικό να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.  Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα, κατά της ομάδας του αναπληρωματικού, από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν 

διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα, να αποβάλλει τον αντίπαλο για βίαιη συμπεριφορά, να παρατηρήσει τον 

αναπληρωματικό και να τον διατάξει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου 

με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, κατά της ομάδας του αναπληρωματικού, από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα 

όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

139. Στην διάρκεια του ημιχρόνου, μια από τις ομάδες πραγματοποιεί μια αντικατάσταση χωρίς να 

ενημερώσει τον διαιτητή και ο αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής σημειώνει ένα τέρμα. Ο 

διαιτητής το αντιλαμβάνεται πριν ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντικανονική είσοδο στον αγωνιστικό 

χώρο.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να παρατηρήσει τον προπονητή επειδή δεν ενημέρωσε για την αλλαγή.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Θα πρέπει 

να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του αναπληρωματικού, που θα 

εκτελεστεί από την περιοχή του τέρματος την αμυνόμενης ομάδας.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Θα πρέπει 

να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή που θα εκτελεστεί από την περιοχή του τέρματος την αμυνόμενης 

ομάδας.

138. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να βγει από μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο για να πιει νερό;

Ναι, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να πίνουν νερό στη διάρκεια των διακοπών του παιχνιδιού.

Όχι, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να πίνουν νερό στη διάρκεια των διακοπών του παιχνιδιού, αλλά μόνο στην γραμμή 

του πλαγίου.

Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να πίνουν νερό στη διάρκεια των διακοπών του παιχνιδιού, αλλά μόνο στη γραμμή του 

πλαγίου και δίπλα από την τεχνική περιοχή.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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144. Ένας ποδοσφαιριστής ανταλλάσσει φανέλα με τον τερματοφύλακα χωρίς να ενημερώσει τον 

διαιτητή. Λίγο μετά, πιάνει την μπάλα με τα χέρια του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές κατά την 

διάρκεια της επόμενης διακοπής του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

141. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αποδεκτό τρόπο αποχώρησης ενός ποδοσφαιριστή από τον 

αγωνιστικό χώρο;

Ένας ποδοσφαιριστής διέρχεται την γραμμή του πλαγίου στην εξέλιξη του παιχνιδιού.

Ένας τραυματισμένος ποδοσφαιριστής διέρχεται μία από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου για να δεχθεί ιατρική 

φροντίδα ενώ παίζεται η μπάλα.

Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο για να δείξει τον διαιτητή ότι 

δεν συμμετέχει ενεργά στην φάση.

Ένας αμυνόμενος ποδοσφαιριστής περνάει πίσω από τη δική του γραμμή του τέρματος ώστε να βρεθεί σε θέση 

οφσάιντ ένας αντίπαλος.

140. Σε περίπτωση που μια αντικατάσταση πραγματοποιείται στην διάρκεια της ανάπαυλας του 

ημιχρόνου...

η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.

ο αναπληρωματικός δεν μπορεί να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο αν δεν έχει πρώτα εγκαταλείψει τον αγωνιστικό 

χώρο ο παίκτης που αντικαθίσταται και δεν του έχει κάνει το σχετικό σήμα με το χέρι ο διαιτητής.

η διαδικασία της αντικατάστασης ολοκληρώνεται όταν ο αναπληρωματικός παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

143. Ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστών για να ξεκινήσει ένας επίσημος 

αγώνας; Μπορεί μια ομοσπονδία μέλος να τροποποιήσει αυτόν τον ελάχιστο αριθμό; 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστών για να ξεκινήσει ένας επίσημος αγώνας είναι επτά 

ποδοσφαιριστές. Ναι, ο αριθμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί, ωστόσο πρέπει να υποβληθεί πρώτα σχετικό αίτημα 

στην FIFA.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστών ώστε να μπορεί να ξεκινήσει ένας επίσημος αγώνας είναι επτά 

ποδοσφαιριστές. Ναι, ο αριθμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί εάν η ομοσπονδία μέλος έχει την αρμοδιότητα να το 

κάνει αυτό.

Εάν οποιαδήποτε από τις ομάδες έχει λιγότερους από επτά ποδοσφαιριστές, δεν επιτρέπεται να αρχίσει ο αγώνας. Όχι, 

δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ο ελάχιστος αυτός αριθμός.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστών ώστε να μπορεί να ξεκινήσει ένας επίσημος αγώνας είναι έντεκα 

ποδοσφαιριστές. Ναι, ο αριθμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί εάν η ομοσπονδία μέλος έχει την αρμοδιότητα να το 

κάνει αυτό.

142. Εάν έχει αρχίσει ένας αγώνας που δεν είναι διεθνής και μία από τις ομάδες έχει δηλώσει μόνο τα 

ονόματα των ποδοσφαιριστών της πρώτης ενδεκάδας, επιτρέπεται στους αναπληρωματικούς να 

καθίσουν στον πάγκο κατά την διάρκεια του αγώνα;

Όχι, γιατί τα ονόματα των αναπληρωματικών πρέπει να δηλώνονται στον διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ναι, εφόσον εμφανιστούν πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ναι, επειδή αποτελούν μέρος της ομάδας, αλλά δεν έχουν επιλεγεί να αγωνιστούν την δεδομένη ημέρα.

Εξαρτάται από την γνώμη του διαιτητή.
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146. Μπορεί ένας αναπληρωματικός που καθυστέρησε να φτάσει στο γήπεδο, να συμμετάσχει στον 

αγώνα μετά την έναρξη του;

Όχι.

Ναι, σε κάθε περίπτωση.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

145. Από ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να εισέλθει ξανά στον αγωνιστικό χώρο, ένας 

ποδοσφαιριστής που είχε βγει με άδεια του διαιτητή, ενώ παίζεται η μπάλα; 

Από οποιοδήποτε σημείο, με την προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν παρεμβαίνει στο παιχνίδι.

Από οποιοδήποτε σημείο των πλάγιων γραμμών.

Από την γραμμή του τέρματος.

Από την διχοτόμο γραμμή.

148. Η επιτιθέμενη ομάδα αγωνίζεται με 7 ποδοσφαιριστές. Ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής πέφτει 

στο έδαφος κρατώντας το γόνατό του, κάτι το οποίο δεν θεωρείται σοβαρό. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να περιμένει να είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί ή να αντικατασταθεί 

και αν η ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με 7 ποδοσφαιριστές, να διακόψει οριστικά τον αγώνα.

Θα πρέπει να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί και μόλις διακοπεί το παιχνίδι, να ελέγξει εάν ο ποδοσφαιριστής μπορεί 

να αγωνιστεί ή να αντικατασταθεί. Εάν δεν μπορούν να συνεχίσουν με 7 ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να διακόψει 

οριστικά τον αγώνα.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να δεχθεί ιατρική φροντίδα. Σε περίπτωση 

που οι ιατροί πουν ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίσει σε λίγα λεπτά, ο διαιτητής αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι. 

Μετά από μερικά λεπτά, αν ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι, ο διαιτητής θα πρέπει να 

διακόψει οριστικά τον αγώνα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

147. Ένας ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο για να αντικατασταθεί. Ο 

αναπληρωματικός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και προσβάλλει τον τέταρτο διαιτητή. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να αποβάλλει τον αναπληρωματικό και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με τον ποδοσφαιριστή ο οποίος 

αντικαταστάθηκε. Η αντικατάσταση δεν ισχύει καθώς ο αναπληρωματικός δεν είχε ακόμα εισέλθει επίσημα στον 

αγωνιστικό χώρο όταν αποβλήθηκε.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον καινούργιο αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα σύμφωνα 

με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Η αντικατάσταση είχε ολοκληρωθεί.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον αναπληρωματικό και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ 

της αντίπαλης ομάδας. Η αντικατάσταση δεν είχε ολοκληρωθεί καθώς δεν είχε ξαναρχίσει το παιχνίδι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

Ναι, με την προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής είχε δηλωθεί πριν τον αγώνα.
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152. Ένας ποδοσφαιριστής αλλάζει θέση με τον τερματοφύλακα στην διάρκεια του ημιχρόνου χωρίς την 

άδεια του διαιτητή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο λάκτισμα ή 

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που πήρε την θέση του τερματοφύλακα και να παρατηρήσει τον 

τερματοφύλακα που παίζει στην θέση του ποδοσφαιριστή. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που πήρε την θέση του τερματοφύλακα και να παρατηρήσει τον 

τερματοφύλακα που παίζει στην θέση του ποδοσφαιριστή. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα 

από το σημείο του πέναλτι.

Θα πρέπει να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές αμέσως μόλις το αντιληφθεί. Εάν η μπάλα παίζεται, θα 

πρέπει να περιμένει μέχρι να διακοπεί το παιχνίδι.

149. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και αμέσως 

επιστρέφει στον πάγκο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι εάν δεν υπάρχει πλεονέκτημα.  Θα πρέπει να αποβάλλει τον αναπληρωματικό για 

δεύτερη παρατήρηση και εάν έχει διακοπεί το παιχνίδι, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα κατά την διακοπή.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι εάν δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Θα πρέπει να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό για 

αντιαθλητική συμπεριφορά και εάν έχει διακοπεί το παιχνίδι, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο 

διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα κατά την διακοπή.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι εάν δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Θα πρέπει να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό για 

αντιαθλητική συμπεριφορά και εάν έχει διακοπεί το παιχνίδι, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα κατά την διακοπή.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι εάν δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Θα πρέπει να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό 

επειδή εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή. Εάν έχει διακοπεί το παιχνίδι, θα πρέπει να 

ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα κατά την 

διακοπή.

150. Επιτρέπεται σε έναν τερματοφύλακα να εκτελέσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, ένα 

λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ ή ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι;

Ναι, είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας.

Ναι, είναι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής της ομάδας, αλλά στη συνέχεια πρέπει να επιστρέψει στην δική του περιοχή 

του πέναλτι.

Όχι.

Μονό κατόπιν άδειας του διαιτητή

151. Ένας αναπληρωματικός από κάθε ομάδα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο την στιγμή που μια 

ομάδα σημειώνει ένα τέρμα, και ο διαιτητής...

ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους ποδοσφαιριστές για αντιαθλητική συμπεριφορά και τους διατάσσει να 

εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο 

παιζόταν η μπάλα πριν την επίτευξη του τέρματος.

ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους ποδοσφαιριστές για αντιαθλητική συμπεριφορά και τους διατάσσει να 

εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή από την περιοχή του τέρματος.

ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους ποδοσφαιριστές για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια και τους διατάσσει 

να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο 

παιζόταν η μπάλα πριν την επίτευξη του τέρματος.

ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τους ποδοσφαιριστές για αντιαθλητική συμπεριφορά και τους διατάσσει να 

εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την περιοχή του 

τέρματος.
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157. Είναι σωστό το παρακάτω; "Κάθε φορά που ένας αναπληρωματικός χτυπάει την μπάλα που 

παίζεται με ένα αντικείμενο, ο αγώνας θα πρέπει να αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή."

Ναι, πάντα.

Όχι.

Ναι, εκτός από την περίπτωση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

154. Ένας αναπληρωματικός τραυματίζεται στην διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα. Η ομάδα 

του θέλει να τον αντικαταστήσει με άλλο ποδοσφαιριστή. Αυτό επιτρέπεται;

Όχι, ποτέ.

Ναι, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο αγώνας. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο διαιτητής.

Ναι, αλλά μόνον αν αυτό γίνει δεκτό από την άλλη ομάδα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

153. Ένας ποδοσφαιριστής επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να του έχει κάνει ο διαιτητής σήμα 

και αγγίζει σκοπίμως την μπάλα με το χέρι του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια.

Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Εάν ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι ένοχος αντιαθλητικής συμπεριφοράς επειδή άγγιξε σκοπίμως την μπάλα με το χέρι 

του, θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για δεύτερη παρατήρηση στον ίδιο αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής θα 

πρέπει να αποβληθεί απευθείας εάν απέτρεψε την σημείωση τέρματος ή μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη 

τέρματος.

156. Ένας αμυντικός και ένας επιθετικός βγαίνουν κατά τύχη από τον αγωνιστικό χώρο και προς στιγμήν 

παραμένουν έξω από αυτόν. Ο διαιτητής...

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

διακόπτει το παιχνίδι εάν έχει βγει ο τερματοφύλακας.

διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

155. Μέχρι ποιο σημείο του αγώνα μπορούν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές να συμπληρώσουν τον 

μέγιστο αριθμό παικτών, στην περίπτωση που ο αγώνας έχει ξεκινήσει με λιγότερους από 11 

ποδοσφαιριστές;

Μέχρι το ημίχρονο.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια μιας διακοπής, με την άδεια του διαιτητή, με την προϋπόθεση ότι τα ονόματά 

τους είχαν δηλωθεί στον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.

Οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, κατά την διάρκεια μιας διακοπής και με την άδεια του διαιτητή.

Δεν μπορούν να συμπληρώσουν τον αριθμό των ποδοσφαιριστών σε κανένα σημείο του αγώνα, εάν αυτός έχει 

ξεκινήσει.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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161. Σημειώστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται στην ορθή διαδικασία αντικατάστασης:

Ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής μπορεί να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο από την διχοτόμο γραμμή και σε 

διακοπή του αγώνα.

Οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές υπόκεινται στην εξουσία και την δικαιοδοσία του διαιτητή από την στιγμή που 

συμμετέχουν στο παιχνίδι.

Η αντικατάσταση ολοκληρώνεται όταν ο αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και παίξει 

την μπάλα.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

158. Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται για το εναρκτήριο λάκτισμα πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, την 

στιγμή που ένας συμπαίκτης του χτυπάει έναν ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας. Είναι σωστό 

να αποβληθεί ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα του να παραμείνει με 10 ποδοσφαιριστές;

Όχι, ποτέ.

Ναι.

Όχι, η ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή με έναν από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς. Εάν η 

ομάδα δεν έχει δηλώσει αναπληρωματικούς, η ομάδα μπορεί να αγωνιστεί με 10 ποδοσφαιριστές.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

159. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη ενός 

αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής με τον αριθμό 8 προσεγγίζει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 3 της 

αντίπαλης ομάδας και τον προσβάλλει. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 8, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 8, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους 

δηλωμένους αναπληρωματικούς, αναλόγως του τι θα αποφασίσει η ομάδα.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή με τον αριθμό 8, ο οποίος μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους 

δηλωμένους αναπληρωματικούς.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή αν θα τον παρατηρήσει ή αν θα τον αποβάλλει.

160. Ένας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο με την άδεια του διαιτητή για να λάβει 

ιατρική φροντίδα λόγω τραυματισμού. Ένα λεπτό αργότερα, επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο 

χωρίς άδεια και παίζει την μπάλα που του πασάρει ένας συμπαίκτης του. Ο διαιτητής...

διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από 

το σημείο που βρισκόταν η μπάλα την στιγμή της διακοπής.

αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι γιατί η έξοδός του οφείλονταν σε τραυματισμό.

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του από το σημείο 

στο οποίο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα 

την στιγμή της διακοπής.
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166. Επιτρέπεται ο τερματοφύλακας να φοράει κοντομάνικο ζέρσεϊ;

Ναι.

Όχι.

Οι τερματοφύλακες μόνο μπορούν να φοράνε κοντομάνικα τζέρσεϊ.

Αυτό είναι απόφαση της ομάδας.

163. Πότε μπορεί να εισέλθει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο ένας ποδοσφαιριστής από τον οποίο 

ζήτησε ο διαιτητής να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να τακτοποιήσει τον εξοπλισμό 

του;

Όταν παίζεται η μπάλα.

Οποτεδήποτε.

Όταν δεν παίζεται η μπάλα.

Όταν δεν παίζεται η μπάλα και μόνο από την διχοτόμο γραμμή.

162. Ένας ποδοσφαιριστής αγγίζει εκ προθέσεως την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του πέναλτι 

για να εμποδίσει την επίτευξη ενός τέρματος. Την στιγμή του φάουλ, η ομάδα του έχει επτά 

ποδοσφαιριστές μόνο. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να κρατήσει επιπρόσθετο χρόνο ή να διατάξει την επανάληψη του 

πέναλτι. Ο διαιτητής θα αποφασίσει όταν έχει πραγματοποιηθεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να διακόψει τον αγώνα εκτός αν η ομοσπονδία μέλος έχει αποφασίσει 

ότι οι αγώνες της μπορούν να συνεχίζονται με λιγότερους από επτά ποδοσφαιριστές σε μία ομάδα.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή. Οι δύο προπονητές θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πρέπει να 

επεκταθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα ή αν θα πρέπει να επαναληφθεί η εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο 

του πέναλτι.

165. Επιτρέπεται στους ποδοσφαιριστές να φοράνε κοσμήματα κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού;

Ναι.

Όχι.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Εξαρτάται από τον διαιτητή.

164. Ποιο από τα ακόλουθα αντικείμενα δεν αποτελεί τμήμα του βασικού υποχρεωτικού εξοπλισμού;

Ένα μισόγαντο.

Γάντια τερματοφύλακα.

Κολάν προσαγωγών.

Κανένα από τα τρία αντικείμενα.
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172. Επιτρέπεται η τηλεπικοινωνία μεταξύ των ποδοσφαιριστών και της τεχνικής περιοχής;

Ναι.

Όχι.

Ναι, εφόσον γίνεται με τον αρχηγό.

Ναι, εφόσον το επιτρέψει ο διαιτητής.

171. Επιτρέπονται τα κολάν προσαγωγών;

Ναι, πάντα.

Όχι, οι κανόνες του Παιχνιδιού αναφέρουν μόνο παντελονάκια.

Ναι, εφόσον έχουν το ίδιο χρώμα με το βασικό χρώμα που έχουν τα παντελονάκια.

Όχι, ποτέ.

168. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί χωρίς επικαλαμίδες;

Ναι.

Μόνο εάν είναι ο αρχηγός.

Όχι.

Ναι, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος.

167. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να 

τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του, επανέρχεται ενώ η ομάδα του έχει την κατοχή της μπάλας και 

χωρίς την άδεια του διαιτητή. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο ποδοσφαιριστής δέχεται παρατήρηση για την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.  

Κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που ο ποδοσφαιριστής εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για την επιστροφή του στον αγωνιστικό χώρο χωρίς 

την άδειά του και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα 

όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, κάνει προφορική σύσταση στον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

170. Εάν δυο ομάδες φοράνε τα ίδια χρώματα φανέλας σε έναν επίσημο αγώνα, ποιος πρέπει να 

αλλάξει και τι γίνεται εάν ο αγώνας είναι φιλικός ή διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα;

Και στις δυο περιπτώσεις, η ομάδα που αγωνίζεται εντός έδρας, εφόσον διαθέτουν φανέλες διαφορετικού χρώματος.

Η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να αλλάζει πάντα.

Η φιλοξενούμενη ομάδα, και εάν πρόκειται για ουδέτερο γήπεδο, η ομάδα με την πιο πρόσφατη σύνδεση σε 

169. Επιτρέπεται να σημειωθεί ένα τέρμα χωρίς παπούτσι;

Μόνο εάν είναι άμεσο.

Εάν το τέρμα σημειώνεται άμεσα και η απώλεια του παπουτσιού είναι τυχαία.

Δεν επιτρέπεται ποτέ. Πρέπει να ζητηθεί από τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να 

ξαναφορέσει τα παπούτσια του.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

ομοσπονδία.

Καθορίζεται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.
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179. Επιτρέπεται στους ποδοσφαιριστές να φέρουν μονοκόμματη αγωνιστική ενδυμασία αντί για 

φανέλα και παντελονάκι.

Ναι αυτό είναι συνηθισμένο.

Όχι.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Ναι, εάν το επιτρέπει ο διαιτητής.

178. Οι φανέλες θα πρέπει να έχουν μανίκια. Αυτό είναι σωστό;

Ναι.

Όχι.

Μόνο σε επίσημους αγώνες.

Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή.

174. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι αξιωματούχοι του αγώνα οφείλουν να ελέγξουν το σύνολο του 

εξοπλισμού των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι σωστό;

Ναι.

Όχι.

Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Όχι, η αποστολή αυτή ανήκει στον παρατηρητή διαιτησίας.

173. Επιτρέπεται να αγωνισθεί ένας ποδοσφαιριστής σε φιλικό παιχνίδι χωρίς επικαλαμίδες;

Ναι, γιατί είναι προαιρετικές.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Όχι, γιατί αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού που απαιτείται για κάθε ποδοσφαιριστή.

Ναι, γιατί πρόκειται για φιλικό παιχνίδι.

175. Τι πρέπει να γίνει εάν ένας ποδοσφαιριστής αποκαλύψει κάποιο σύνθημα ή διαφήμιση που φέρει 

κάτω από την επίσημη φανέλα της ομάδας του;

Εξαρτάται από τον τύπο του συνθήματος ή της διαφήμισης.

Ο διαιτητής θα το σημειώσει στην έκθεσή του και οι διοργανωτές θα είναι υπεύθυνοι για την επιβολή πειθαρχικών 

κυρώσεων στον ποδοσφαιριστή.

Δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

177. Κάθε τερματοφύλακας φέρει χρώματα που τον ξεχωρίζουν από:

Την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.

Τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, τον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.

Τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον διαιτητή και τον τέταρτο διαιτητή.

Τους συμπαίκτες του.

176. Οι επικαλαμίδες πρέπει:

Να παρέχουν εύλογο βαθμό προστασίας.

Να είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως καουτσούκ ή πλαστικό.

Να καλύπτονται πλήρως από τις κάλτσες.

Όλες οι προηγούμενες απαντήσεις είναι σωστές.
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186. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται σε έναν ποδοσφαιριστή να φοράει κολάν προσαγωγών;

Όποτε κρίνεται απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση ότι ξεχωρίζει το χρώμα από το κοντό παντελονάκι.

Όποτε κρίνεται απαραίτητο, π.χ. όταν επικρατεί κρύο.

Οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι έχει το ίδιο χρώμα με το βασικό χρώμα που έχουν τα παντελονάκια.

Όταν θεωρείται απαραίτητο για ιατρικούς σκοπούς.

185. Μια ομάδα αποφασίζει οι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν με μακριά παντελονάκια. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Δεν πρέπει να το επιτρέψει.

Δεν πρέπει να το επιτρέψει γιατί από τους Κανόνες του Παιχνιδιού ορίζεται ότι επιτρέπονται μόνο κοντά παντελονάκια.

Θα πρέπει να το επιτρέψει, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διαφορετικό χρώμα από τα παντελονάκια της αντίπαλης 

ομάδας.

Θα πρέπει να το επιτρέψει, υπό την προϋπόθεση ότι φορούν κοντά παντελονάκια και κάλτσες πάνω από αυτά και 

έχουν το ίδιο χρώμα με τα κοντά παντελονάκια.

181. Το παπούτσι ενός ποδοσφαιριστή του φεύγει κατά λάθος και αμέσως μετά αυτός σημειώνει τέρμα. 

Αυτό επιτρέπεται;

Ναι.

Όχι, το παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Όχι, το παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Όχι, το παιχνίδι πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου με από τέρματος λάκτισμα.

180. Επιτρέπεται στους ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιούν ταινία προκειμένου να καλύψουν τυχόν 

κοσμήματα;

Όχι.

Όχι εάν τα κοσμήματα είναι μεταλλικά.

Ναι, εάν το επιτρέπει ο διαιτητής.

Ναι, εφόσον την ευθύνη αναλαμβάνει ο ποδοσφαιριστής.

182. Πότε μπορεί να επιστρέψει ένας ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο όταν έχει βγει για να 

τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του;

Μπορεί να εισέλθει οποιαδήποτε στιγμή θέλει.

Όταν παίζεται η μπάλα ή όχι.

Δεν επιτρέπεται να επιστρέψει χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Όταν του δώσει άδεια ο διαιτητής, και εάν η μπάλα παίζεται μέσω της γραμμής του τέρματος.

184. Μπορεί ο διαιτητής να παρατηρήσει έναν ποδοσφαιριστή για παραβίαση του Κανόνα 4;

Ναι.

Ναι, και θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

Όχι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

183. Επιτρέπεται ένας παίκτης να φοράει γυαλιά κατά την διάρκεια ενός αγώνα;

Όχι, οι κανόνες του Παιχνιδιού δεν το επιτρέπουν.

Ναι, οι κανόνες του Παιχνιδιού δεν αναφέρονται σε γυαλιά.

Ναι, εάν ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι ασφαλή.

Ναι, εφόσον επιτρέπεται από τους κανόνες της διοργάνωσης.
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191. Ένας ποδοσφαιριστής αρνείται να βγάλει ένα σκουλαρίκι, ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο, 

στην διάρκεια ενός αγώνα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Δεν θα πρέπει να του επιτρέψει να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Θα πρέπει να του ζητήσει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια της επόμενης διακοπής στο παιχνίδι.

Θα πρέπει να τον παρατηρήσει αν αρνηθεί να υπακούσει τον διαιτητή.

188. Ο διαιτητής ζητάει από έναν ποδοσφαιριστή να βγάλει τυχόν κοσμήματα που φοράει. Μερικά από 

μερικά λεπτά, συνειδητοποιεί ότι ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει να τα φοράει. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες του. Ο διαιτητής θα πρέπει να 

ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να βγάλει τα κοσμήματα.

Δεν θα πρέπει να λάβει πειθαρχικά μέτρα, αλλά να ζητήσει ξανά από τον ποδοσφαιριστή να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο για να βγάλει τα κοσμήματα.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Εάν έχει διακοπεί το παιχνίδι για να 

δείξει ο διαιτητής την κίτρινη κάρτα, θα πρέπει να ξεκινήσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το 

σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα κατά την διακοπή.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

187. Σύμφωνα με τις εντολές του γιατρού, ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να φοράει γύψο στο βραχίονά 

του για να αποφύγει περαιτέρω τραυματισμούς. Τι θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής;

Θα πρέπει να επιτρέψει την συμμετοχή του αφού βεβαιωθεί ότι δεν συντρέχει σωματικός κίνδυνος για αυτόν και τους 

υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Θα πρέπει να μην επιτρέψει την συμμετοχή του γιατί ο γύψος συνιστά κίνδυνο για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Θα πρέπει να του επιτρέψει να αγωνιστεί δεδομένου ότι έχει την άδεια του ιατρού.

Τίποτα, δεν αποτελεί ευθύνη του διαιτητή καθώς ο ποδοσφαιριστής διαθέτει ιατρικό πιστοποιητικό.

190. Ένας ποδοσφαιριστής αρνείται να καλύψει τις επικαλαμίδες του με τις κάλτσες του, ισχυριζόμενος 

ότι έχει ένα τραύμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Αφού ελέγξει το τραύμα, ο διαιτητής θα πρέπει να του επιτρέψει να συνεχίσει τον αγώνα γιατί πρόκειται για βάσιμο 

λόγο.

Δεν θα πρέπει να του επιτρέψει να συνεχίσει εάν αρνείται να καλύψει εντελώς τις επικαλαμίδες του.

Θα πρέπει να ζητήσει από τους αξιωματούχους της ομάδας να αντικαταστήσουν τον ποδοσφαιριστή.

Θα πρέπει να ζητήσει από τον ιατρό να καλύψει το τραύμα ώστε να μπορεί να συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής να 

αγωνίζεται.

189. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας, σκίζει το παντελονάκι του και μένει 

γυμνός από την μέση και κάτω. Ο διαιτητής...

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και αμέσως μόλις διακοπεί το παιχνίδι, ζητάει από τον ποδοσφαιριστή να 

φορέσει νέο παντελονάκι και του επιτρέπει να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο όταν το κάνει.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Όταν διακοπεί το παιχνίδι, ζητάει από τον ποδοσφαιριστή να φορέσει νέο 

παντελονάκι. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να επιστρέψει μόνο όταν δεν παίζεται η μπάλα.

διακόπτει το παιχνίδι, ζητάει από τον ποδοσφαιριστή να φορέσει νέο παντελονάκι και αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με 

ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα.

διακόπτει το παιχνίδι, ζητάει από τον ποδοσφαιριστή να φορέσει νέο παντελονάκι και αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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196. Τι πρέπει να συμβεί στην περίπτωση που τα χρώματα στις φανέλες των τερματοφυλάκων είναι ίδια 

και κανείς από τους δύο δεν έχει δεύτερη φανέλα διαφορετικού χρώματος;

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι, αναφέροντας το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει στους τερματοφύλακες να συμμετάσχουν στον αγώνα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να ζητήσει από τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας να φορέσει ένα γιλέκο 

διαφορετικού χρώματος.

Ο διαιτητής θα πρέπει να ζητήσει από τον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας να φορέσει την φανέλα της 

δεύτερης εμφάνισης της ομάδας του.

193. Σε έναν ποδοσφαιριστή, του οποίου του έχει σκιστεί το σορτσάκι, του φεύγει κατά λάθος το 

παπούτσι και αμέσως μετά σημειώνει τέρμα μόνο με την κάλτσα που φοράει. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή, να του ζητήσει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό 

χώρο ώστε να διορθώσει τον εξοπλισμό του και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή και να του ζητήσει να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο ώστε να διορθώσει τον εξοπλισμό του. Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα, το οποίο θα το εκτελέσει ένας ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο 

βρισκόταν η μπάλα την στιγμή που διέκοψε ο διαιτητής τον αγώνα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να φορέσει καινούργιο παντελονάκι και το 

παπούτσι του. Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι από το σημείο στο οποίο έγινε το σουτ.

192. Οι ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φοράνε αμάνικες φανέλες. Τι θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής;

Θα πρέπει να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι γιατί δεν επιτρέπονται οι αμάνικες φανέλες.

Θα πρέπει να καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα μέχρι η εν λόγω ομάδα να προμηθευτεί τον εξοπλισμό που 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, 

δεν θα αρχίζει ο αγώνας.

Θα πρέπει να επιτρέψει στην ομάδα να αγωνιστεί με τις φανέλες αυτές εάν η ομάδα δεν μπορεί να επιλύσει το 

πρόβλημα, και να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Στους Κανόνες του Παιχνιδιού δεν αναφέρεται ότι οι φανέλες πρέπει να έχουν μανίκια.

195. Επιτρέπεται η χρήση παπουτσιών με τάπες από καουτσούκ ή αλουμίνιο;

Ναι.

Όχι.

Ναι, εφόσον το υλικό είναι εγκεκριμένο από τους διοργανωτές.

194. Ορίζεται από τον Κανόνα 4 η χρήση ποδοσφαιρικών υποδημάτων ως υποχρεωτική;

Ναι.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές φοράνε τον ίδιο τύπο υποδημάτων.

Όχι, σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο.

Όχι, στην ενότητα "Βασικός εξοπλισμός" του Κανόνα 4 αναφέρονται μόνο υποδήματα και άλλος μη επικίνδυνος 

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα εάν του ποδοσφαιριστή του έφυγε το παπούτσι του κατά λάθος.

     εξοπλισμός για τους ποδοσφαιριστές.

Ναι, εφόσον δεν είναι επικίνδυνες οι τάπες.
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202. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 4, ο διαιτητής θα πρέπει...

να διακόψει το παιχνίδι και να ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να διορθώσει τον εξοπλισμό του.

να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή και να ξεκινήσει πάλι τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

θα πρέπει να ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο ώστε να διορθώσει τον 

εξοπλισμό του.

θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο 

ώστε να διορθώσει τον εξοπλισμό του.

198. Ένας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να διορθώσει τα υποδήματά του. 

Μπορεί ο διαιτητής να του δώσει άδεια να επιστρέψει ενώ παίζεται η μπάλα;

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον ο διαιτητής ελέγξει τα υποδήματα.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον οι αξιωματούχοι του αγώνα έχουν ελέγξει τα υποδήματα πριν δοθεί άδεια στον ποδοσφαιριστή 

να επιστρέψει.

Ναι, αλλά μπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο μόνο από τις γραμμές του πλαγίου.

197. Ένας ποδοσφαιριστής σηκώνει την φανέλα του και από κάτω φοράει μια άλλη φανέλα στην οποία 

αναγράφεται ένα μήνυμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα, εκτός αν το μήνυμα είναι πολιτικού ή θρησκευτικού περιεχομένου.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή γιατί αποκάλυψε το μήνυμα.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή επειδή επέδειξε το μήνυμα που αναγραφόταν στην εσωτερική φανέλα.

199. Επιτρέπεται σε έναν ποδοσφαιριστή να φοράει κάλτσες που καλύπτουν όλο το πόδι του;

Όχι.

Ναι, εάν κάνει κρύο.

Ναι, εφόσον καλύπτουν τις επικαλαμίδες του.

Εξαρτάται από το αν ο αγώνας είναι διεθνής ή όχι.

201. Σκεφτείτε την παρακάτω πρόταση: "Δεν χρειάζεται να υπάρχει αριθμός στην φανέλα του 

τερματοφύλακα." Αυτό...

ισχύει, εκτός αν οι κανόνες της διοργάνωσης προβλέπουν την αναγραφή αριθμών στις φανέλες των ποδοσφαιριστών.

δεν ισχύει.

ισχύει επειδή οι φανέλες των τερματοφυλάκων πρέπει να έχουν μόνο τον αριθμό 1.

ισχύει επειδή οι φανέλες των τερματοφυλάκων πρέπει να έχουν μόνο τον αριθμό 1 ή 13.

200. Οι φανέλες των δύο τερματοφυλάκων είναι ιδίου χρώματος και κανείς τους δεν έχει άλλη φανέλα. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει προσωρινά τον αγώνα. Πρέπει να φοράνε φανέλες διαφορετικού χρώματος.

Θα πρέπει να επιτρέψει την έναρξη του αγώνα, αλλά να ζητήσει από τους αρχηγούς των ομάδων να μην εισέρχονται οι 

τερματοφύλακες στην περιοχή του πέναλτι της αντίπαλης ομάδας στη διάρκεια μιας επίθεσης.

Θα πρέπει να επιτρέψει την έναρξη του αγώνα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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208. Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει την είσοδο ιατρικού προσωπικού στον αγωνιστικό χώρο;

Όχι, σε καμία περίπτωση.

Ναι, πάντα.

Ναι, για να αξιολογήσει ένα τραυματισμό όταν έχει διακοπεί το παιχνίδι.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό ή τραύμα που αιμορραγεί.

207. Μπορεί ένας διαιτητής να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σε ένα παιχνίδι χωρίς να δηλώσει τους 

λόγους;

Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Όχι, πρέπει πάντα να περιγράφει τους λόγους.

Εξαρτάται από τον κανονισμό της εθνικής ομοσπονδίας.

Ναι, εφόσον έχουν τιμωρηθεί μόνο αξιωματούχοι της ομάδας.

204. Επιτρέπεται ένας παίκτης να φοράει προστατευτικό εξοπλισμό κατά την διάρκεια ενός αγώνα για 

να αποφύγει τυχόν τραυματισμούς;

Οι ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να φοράνε επιγονατίδες ή επιαγκωνίδες, μάσκες προσώπου ή προστατευτικά 

κεφαλής καθώς είναι επικίνδυνα για τους άλλους ποδοσφαιριστές.

Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους φορώντας επιγονατίδες ή επιαγκωνίδες, μάσκες 

προσώπου ή προστατευτικά κεφαλής εφόσον δεν είναι επικίνδυνα για τους άλλους ποδοσφαιριστές.

Όχι, επειδή οι μάσκες προσώπου και τα προστατευτικά κεφαλής μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους άλλους 

ποδοσφαιριστές.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

203. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να συμμετέχει σε έναν επίσημο αγώνα με μη αθλητικά υποδήματα;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι ποδοσφαιριστές φοράνε τον ίδιο τύπο υποδημάτων.

Όχι, σε καμία περίπτωση.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επικίνδυνα για τον ίδιο ή κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή.

Εξαρτάται από το είδος του αγωνιστικού χώρου.

206. Ποιος ελέγχει το παιχνίδι;

Ο διαιτητής.

Οι βοηθοί του διαιτητή.

Ο τέταρτος διαιτητής.

Ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής.

205. Σημειώστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή σε περίπτωση παραβίασης του 

Κανόνα 4.

Ο διαιτητής ζητάει από τον ποδοσφαιριστή να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο ώστε να διορθώσει τον εξοπλισμό 

του.

Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο όταν η μπάλα "παίζει".

Δεν απαιτείται η διακοπή του παιχνιδιού.

Ο ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο μόλις διακοπεί το παιχνίδι (η μπάλα "δεν παίζει"), εκτός εάν 

έχει ήδη τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του.
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214. Για ποια από τις ακόλουθες αποστολές δεν είναι υπεύθυνος ο διαιτητής;

Την λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Την εφαρμογή των κανόνων της διοργάνωσης.

Την φροντίδα των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών.

Το να ενεργεί ως χρονομέτρης.

213. Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής εάν ένας ποδοσφαιριστής τραυματιστεί ελαφρά;

Ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να ρωτήσει τον ποδοσφαιριστή εάν χρειάζεται ιατρική φροντίδα και να 

ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να διατάξει την παροχή ιατρικής φροντίδας στον ποδοσφαιριστή εκτός 

του αγωνιστικού χώρου.

Ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού μέχρις ότου η μπάλα πάψει να παίζεται.

Ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

210. Ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις δεν απαιτεί την άδεια του διαιτητή;

Η έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο για να ξεπεραστεί ένας αντίπαλος με ντρίμπλα.

Η επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο μετά την τακτοποίηση του εξοπλισμού.

Η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο για την λήψη οδηγιών.

Η επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο μετά από λήψη ιατρικής φροντίδας.

209. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει περιστατικά που έλαβαν χώρα πριν από τον αγώνα;

Ναι, εφόσον τα περιστατικά έλαβαν χώρα ενώ αυτός, οι βοηθοί του ή ο τέταρτος διαιτητής ήταν μπροστά.

Ναι, εάν τα περιστατικά παρατηρήθηκαν από τον παρατηρητή διαιτησίας.

Εξαρτάται τι απαιτείται από τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Ναι, εάν διαπράχθηκαν ενώ ο διαιτητής ήταν παρών.

212. Ο διαιτητής έχει ξεχάσει να φέρει μαζί του τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες του και προκύπτει μια 

συμπεριφορά που πρέπει να τιμωρηθεί. Τι θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής;

Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει ή να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή προφορικά και πρέπει να πληροφορήσει τον 

ποδοσφαιριστή και τους αρχηγούς και των δυο ομάδων.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και πηγαίνει να τις φέρει.

Ο διαιτητής δεν μπορεί να παρατηρήσει ούτε και να αποβάλλει οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή χωρίς να επιδείξει την 

αντίστοιχη κάρτα.

Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει ή αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή χρησιμοποιώντας χειρονομίες και μιμούμενος 

ότι κρατά την κάρτα στο χέρι του.

211. Μπορεί ο διαιτητής να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή πριν από την έναρξη του παιχνιδιού;

Ναι, ο διαιτητής μπορεί να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή περιμετρικά 

πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, αλλά η ομάδα του είναι υποχρεωμένη να ξεκινήσει το παιχνίδι με μόνο 10 

ποδοσφαιριστές (δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί).

Ναι, ο διαιτητής μπορεί να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή περιμετρικά 

πριν από την έναρξη του παιχνιδιού και η ομάδα του θα ξεκινήσει το παιχνίδι με 11 ποδοσφαιριστές (επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί από κάποιον από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς).

Όχι, ο διαιτητής δεν μπορεί να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή πριν από την έναρξη του αγώνα. Επιτρέπεται μόνο να 

αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο του αγώνα.

Όχι, ποτέ.
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219. Ένας ποδοσφαιριστής δέχεται ένα αντικανονικό μαρκάρισμα από έναν αντίπαλο, αλλά κρατά την 

κατοχή της μπάλας και συνεχίζει το παιχνίδι. Ο διαιτητής...

εφαρμόζει το πλεονέκτημα και επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

τιμωρεί το παράπτωμα.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Ο διαιτητής δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει μια απόφαση εφόσον έχει εφαρμόσει 

το πλεονέκτημα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

216. Ο αρχηγός μίας ομάδας έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση που έλαβε ο 

διαιτητής;

Όχι, ούτε ο αρχηγός ούτε οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση 

που έλαβε ο διαιτητής.

Όχι, μόνο ο προπονητής έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για μια απόφαση που έλαβε ο διαιτητής.

Ναι. Εάν ο διαιτητής διαπράξει κάποιο οφθαλμοφανές σφάλμα με την απόφασή του, ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να 

διαμαρτυρηθεί και να τον διορθώσει.

Ναι. Ο αρχηγός έχει την εξουσία να ζητήσει από τον διαιτητή να εξηγήσει οποιαδήποτε απόφαση που έλαβε κατά την 

διάρκεια του παιχνιδιού.

215. Μπορεί ο αρχηγός μιας ομάδας να αποβάλλει κάποιον από τους συμπαίκτες του για ένα σοβαρό 

παράπτωμα;

Όχι, μόνο ο διαιτητής επιτρέπεται να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή.

Όχι, μόνο ο προπονητής μπορεί να αποβάλλει έναν από τους ποδοσφαιριστές του.

Ναι, μερικές φορές.

Ναι, ο αρχηγός έχει την εξουσία να αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή.

218. Ένας αξιωματούχος μιας ομάδας δεν συμπεριφέρεται με υπεύθυνο τρόπο. Τι πρέπει να κάνει ο 

διαιτητής;

Ο διαιτητής πρέπει να δείξει κόκκινη κάρτα στον αξιωματούχο και να τον απομακρύνει από την τεχνική περιοχή και την 

πέριξ περιοχή. Θα πρέπει επίσης να αναφέρει την παρεκτροπή στις οικείες αρχές.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διατάξει την απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο και τους παρακείμενους χώρους σε 

αυτόν.

Ο διαιτητής δεν πρέπει να πάρει κάποια απόφαση για όσο διαρκεί ο αγώνας.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις οικείες αρχές.

217. Ένας ποδοσφαιριστής, μετά από μια σύγκρουση με έναν αντίπαλο, αρχίζει να αιμορραγεί. Ο 

διαιτητής του ζητά να απομακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα. 

Μετά από την ιατρική φροντίδα, αυτός επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να πάρει την άδεια 

του διαιτητή. Αυτό είναι σωστό;

Ναι. Δεν απαιτείται η άδεια του διαιτητή.

Όχι. Ο διαιτητής πρέπει να του δώσει άδεια.

Όχι. Ο βοηθός διαιτητή είναι υπεύθυνος για να του επιτρέψει την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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224. Στην διάρκεια ενός άμεσου ελεύθερου λακτίσματος, η μπάλα αναπηδά κατά λάθος στον διαιτητή 

και εισέρχεται στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει πάντοτε να κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Εξαρτάται από την θέση από την οποία εκτελέστηκε το ελεύθερο λάκτισμα και από το ποια ομάδα είχε κλωτσήσει την 

μπάλα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί ποτέ να κατακυρωθεί το τέρμα.

221. Κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε ο διαιτητής να ζητήσει από τον βοηθό διαιτητή την γνώμη 

του σχετικά με την κανονικότητα ενός τέρματος που επιτεύχθηκε;

Ο διαιτητής πρέπει πάντα να συμβουλεύεται τον βοηθό, ακόμη και εάν είναι βέβαιος για την κανονικότητα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να συμβουλεύεται τον βοηθό οποτεδήποτε θεωρεί ότι απαιτείται η συνεργασία με τον βοηθό.

Ο διαιτητής δεν πρέπει ποτέ να ρωτά τον βοηθό διότι αυτός είναι εκείνος που έχει την πλήρη εξουσία να αποφασίσει.

Ο διαιτητής θα πρέπει να ρωτά τον βοηθό οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί ορθά και ευγενικά από τους ποδοσφαιριστές.

220. Κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού τραυματίζεται ένας ποδοσφαιριστής. Κατά την εξέταση του 

ποδοσφαιριστή, ο γιατρός πληροφορεί τον διαιτητή για τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού 

τραυματισμού εάν ο ποδοσφαιριστής συνεχίσει να αγωνίζεται. Μπορεί ο διαιτητής να απαγορεύσει 

στον ποδοσφαιριστή να συνεχίσει;

Όχι, δεν είναι απόφαση του διαιτητή.

Ναι, αυτό είναι ευθύνη του διαιτητή.

Ναι θα πρέπει να πληροφορήσει τον αξιωματούχο της ομάδας ότι ο ποδοσφαιριστής πρέπει να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο.

Όχι, δεν είναι απόφαση του διαιτητή. Μπορεί μόνο να πληροφορήσει τον αρχηγό, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει την 

αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή.

223. Μπορεί ο διαιτητής να αλλάξει μια απόφασή του;

Εξαρτάται από την σοβαρότητα του παραπτώματος.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εάν αντιληφθεί ότι δεν είναι ορθή ή, ύστερα από πληροφορίες από έναν βοηθό διαιτητή ή τον τέταρτο διαιτητή, 

με την προϋπόθεση ότι δεν ξανάρχισε το παιχνίδι ή ότι δεν τελείωσε ο αγώνας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

222. Σε περίπτωση που ένας διαιτητής χτυπηθεί στο πρόσωπο από την μπάλα, η οποία στην συνέχεια 

μπαίνει στο τέρμα ενόσω αυτός είναι προσωρινά εκτός δράσης, θα πρέπει να κατακυρωθεί το 

τέρμα παρόλο που δεν το είδε να επιτυγχάνεται;

Ναι, αφού συνεννοηθεί με τους αξιωματούχους του αγώνα. Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί υπό την επίβλεψη ενός εκ 

των βοηθών διαιτητή μέχρι να βγει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ναι, γιατί όλοι οι άλλοι γνωρίζουν ότι επιτεύχθηκε τέρμα, συνεπώς ο διαιτητής θα πρέπει να το κατακυρώσει.

Όχι, γιατί δεν είδε την επίτευξη του τέρματος.

Όχι, εκτός αν επιβεβαιώσουν και οι δύο αρχηγοί των ομάδων ότι το τέρμα σημειώθηκε σωστά.
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229. Γίνεται φάουλ σε έναν ποδοσφαιριστή που έχει κατοχή της μπάλας. Ο διαιτητής εφαρμόζει το 

πλεονέκτημα και ο ποδοσφαιριστής πασάρει σε έναν συμπαίκτη του. Αφού κοντρολάρει την 

μπάλα, ο συμπαίκτης αμέσως χάνει την μπάλα από έναν αντίπαλο. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να εφαρμόσει την οδηγία και να τιμωρήσει το αρχικό παράπτωμα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να εφαρμόσει την οδηγία και να τιμωρήσει το αρχικό παράπτωμα, με την προϋπόθεση ότι το 

πλεονέκτημα είχε εφαρμοστεί μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να τιμωρήσει άμεσα το αρχικό παράπτωμα και, αν χρειάζεται, να παρατηρήσει ή να αποβάλλει 

τον ποδοσφαιριστή.

226. Η εφαρμογή του πλεονεκτήματος σημαίνει ότι...

ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν η ομάδα κατά της οποίας διαπράχθηκε το παράπτωμα 

επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό.

ο ποδοσφαιριστής, που πραγματοποιεί το παράπτωμα, επωφελείται από την πράξη.

το παιχνίδι συνεχίζεται εάν η ομάδα κατά της οποίας πραγματοποιήθηκε το παράπτωμα συνεχίζει να έχει την κατοχή 

της μπάλας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

225. Μια ομάδα προσπαθεί επί τούτου να ηττηθεί σε έναν αγώνα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να προειδοποιήσει τον αρχηγό της ομάδας ότι αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά, θα διακόψει 

προσωρινά τον αγώνα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει οριστικά το παιχνίδι.

Ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού, αλλά να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Ο διαιτητής δεν θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα τέρματα που σημειώθηκαν ενόσω η ομάδα φερόταν με αυτόν τον 

τρόπο.

228. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, οι ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού...

μπορούν να επιστρέψουν στην διάρκεια του παιχνιδιού από οποιαδήποτε γραμμή των ορίων με την άδεια του βοηθού 

διαιτητή, του τέταρτου διαιτητή ή του διαιτητή.

μπορούν ή δεν μπορούν να επιστρέψουν ενώ παίζεται η μπάλα, αναλόγως του τραυματισμού.

πρέπει να περιμένουν μια διακοπή του παιχνιδιού για να επιστρέψουν.

εάν παίζεται η μπάλα, πρέπει πάντοτε να επιστρέφουν στον αγώνα από την γραμμή του πλαγίου, αφού λάβουν άδεια 

227. Ο διαιτητής αποβάλλει έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ο ποδοσφαιριστής αρνείται να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο ‐ ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή σε αυτή την περίπτωση;

Ο διαιτητής θα πρέπει να μιλήσει με τον αρχηγό ώστε να υποχρεώσει τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού, αλλά να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να μιλήσει στους αξιωματούχους της ομάδας ώστε να υποχρεώσουν τον ποδοσφαιριστή να 

αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής θα πρέπει να μιλήσει με τον αρχηγό και τους αξιωματούχους της ομάδας ώστε να διασφαλίσουν ότι ο 

ποδοσφαιριστής θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής αρνηθεί να 

αποχωρήσει, ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει οριστικά τον αγώνα.
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234. Ποιες αλλαγές προβλέπονται για τους αγώνες ποδοσφαιριστών κάτω των 16 ετών σύμφωνα με τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού;

Οι διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου.

Το μέγεθος, βάρος και υλικό κατασκευής της μπάλας.

Η διάρκεια του αγώνα.

231. Ο διαιτητής τραυματίζεται πριν την έναρξη του αγώνα. Ποιος αξιωματούχος θα τον αντικαταστήσει;

Τον αντικαθιστά ο τέταρτος διαιτητής, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες της διοργάνωσης.

Και οι δύο ομάδες συμφωνούν από κοινού εάν θα πρέπει να διευθύνει τον αγώνα ο τέταρτος διαιτητής ή εάν θα πρέπει 

να τον διακόψει προσωρινά.

Ο αρχαιότερος βοηθός διαιτητή αντικαθιστά τον διαιτητή. Ο τέταρτος διαιτητής αντικαθιστά τον βοηθό διαιτητή.

Την απόφαση αυτή την λαμβάνει ο διαιτητής.

230. Ένας αμυνόμενος, όχι ο τερματοφύλακας, και ένας επιτιθέμενος από διαφορετικές ομάδες 

συγκρούονται στην διάρκεια του παιχνιδιού και τραυματίζονται. Ο διαιτητής επιτρέπει την είσοδο 

ιατρικού προσωπικού στον αγωνιστικό χώρο. Με αυτό τον τρόπο...

δεν χρειάζεται οι ποδοσφαιριστές να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο ενώ λαμβάνουν ιατρική φροντίδα.

εάν ο διαιτητής θεωρεί ότι ο ένας από τους δύο αργεί να συνέλθει, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο.

οι δύο ποδοσφαιριστές πρέπει να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο αφού λάβουν ιατρική φροντίδα, μόνο εάν 

έχουν κάποιο τραύμα που αιμορραγεί.

οι δύο ποδοσφαιριστές πρέπει να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο αφού γίνει αξιολόγηση του τραυματισμού 

τους.

233. Τραυματίζεται ένας ποδοσφαιριστής που διεκδικεί την μπάλα. Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι 

και αφού επανέλθει ο ποδοσφαιριστής ή αφού έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για να 

λάβει ιατρική φροντίδα, τότε ο διαιτητής θα πρέπει...

να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής.

να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι.

να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο διαιτητής.

να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή προς τον συμπαίκτη του τραυματισμένου ποδοσφαιριστή.

232. Κατά την διάρκεια ενός αγώνα ρίπτεται ένα αντικείμενο από έναν θεατή και κτυπά τον διαιτητή, 

έναν από τους βοηθούς διαιτητή ή έναν ποδοσφαιριστή. Ο αγώνας διακόπτεται προκειμένου το 

πρόσωπο αυτό να δεχθεί τις ιατρικές φροντίδες. Ο διαιτητής μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα;

Ο διαιτητής θα πρέπει να συνεχίσει το παιχνίδι εφόσον το τραυματισμένο άτομο έχει λάβει την κατάλληλη ιατρική 

φροντίδα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει οριστικά τον αγώνα καθώς θεωρείται ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Θα πρέπει 

να αναφέρει το περιστατικό στις  οικείες αρχές.

Αναλόγως της απόφασης του παρατηρητή του αγώνα, ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει την συνέχιση του αγώνα ή να 

τον διακόψει προσωρινά ή οριστικά.

Αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού, ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει την συνέχιση του αγώνα ή να τον 

διακόψει προσωρινά ή οριστικά. Θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις  οικείες αρχές.
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240. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής, που βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου για να λάβει ιατρική 

φροντίδα, να επιστρέψει από την γραμμή του τέρματος ενώ παίζεται η μπάλα;

Ναι, εάν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού.

Ναι, με την άδεια του διαιτητή.

Όχι. Εάν παίζεται η μπάλα, μπορεί να επιστρέψει μόνο από μια γραμμή του πλαγίου.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, καθώς δεν προβλέπεται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

239. Μπορεί ένας διαιτητής να επιτρέψει να αρχίσει ένας αγώνας εάν δεν υπάρχουν δίχτυα στα 

τέρματα;

Ο διαιτητής αποφασίζει εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί ο αγώνας ή όχι.

Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, τα τέρματα πρέπει να έχουν δίχτυα, ωστόσο ο διαιτητής μπορεί να 

επιτρέψει να αρχίσει ο αγώνας χωρίς αυτά.

Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, δεν είναι απαραίτητο να έχουν δίχτυα τα τέρματα, συνεπώς ο αγώνας 

μπορεί να ξεκινήσει.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

236. Ο διαιτητής αποφασίζει να εφαρμόσει το πλεονέκτημα μετά από ένα παράπτωμα, αλλά πριν κάνει 

το σχετικό σήμα με τα χέρια του, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα αποκτά την 

κατοχή της μπάλας. Ο διαιτητής...

διακόπτει το παιχνίδι επειδή δεν έκανε το σήμα για το πλεονέκτημα.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού επειδή δεν έκανε το σήμα για το πλεονέκτημα.

διακόπτει το παιχνίδι για το παράπτωμα επειδή ο ποδοσφαιριστής ο οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα δεν πρέπει να 

επωφεληθεί από αυτό.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και, κατά την διάρκεια της επόμενης διακοπής του παιχνιδιού, παρατηρεί τον 

ποδοσφαιριστή ο οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα.

235. Ποιο είναι το σωστό;

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις των Κανόνων 3 και 4.

Ο διαιτητής δεν θα πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις των Κανόνων 3 και 4.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις του Κανόνα 3, αλλά όχι για όλες τις 

παραβάσεις του Κανόνα 4.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόπτει πάντοτε το παιχνίδι για παραβάσεις του Κανόνα 4, αλλά όχι για όλες τις 

παραβάσεις του Κανόνα 3.

238. Ο διαιτητής υποπτεύεται ότι καμία από τις δυο ομάδες δεν προσπαθεί να σημειώσει τέρμα, ωστόσο 

κάτι τέτοιο δεν παραβιάζει κανέναν Κανόνα του Παιχνιδιού. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής επισημαίνει το γεγονός αυτό στους δύο αρχηγούς.

Ο διαιτητής προειδοποιεί τους δύο αρχηγούς ότι αν συνεχιστεί αυτό, θα διακόψει προσωρινά τον αγώνα.

Ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει τίποτε για αυτό και θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

237. Πότε μπορεί ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι;

Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι κατά την διακριτική του ευχέρεια για οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων 

του Παιχνιδιού.

Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι για οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση.

Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι εάν, αφού έχει εφαρμόσει το πλεονέκτημα, αυτό δεν πραγματοποιείται.
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245. Έχει ο διαιτητής την εξουσία να αποβάλλει τους αξιωματούχους της ομάδας από τον αγωνιστικό 

χώρο και τους παρακείμενους σε αυτόν χώρους;

Όχι, ο διαιτητής μπορεί μόνο να ζητήσει από τους αξιωματούχους να είναι ήσυχοι κατά την διάρκεια του αγώνα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, αλλά μόνο τον προπονητή.

242. Ένας ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για ένα παράπτωμα που τιμωρείται με παρατήρηση ή αποβολή, 

όμως ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχεια του αγώνα προκειμένου να αφήσει το πλεονέκτημα στην 

αντίπαλη ομάδα. Πότε θα πρέπει να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί ο ποδοσφαιριστής;

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για ένα παράπτωμα που τιμωρείται 

με παρατήρηση ή αποβολή.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι μόνο εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για ένα παράπτωμα που 

τιμωρείται με αποβολή και να του δείξει αμέσως την κόκκινη κάρτα.

Θα πρέπει να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, ωστόσο εάν η αντίπαλη ομάδα κερδίσει ξανά την κατοχή της μπάλας, ο 

διαιτητής θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να παρατηρήσει ή να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

Θα πρέπει να παρατηρήσει ή να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή την επόμενη φορά που η μπάλα θα βγει εκτός 

αγωνιστικού χώρου.

241. Έχει o διαιτητής το δικαίωμα να διακόψει τον αγώνα εάν κατά την άποψή του ο φωτισμός είναι 

ανεπαρκής;

Όχι, ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού ακόμα και εάν ο φωτισμός είναι σχετικά 

ανεπαρκής.

Ναι.

Εξαρτάται από την κατάσταση του αγώνα. Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει το παιχνίδι αναλόγως του σκορ του αγώνα 

την στιγμή εκείνη.

Όχι, ποτέ.

244. Μπορεί ο διαιτητής να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα κατά την διάρκεια της ανάπαυλας του 

ημιχρόνου ή μετά την λήξη του αγώνα;

Ναι, μπορεί να το κάνει μέχρις ότου να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Ναι, μπορεί να το κάνει μέχρις ότου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ναι, μπορεί να το κάνει ακόμα και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, αλλά όχι μετά την λήξη του αγώνα.

Όχι, δεν μπορεί να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα μετά την λήξη του αγώνα ή στην διάρκεια της ανάπαυλας του 

ημιχρόνου.

243. Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του αγώνα ενώ ένας παίκτης έχει υποπέσει σε ένα παράπτωμα 

που τιμωρείται με παρατήρηση. Το παιχνίδι διακόπτεται για να κατακυρωθεί ένα ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ των αντιπάλων, οι οποίοι θέλουν να εκτελέσουν άμεσα το ελεύθερο λάκτισμα. Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής δεν θα πρέπει να επιτρέψει την εκτέλεση του λακτίσματος αν δεν έχει σφυρίξει πρώτα. Θα παρατηρήσει 

τον ένοχο ποδοσφαιριστή για το σχετικό παράπτωμα την επόμενη φορά που η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου 

μετά την εκτέλεση του λακτίσματος.

Ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει την γρήγορη εκτέλεση του λακτίσματος και να μην παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή 

την επόμενη φορά που η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο διαιτητής δεν θα πρέπει να επιτρέψει την γρήγορη εκτέλεση του λακτίσματος. Πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη 

που υπέπεσε στο παράπτωμα πριν επιτρέψει την συνέχιση του αγώνα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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251. Για ποιον από τους ακόλουθους λόγους μπορεί ένας βοηθός διαιτητή να εισέλθει στον αγωνιστικό 

χώρο;

Για να συνδράμει στην αντιμετώπιση μιας ομαδικής αντιπαράθεσης.

Για να διασφαλίσει την τήρηση του κανόνα των 9,15 μέτρων (10 γιάρδες) για παραπτώματα που διαπράττονται κοντά 

του.

250. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος; Τα καθήκοντα ενός βοηθού διαιτητή συμπεριλαμβάνουν την 

επισήμανση:

Του πότε ολόκληρη η μπάλα έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Του πότε ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Του πότε προκύπτει αντικανονική συμπεριφορά εκτός του οπτικού πεδίου του διαιτητή.

Του πότε ζητείται μια αντικατάσταση ποδοσφαιριστή.

247. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει...

ποδοσφαιριστές, αναπληρωματικούς και ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν.

τους αξιωματούχους και των δυο ομάδων, ποδοσφαιριστές και αναπληρωματικούς.

ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμπλέκονται στον αγώνα εκείνη την στιγμή.

ποδοσφαιριστές, αναπληρωματικούς, ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν και αξιωματούχους της ομάδας.

246. Ένας βοηθός διαιτητή δίνει σήμα ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή του πλαγίου. Ένας 

αμυνόμενος χτυπάει βίαια έναν επιθετικό μέσα στην περιοχή του πέναλτι αφού η μπάλα έχει βγει 

από τον αγωνιστικό χώρο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με επαναφορά της 

μπάλας από τα πλάγια.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με λάκτισμα από 

το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής θα πρέπει να παρατηρήσει τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με 

επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Ο διαιτητής θα πρέπει να παρατηρήσει τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με 

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

249. Όταν ορίζονται πρόσθετοι βοηθοί διαιτητές…

δεν επιτρέπεται να ορίζονται βοηθοί διαιτητές.

επιτρέπεται να ορίζεται μόνο ένας βοηθός διαιτητής.

επιτρέπεται να ορίζονται βοηθοί διαιτητές αλλά δεν πρέπει να ορίζεται τέταρτος διαιτητής.

248. Οι Κανόνες του Παιχνιδιού…

δεν επιτρέπουν τον ορισμό πρόσθετων βοηθών διαιτητών.

επιτρέπουν τον ορισμό πρόσθετων βοηθών διαιτητών μόνο σε διεθνείς αγώνες.

σύμφωνα με τους Κανόνες της διοργάνωσης, επιτρέπουν τον ορισμό πρόσθετων βοηθών.

επιτρέπουν τον ορισμό πρόσθετων βοηθών αρκεί αυτοί να είναι βοηθοί διατητές και όχι διαιτητές.
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257. Οι ρόλοι και οι ευθύνες των βοηθών διαιτητών ορίζονται από...

τον διαιτητή.

Το Συμβούλιο της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB).

Τους κανόνες της διοργάνωσης.

253. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να φέρουν ξεδιπλωμένα σημαιάκια κατά την διάρκεια του παιχνιδιού 

και να κοιτούν προς τον αγωνιστικό χώρο;

Ναι.

Όχι.

Ναι, εκτός εάν ο άνεμος τους εμποδίζει να τρέξουν.

Όχι, εκτός εάν παρεμβαίνουν στο παιχνίδι.

252. Οι βοηθοί διαιτητές πρέπει να σημειώνουν τα περιστατικά που συμβαίνουν σε έναν αγώνα στον 

οποίο υπάρχει επίσης και τέταρτος διαιτητής;

Ναι.

Όχι.

Μόνο τις παρατηρήσεις και τις αποβολές.

Όχι, γιατί αυτό είναι ευθύνη του τέταρτου διαιτητή.

254. Ποιο μέρος του σώματος δεν συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της θέσης οφσάιντ "πλησιέστερα 

στην αντίπαλη γραμμή τέρματος";

Κεφάλι.

Χέρι.

Κορμός.

Πόδια.

256. Ποια είναι η σωστή θέση του βοηθού διαιτητή όταν εκτελείται ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι σε ένα παιχνίδι;

Πίσω από το κοντάρι με την σημαία του κόρνερ.

Δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Στο σημείο που συναντώνται η γραμμή του τέρματος και η περιοχή του τέρματος.

255. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρείται απαραίτητη η χρήση του ηχητικού σήματος 

της σημαίας;

Όταν επισημαίνεται το οφσάιντ.

Φάουλ (εκτός του οπτικού πεδίου του διαιτητή).

Ξεκάθαρες αποφάσεις επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

Περιπτώσεις επίτευξης τέρματος (δύσκολες αποφάσεις).

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
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Στο σημείο που συναντώνται η γραμμή του τέρματος και η γραμμή της περιοχής του πέναλτι.

τους Κανόνες του Παιχνιδιού.
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262. Τι από τα παρακάτω θα πρέπει να κάνει ο βοηθός διαιτητή όταν διαπράττεται ένα φάουλ από έναν 

αμυνόμενο στην περιοχή του πέναλτι κοντά σε αυτόν, που δεν το έχει δει ο διαιτητής;

Θα πρέπει να έχει οπτική επαφή με τον διαιτητή για να διαπιστώσει πού είναι και τι έχει διατάξει.

Θα πρέπει να υψώσει την σημαία του με το δεξί του χέρι και να την κουνήσει λίγο, σε περίπτωση που δεν έχει διατάξει 

τίποτα ο διαιτητής.

Αφού ο διαιτητής σφυρίξει, ο βοηθός διαιτητή θα πρέπει να κινηθεί στην γραμμή του πλαγίου προς την σημαία του 

κόρνερ.

259. Σημειώστε ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τα καθήκοντα του βοηθού διαιτητή είναι 

λάθος:

Να καταδεικνύει πότε η μπάλα έχει περάσει πλήρως τις γραμμές οριοθέτησης του αγωνιστικού χώρου.

Οφείλει να επισημαίνει ένα αντικανονικό μαρκάρισμα, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο έγινε.

Να καταδεικνύει πότε ζητείται μια αντικατάσταση ποδοσφαιριστή.

Να καταδεικνύει εάν ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ).

258. Ένας βοηθός διαιτητή δίνει σήμα ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή του πλαγίου. Ο διαιτητής 

δεν το βλέπει και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένας επιτιθέμενος συνεχίζει να παίζει τη μπάλα, κάνει 

σέντρα και ένας συμπαίκτης του επιτυγχάνει ένα τέρμα. Εν συνεχεία, ο διαιτητής βλέπει το σήμα. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει επαναφορά από τα πλάγια, διότι η μπάλα είχε βγει εκτός αγωνιστικού 

χώρου όταν πέρασε την γραμμή του πλαγίου.

Σημειώνει το τέρμα διότι δεν είχε δει το σήμα και είχε ήδη κατακυρώσει το τέρμα.

Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που σημειώθηκε το τέρμα, διότι δεν υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη για την περίπτωση αυτή στους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από την γραμμή της περιοχής του τέρματος, διότι δεν υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη για την περίπτωση αυτή στους Κανόνες του Παιχνιδιού.

261. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος; Η συνεργασία του βοηθού διαιτητή περιλαμβάνει...

το να υποδεικνύει πότε σημειώθηκε φάουλ κοντά του κατά την διάρκεια του αγώνα.

το να ενημερώνει τον διαιτητή ότι ένας ποδοσφαιριστής που αιμορραγούσε, είναι τώρα έτοιμος να επιστρέψει.

το να ελέγξει εάν είναι έτοιμος να επιστρέψει ένας ποδοσφαιριστής που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο για να 

τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του και στέκεται δίπλα του.

το να επιτρέψει στο ιατρικό προσωπικό να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να ελέγξει τους τραυματισμένους 

ποδοσφαιριστές.

260. Ο βοηθός διαιτητή οφείλει να επισημαίνει στον διαιτητή κάθε αντικανονική συμπεριφορά που 

λαμβάνει χώρα εκτός του οπτικού πεδίου του διαιτητή;

Όχι. Οι βοηθοί διαιτητές καταδεικνύουν μόνο το πότε η μπάλα έχει περάσει πλήρως τις γραμμές οριοθέτησης του 

αγωνιστικού χώρου και πότε ένα ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή βρίσκεται σε αντικανονική θέση 

(οφσάιντ).

Ναι, αλλά μόνο εάν έχει διακοπεί το παιχνίδι.

Ναι.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του βοηθού διαιτητή να τον πληροφορεί.
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Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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267. Εάν υψώσει ένας βοηθός διαιτητή την σημαία του, οφείλει ο διαιτητής να τιμωρήσει το παράπτωμα 

ή την παραβίαση που υποδεικνύει ο βοηθός;

Ναι, καθώς έχει υποδειχθεί μια παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού.

Όχι, εκτός εάν ο διαιτητής έχει βγει προσωρινά εκτός δράσης και το παιχνίδι έχει συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του 

βοηθού διαιτητή .

Ναι, πάντα.

Οι απαντήσεις β) και γ) είναι σωστές.

264. Ένας βοηθός διαιτητή υποδεικνύει ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή του τέρματος, αλλά ο 

διαιτητής δεν βλέπει την σημαία. Τότε, ένας αμυνόμενος χτυπάει έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή 

του πέναλτι με υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ένα από τέρματος λάκτισμα, ένα λάκτισμα από 

την σέντρα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής ξεκινάει εκ νέου το παιχνίδι με ένα από τέρματος λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, αλλά 

δεν λαμβάνει κάποιο άλλο πειθαρχικό μέτρο. 

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ένα από τέρματος λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από 

το σημείο του κόρνερ.

263. Τι θα πρέπει να κάνει ο πιο κοντινός βοηθός διαιτητή στη διάρκεια μαζικής σύρραξης;

Θα πρέπει να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και να προσπαθήσει να χωρίσει τους ποδοσφαιριστές.

Θα πρέπει απλά να παρατηρήσει τα τεκταινόμενα.

Δεν είναι δική του ευθύνη το να παρέμβει.

266. Πού θα πρέπει να στέκονται οι βοηθοί διαιτητή κατά την διάρκεια λακτισμάτων από το σημείο του 

πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός παιχνιδιού;

Ο ένας βοηθός διαιτητή θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την γραμμή της περιοχής του πέναλτι και ο άλλος θα 

πρέπει να στέκεται στον κύκλο της σέντρας για να ελέγχει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Ο ένας θα πρέπει να στέκεται στο σημείο που συναντώνται η γραμμή της περιοχής του τέρματος και η γραμμή του 

τέρματος. Ο άλλος θα πρέπει να στέκεται στον κύκλο της σέντρας για να ελέγχει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Ο ένας θα πρέπει να στέκεται στο σημείο που συναντώνται η γραμμή της περιοχής του πέναλτι και η γραμμή του 

τέρματος. Ο άλλος θα πρέπει να στέκεται στον κύκλο της σέντρας για να ελέγχει τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Οι απαντήσεις α) και γ) θα μπορούσαν να είναι σωστές.

265. Υπάρχει  κάποια ειδική περίσταση κατά την οποία ο διαιτητής υποχρεούται να δεχτεί την απόφαση 

ενός βοηθού διαιτητή;

Ναι, κατά τις επαναφορές της μπάλας από τα πλάγια, στα από τέρματος λακτίσματα και στα οφσάιντ.

Όχι, ο διαιτητής δεν υποχρεούται ποτέ να λάβει υπόψη του τις αποφάσεις του βοηθού διαιτητή.

Ναι. Εάν ο διαιτητής βγει προσωρινά εκτός δράσης και το παιχνίδι έχει συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του βοηθού 

διαιτητή .

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο βοηθός διαιτητή βρίσκεται πιο κοντά στο παιχνίδι.
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Θα πρέπει να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει τον διαιτητή.
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272. Ποιο είναι το σήμα που πρέπει να κάνει ο βοηθός διαιτητή όταν έχει επιτευχθεί τέρμα, αλλά η 

μπάλα συνεχίζει να παίζεται;

Θα πρέπει να παραμείνει ακίνητος, στο ίδιο ύψος με την άκρη της περιοχής του πέναλτι.

Θα πρέπει γρήγορα να τρέξει 25‐30 μέτρα επάνω στην γραμμή του πλαγίου προς την διχοτόμο γραμμή.

Δεν θα πρέπει να κάνει σήμα.

Θα πρέπει πρώτα να σηκώσει την σημαία του ώστε να προσελκύσει την προσοχή του διαιτητή και στην συνέχεια να 

τηρήσει την συνήθη διαδικασία επίτευξης τέρματος και να τρέξει γρήγορα  25‐30 μέτρα επάνω στην γραμμή του 

πλαγίου προς την διχοτόμο γραμμή.

269. Πώς θα πρέπει να υποδείξει ένα τέρμα ο βοηθός διαιτητή εάν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την 

απόφαση;

Θα πρέπει να επαληθεύσει το τέρμα με το χέρι του.

Θα πρέπει να διασχίσει γρήγορα 25‐30 μέτρα στην γραμμή του πλαγίου προς την διχοτόμο γραμμή χωρίς να σηκώσει 

την σημαία του.

Θα πρέπει να τρέξει προς την διχοτόμο γραμμή, κάνοντας σήμα με το χέρι του.

Θα πρέπει να τρέξει και να σταθεί στο ίδιο ύψος με τον τελευταίο αμυνόμενο.

268. Ποια είναι η ευθύνη του βοηθού διαιτητή κατά την διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του 

πέναλτι;

Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν εισέρχεται κανένας ποδοσφαιριστής στην περιοχή του πέναλτι πριν την εκτέλεση του 

λακτίσματος.

Θα πρέπει να υποδείξει εάν ο τερματοφύλακας κινήθηκε εκτός της γραμμής του τέρματος πριν λακτιστεί η μπάλα και 

εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή του τέρματος.

Θα πρέπει να κάνει σήμα εάν ο τερματοφύλακας παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Οι απαντήσεις β) και γ) είναι σωστές.

271. Ποιο από τα παρακάτω σήματα πρέπει να κάνει ένας βοηθός διαιτητή ώστε να υποδείξει ότι η 

μπάλα έχει περάσει εντελώς την γραμμή του πλαγίου;

Πρέπει να σηκώσει την σημαία με το αριστερό ή το δεξί του χέρι και να κάνει ένα σήμα ώστε να υποδείξει την 

κατεύθυνση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

Θα πρέπει πάντοτε να σηκώνει την σημαία με το δεξί του χέρι και στην συνέχεια να αλλάζει χέρι αναλόγως της 

κατεύθυνσης που πρέπει να υποδείξει.

Δεν είναι απαραίτητο να κάνει σήμα.

Θα πρέπει πάντοτε να σηκώνει την σημαία με το αριστερό του χέρι και στην συνέχεια να αλλάζει χέρι αναλόγως της 

κατεύθυνσης που πρέπει να υποδείξει.

270. Τι θα πρέπει να κάνει ένας βοηθός διαιτητής εάν δει να διαπράττεται ένα παράπτωμα από την 

επιτιθέμενη ομάδα κατά την επίτευξη ενός τέρματος, που δεν έχει τιμωρηθεί από τον διαιτητή;

Θα πρέπει να δώσει μια ελαφριά κίνηση μπρος‐πίσω στη σημαία του.

Θα πρέπει πρώτα να έχει οπτική επαφή με τον διαιτητή.

Θα πρέπει να σηκώσει την σημαία του με το ίδιο χέρι που θα χρησιμοποιήσει για το υπόλοιπο του σήματος.
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www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ



51

278. Ποια από τις παρακάτω πράξεις του βοηθού διαιτητή θεωρείται περιττή παρέμβαση;

Το να υψώσει την σημαία ενώ η μπάλα έχει βγει εντελώς εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το να υψώσει την σημαία του όταν ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή βρίσκεται σε αντικανονική 

θέση (οφσάιντ).

Το να ενημερώσει τον διαιτητή εάν υπήρξε ανάρμοστη συμπεριφορά ή οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο που δεν 

αντιλήφθηκε ο διαιτητής.

277. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ πρέπει να κάνει ένας βοηθός διαιτητή κατά την διάπραξη ενός φάουλ;

Να υψώσει την σημαία του εάν το φάουλ γίνεται εκτός του οπτικού πεδίου του διαιτητή.

Να υψώσει την σημαία του ακόμα και αν ο διαιτητής εφαρμόσει το πλεονέκτημα.

Να υψώσει την σημαία του εάν το παράπτωμα πραγματοποιήθηκε πιο κοντά σε αυτόν παρά στον διαιτητή.

Να υψώσει την σημαία εάν, κατά την γνώμη του, παρεμποδιζόταν το οπτικό πεδίο του διαιτητή.

274. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί ευθύνη του βοηθού διαιτητή κατά την εκτέλεση ενός 

λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι;

Το να ελέγξει εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή του τέρματος.

Το να κάνει σήμα εάν ο τερματοφύλακας κινήθηκε προς τα μπροστά πριν λακτιστεί η μπάλα.

Το να επιβεβαιώσει εάν επιτεύχθηκε τέρμα.

273. Μπορεί ένας βοηθός διαιτητή να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ώστε να ελέγξει εάν το τείχος των 

αμυνόμενων απέχει 10 γιάρδες (9,15 μ.) από την μπάλα;

Όχι.

Ναι, πάντα.

Ναι, εφόσον το ελεύθερο λάκτισμα κατακυρώνεται κοντά στην γραμμή του πλαγίου και ο διαιτητής γνωρίζει ότι ο 

βοηθός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

276. Σε περίπτωση που διαπράττεται φάουλ ή ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός του οπτικού πεδίου του 

διαιτητή, ο βοηθός διαιτητή πρέπει αμέσως να... 

έχει οπτική επαφή με τον διαιτητή.

υψώσει την σημαία του.

χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό σήμα στην σημαία του, εάν υπάρχει.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

275. Ένας βοηθός διαιτητή παρατηρεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ένοχος βίαιης συμπεριφοράς 

ενώ παίζεται η μπάλα και το περιστατικό πραγματοποιείται εκτός του οπτικού πεδίου του διαιτητή. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του βοηθού διαιτητή;

Εκτός αν οι αντίπαλοι έχουν ευκαιρία να σημειώσουν τέρμα, θα πρέπει να υψώσει την σημαία του για να προσελκύσει 

την προσοχή του διαιτητή και να τον ενημερώσει ανάλογα.

Θα πρέπει να υψώσει αμέσως την σημαία του για να προσελκύσει την προσοχή του και να του εξηγήσει τι συνέβη.

Θα πρέπει να ενημερώσει τον διαιτητή κατά την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

Δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα καθώς δεν αποτελεί δική του ευθύνη.
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Το να κάνει σήμα εάν ο τερματοφύλακας παραβίασε τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Το να υψώνει την σημαία του για κάθε φάουλ ή ανάρμοστη συμπεριφορά που διαπράττεται στον αγωνιστικό χώρο.
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285. Ποιος μπορεί να αλλάξει την διάρκεια του χρόνου της ανάπαυλας του ημιχρόνου;

Οι ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων με αμοιβαία συμφωνία.

Οι αξιωματούχοι και των δυο ομάδων, με αμοιβαία συμφωνία και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.

Μόνο ο διαιτητής.

Οι αρχηγοί των δυο ομάδων, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης του διαιτητή.

284. Εφόσον του το ζητήσουν οι ποδοσφαιριστές, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει 

τους ποδοσφαιριστές πόσα λεπτά έχουν περάσει ή πόσα απομένουν;

Όχι.

Ναι.

Όχι το λεπτό του αγώνα, αλλά οφείλει να τους πληροφορήσει πόσα λεπτά επιπρόσθετου χρόνου θα παίξουν.

283. Κατά την διάρκεια της παράτασης ποια είναι η εξουσία που συνεχίζει να έχει ο διαιτητής;

Μερική εξουσία επειδή είναι παράταση.

Μερική εξουσία. Μπορεί να τιμωρήσει μόνο τεχνικά, εφόσον η μπάλα δεν παίζεται.

Πλήρη εξουσία, όπως και στον κανονικό χρόνο.

Την εξουσία να τιμωρήσει μόνο σωματικά παραπτώματα.

280. Πότε οφείλει ο διαιτητής να πάρει μια απόφαση για την αλλαγή της διάρκειας του πρώτου και του 

δεύτερου ημιχρόνου εξαιτίας κακού φωτισμού;

Οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Πριν από το παιχνίδι και μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι κανόνες της διοργάνωσης.

Όταν το αποφασίσει ο τέταρτος διαιτητής.

Όταν συμφωνήσουν οι αρχηγοί των δυο ομάδων.

279. Στις περιπτώσεις ορισμού πρόσθετων βοηθών διαιτητή, με την επιφύλαξη της απόφασης του 

διαιτητή, αυτοί πρέπει να σημειώνουν.

εάν κατά την εκτέλεση πέναλτι, ο τερματοφύλακας κινήθηκε εκτός της γραμμής του τέρματος πριν το λάκτισμα της 

μπάλας και εάν η μπάλα πέρασε την γραμμή. 

ποια ομάδα έχει δικαίωμα να εκτελέσει γωνιακό ή από τέρματος λάκτισμα.

πότε διαπράχθηκαν παραπτώματα όταν οι πρόσθετοι βοηθοί διαιτητή έχουν καλύτερο οπτικό πεδίο από τον διαιτητή, 

ιδιαίτερα δε μέσα στην περιοχή του πέναλτι.

282. Πότε ξεκινά ένας αγώνας ποδοσφαίρου;

Μόλις ο διαιτητής σφυρίξει.

Μόλις ο διαιτητής ξεκινήσει το ρολόι του.

Μόλις εκτελεστεί το εναρκτήριο λάκτισμα.

281. Ο Κανόνας 7 αφορά...

Στην Έναρξη και Συνέχεια του Παιχνιδιού.

Ελεύθερο διαιτητή και αντικανονική θέση (οφσάιντ).

Στην διάρκεια του αγώνα.

Στους βοηθούς του διαιτητή.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
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291. Ποιος είναι ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται για την ανάπαυλα του ημιχρόνου;

10 λεπτά.

15 λεπτά.

12 λεπτά.

5 λεπτά.

287. Μετά από ένα ελεύθερο διαιτητή, πότε θεωρείται ότι έχει ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι;

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αγγίξει την μπάλα.

Όταν η μπάλα αγγίξει το έδαφος.

Μόλις ο διαιτητής απελευθερώσει την μπάλα.

Μόλις ο διαιτητής απελευθερώσει την μπάλα και την αγγίξει ένας ποδοσφαιριστής.

286. Εάν για οποιονδήποτε λόγο που ορίζεται στον Κανόνα 5, ένα παιχνίδι διακοπεί από τον διαιτητή 

πριν από την ολοκλήρωσή του, το παιχνίδι πρέπει να διεξαχθεί εκ νέου;

Ναι, πάντα.

Όχι, μόνο ο χρόνος που υπολείπεται, εκτός εάν το σκορ αναδεικνύει ξεκάθαρα τον νικητή.

Εξαρτάται από την Επιτροπή της Διοργάνωσης και τον κανονισμό της διοργάνωσης.

Όχι.

288. Μετά από ελεύθερο διαιτητή, η μπάλα βγαίνει αμέσως εκτός αγωνιστικού χώρου από την πλάγια 

γραμμή αφού έχει αγγίξει το έδαφος, αλλά χωρίς να έχει την παίξει ή να την έχει αγγίξει ένας 

ποδοσφαιριστής. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Το παιχνίδι ξαναρχίζει με άλλο ελεύθερο διαιτητή από το ίδιο σημείο, όπως προηγουμένως.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά από τα πλάγια στην ομάδα που έπαιξε την μπάλα τελευταία.

Το παιχνίδι ξαναρχίζει με άλλο ελεύθερο διαιτητή από την γραμμή του πλαγίου.

290. Εκτελείται ένα ελεύθερο διαιτητή, αλλά ένας ποδοσφαιριστής διαπράττει ένα παράπτωμα πριν η 

μπάλα αγγίξει το έδαφος. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Να πάρει στα χέρια του και πάλι την μπάλα και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.

Να κατακυρώσει ένα άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος.

Να πάρει στα χέρια του και πάλι την μπάλα και είτε να παρατηρήσει είτε να αποβάλλει είτε να μην λάβει κανένα 

πειθαρχικό μέτρο κατά του ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα, ανάλογα με το παράπτωμα που διαπράχθηκε.

Να κατακυρώσει ένα άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, παρατηρήσει ή αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή ανάλογα με 

την σοβαρότητα του παραπτώματος.

289. Εάν συμβεί ένα περιστατικό το οποίο δεν αναφέρεται στους Κανόνες του Παιχνιδιού, ποια 

απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής και από ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσει και πάλι το 

παιχνίδι;

Εάν ποδοσφαιριστές των αντίπαλων ομάδων διέπραξαν ταυτόχρονα ένα αντικανονικό μαρκάρισμα, να αφήσει το 

παιχνίδι να συνεχίσει.

Να διακόψει το παιχνίδι και ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή, από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν 

διακόπηκε το παιχνίδι.

Να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με επαναφορά από τα πλάγια, από το σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο 

που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
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296. Μπορεί να σημειωθεί ένα τέρμα απευθείας στην αντίπαλη εστία από ένα εναρκτήριο λάκτισμα 

χωρίς να αγγίξει την μπάλα άλλος ποδοσφαιριστής;

Όχι πάντα.

Όχι, η μπάλα πρέπει να παίξει ή να την αγγίξει ένας άλλος ποδοσφαιριστής πριν να μπει στο τέρμα.

Ναι, μπορεί.

Όχι, εκτός από λάθος του διαιτητή.

293. Πως πρέπει να τοποθετηθούν οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων για την εκτέλεση του εναρκτήριο 

λακτίσματος;

Η ομάδα που θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του μισού του 

γηπέδου που υπερασπίζεται, συμπεριλαμβανομένου του ημικυκλίου, και η άλλη ομάδα στο δικό της μισό του γηπέδου, 

χωρίς να επιτρέπεται να μπει στο δικό της ημικύκλιο.

Οι ποδοσφαιριστές που εκτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα είναι οι μόνοι που επιτρέπεται να βρίσκονται μέσα στον 

κύκλο του κέντρου και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων μπορούν να τοποθετηθούν στο μισό του 

γηπέδου που υπερασπίζονται και δεν επιτρέπεται να μπουν στο δικό τους ημικύκλιο.

Οι απαντήσεις α) και β) είναι σωστές.

Δεν έχει σημασία που είναι τοποθετημένοι, εφόσον δεν εμποδίζουν την εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.

292. Επιτρέπεται η επανάληψη του εναρκτήριου λακτίσματος εάν ο εκτελεστής αγγίξει την μπάλα 

δεύτερη φορά πριν να την αγγίξει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής;

Όχι, εφόσον η διαδικασία του εναρκτήριου λακτίσματος ακολουθήθηκε σωστά.

Ναι, εφόσον η μπάλα παίχτηκε προς τα εμπρός.

Ο Κανόνας 8 δεν προβλέπει ότι το δεύτερο άγγιγμα της μπάλας κατά το εναρκτήριο λάκτισμα αποτελεί παράπτωμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

295. Ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις είναι σωστή όταν ξεκινάει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή;

Ο διαιτητής αφήνει την μπάλα να πέσει από τα χέρια του σε ένα διαφορετικό σημείο από το σημείο όπου βρίσκονταν η 

μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής ρίχνει την μπάλα στον αέρα στο σημείο όπου βρίσκονταν όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αφήνει την μπάλα να πέσει από τα χέρια του στο σημείο όπου βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι.

Οι απαντήσεις α) και β) θα μπορούσαν να είναι σωστές.

294. Εάν η μπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική μέσα στην περιοχή του τέρματος, σε ποιο σημείο θα 

πρέπει να εκτελεστεί το ελεύθερο διαιτητή;

Από οποιοδήποτε σημείο μέσα σε αυτή την περιοχή.

Θα πρέπει να εκτελεστεί από την γραμμή της περιοχής του τέρματος που είναι παράλληλη στην γραμμή του τέρματος 

στο σημείο που είναι πλησιέστερα στο σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Στο σημείο που συνέβη το περιστατικό.

Εάν συνέβη μέσα στην περιοχή του τέρματος, από οποιοδήποτε σημείο μέσα σε αυτή την περιοχή, και εάν συνέβη 

μέσα στην περιοχή του πέναλτι, από το σημείο που συνέβη το περιστατικό.
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302. Ο διαιτητής καταδεικνύει ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετος χρόνος. Τι πρέπει να κάνει ο τέταρτος 

διαιτητής;

Επιδεικνύει το "0" στον πίνακα.

Οφείλει να πληροφορήσει τον παρατηρητή του αγώνα.

Θα πρέπει να το αναφέρει στις οικείες αρχές.

301. Πριν από την έναρξη ενός παιχνιδιού, στρίβεται ένα νόμισμα. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό;

Ο νικητής αποφασίζει σε ποιο τέρμα θα επιτεθεί στο πρώτο μισό του παιχνιδιού.

Ο νικητής επιλέγει το εάν θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα.

Ο νικητής επιλέγει σε ποιο τέρμα θα επιτεθεί στο πρώτο μισό του παιχνιδιού ή εάν η ομάδα του θα εκτελέσει το 

εναρκτήριο λάκτισμα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

298. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτελείται ένα εναρκτήριο λάκτισμα μετά την επίτευξη ενός έγκυρου 

τέρματος;

Ναι, πάντα.

Όχι.

Όχι, εκτός εάν προβλέπεται από τους κανόνες της διοργάνωσης.

Η απόφαση επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

297. Σε ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις δεν είναι σωστό να ξεκινάει το παιχνίδι με ελεύθερο 

διαιτητή;

Όταν η μπάλα του παιχνιδιού παίζεται και μπει στον αγωνιστικό χώρο μια άλλη μπάλα η οποία εμποδίζει το παιχνίδι.

Όταν ο διαιτητής αποφασίσει να διακόψει το παιχνίδι για έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ένας 

ποδοσφαιριστής.

Όταν το παιχνίδι διακόπτεται διότι συνέβη ένα περιστατικό που δεν προβλέπεται στους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Όταν ένας τερματοφύλακας και ένας συμπαίκτης του αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους χωρίς να πληροφορήσουν τον 

διαιτητή.

300. Εάν σε κάποιο παιχνίδι απαιτείται παράταση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα κέρμα για 

να αποφασιστεί ποια ομάδα θα επιλέξει το τέρμα προς το οποίο θα επιτεθεί;

Ναι.

Όχι. Η ομάδα η οποία εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την εκκίνηση του παιχνιδιού, είναι αυτή που εκτελεί το 

εναρκτήριο λάκτισμα του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης.

Όχι.

Όχι, το στρίψιμο του νομίσματος εκτελείται εάν οι αρχηγοί των ομάδων δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους.

299. Σημειώστε ποιο από τα ακόλουθα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εκτέλεση ενός 

εναρκτήριου λακτίσματος:

Όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να βρίσκονται στο μισό του γηπέδου που υπερασπίζονται.

Ο διαιτητής δίνει το σήμα.

Η μπάλα θεωρείται ότι παίζεται μόλις εκτελεστεί το λάκτισμα και κινηθεί προς τα εμπρός.
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308. Σε ποιον ανήκει η απόφαση για τον επιπρόσθετο χρόνο;

Στον διαιτητή.

Στον βοηθό διαιτητή.

Στον τέταρτο διαιτητή.

Στον διαιτητή μαζί με τους βοηθούς του.

307. Ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση των ποδοσφαιριστών των αντίπαλων ομάδων από την μπάλα 

όταν εκτελείται ένα ελεύθερο διαιτητή;

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη απόσταση.

Περίπου μισό μέτρο από τον διαιτητή ο οποίος θα το εκτελέσει.

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν ορίζουν μια συγκεκριμένη απόσταση, αλλά πρέπει να συμμετέχει ίσος αριθμός 

ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα.

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν ορίζουν μια συγκεκριμένη απόσταση, αλλά πρέπει να συμμετέχει ένας ποδοσφαιριστής 

από κάθε ομάδα.

304. Κατά την διάρκεια του εναρκτήριου λακτίσματος:

Η μπάλα είναι ακίνητη σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον κύκλο.

Ο διαιτητής δίνει το "σήμα".

Όλοι οι ποδοσφαιριστές, εκτός αυτού που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 9,15 μέτρα 

από την μπάλα μέχρι αυτή να αρχίσει να παίζεται.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές, εκτός αυτού που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 10 γιάρδες 

από την μπάλα μέχρι αυτή να αρχίσει να παίζεται.

303. Ποια δήλωση είναι σωστή;

Το στρίψιμο του νομίσματος πρέπει να γίνει με ένα νόμισμα στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου.

Το στρίψιμο του νομίσματος πρέπει να γίνει στα αποδυτήρια πριν από την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.

Η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα στο πρώτο ημίχρονο.

306. Πότε θεωρείται ότι η μπάλα παίζεται κατά την διάρκεια ενός εναρκτήριου λακτίσματος;

Όταν, αφού ο διαιτητής δώσει το σήμα, ένας ποδοσφαιριστής παίξει την μπάλα.

Όταν, αφού ο διαιτητής δώσει το σήμα, η μπάλα κινηθεί από την ομάδα που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα.

Όταν, αφού ο διαιτητής δώσει το σήμα, ένας ποδοσφαιριστής παίξει την μπάλα με το πόδι του και αυτή κινηθεί προς τα 

εμπρός.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

305. Μετά από ένα ελεύθερο διαιτητή, ένας ποδοσφαιριστής εκ προθέσεως την αγγίζει με το χέρι του 

πριν αυτή να ακουμπήσει στο έδαφος. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακύρωση άμεσου ελεύθερου λακτίσματος εις βάρος της ομάδας στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε 

το παράπτωμα.

Επανάληψη του ελεύθερου διαιτητή και αποβολή του ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.

Επανάληψη του ελεύθερου διαιτητή και παρατήρηση του ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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314. Ο διαιτητής από λάθος διακόπτει το πρώτο μισό του αγώνα μετά από 40 λεπτά αντί των κανονικών 

45 λεπτών. Συνειδητοποιεί δε το σφάλμα του μόνο αφού έχει λήξει ο αγώνας. Τι πρέπει να κάνει ο 

διαιτητής;

Θα πρέπει να αναφέρει το γεγονός στις οικείες αρχές, προσδιορίζοντας τους λόγους της απόφασης αυτής.

Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα για πέντε επιπρόσθετα λεπτά.

Τίποτα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

310. Κατά την διάρκεια του επιπρόσθετου χρόνου στο πρώτο ημίχρονο ενός παιχνιδιού, γίνονται δυο 

αλλαγές. Οι διαιτητής θα πρέπει να προσθέσει περισσότερο χρόνο για τον χρόνο που χάθηκε;

Ναι, θα πρέπει να δείξει και πάλι τον χρόνο που θα προστεθεί.

Ναι.

Όχι.

Η πρόσθεση παραπάνω χρόνου εξαρτάται από τον διαιτητή.

309. Σε ποια περίπτωση θα ήταν ΛΑΘΟΣ να διακοπεί οριστικά ένα παιχνίδι;

Όταν ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος.

Κατά την διάρκεια θυελλώδους, επικίνδυνου καιρού.

Ανεπαρκούς φωτισμού.

311. Αφού ο τέταρτος διαιτητής έχει επιδείξει τον επιπρόσθετο χρόνο, χάνεται ή σπαταλιέται 

περισσότερος χρόνος και ο διαιτητής γι' αυτό το λόγο αποφασίζει να προσθέσει περισσότερο 

χρόνο. Τι πρέπει να κάνει ο τέταρτος διαιτητής;

Επιδεικνύει τον χρόνο που προστέθηκε στον πίνακα.

Θα πρέπει να το αναφέρει στις οικείες αρχές.

Ο διαιτητής δείχνει τον καινούργιο επιπρόσθετο χρόνο.

313. Εάν την στιγμή που ο διαιτητής δίνει το σήμα για την εκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος ο 

ποδοσφαιριστής που το εκτελεί διαπράξει ένα παράπτωμα πριν να παίξει η μπάλα. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακύρωση του εναρκτήριου λακτίσματος υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Κατακύρωση του εναρκτήριου λακτίσματος υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Η άλλη ομάδα μπορεί να εκτελέσει το 

εναρκτήριο λάκτισμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος.  Λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, εάν πρέπει.

Διατάζει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος όσες φορές χρειάζεται χωρίς να λάβει πειθαρχικά μέτρα.

312. Ο επιπρόσθετος χρόνος για τραυματισμούς επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, είναι 

όμως υποχρεωτικός;

Ναι.

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα.

Όχι, το αποφασίζει ο τέταρτος διαιτητής.
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320. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ βρίσκεται στα αποδυτήρια, ο διαιτητής 

συνειδητοποιεί ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε τέσσερα λεπτά νωρίτερα. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει τις ομάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να παιχτούν τα υπολειπόμενα λεπτά και 

σε περίπτωση που οι ποδοσφαιριστές αρνηθούν, θα πρέπει να προσθέσει τον χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεδομένου ότι δεν παίχτηκαν μόνο τέσσερα λεπτά, θα πρέπει να θεωρήσει ότι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε.

Δεδομένου ότι δεν παίχτηκαν μόνο τέσσερα λεπτά, θα πρέπει να τα προσθέσει στο δεύτερο ημίχρονο.

Θα πρέπει να διατάξει τις ομάδες να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να παιχτούν τα υπολειπόμενα λεπτά και 

319. Σε κάθε ημίχρονο πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος για τον χρόνο που χάθηκε για...

αντικαταστάσεις.

την εκτίμηση των τραυματισμών των ποδοσφαιριστών.

χρονοτριβή.

316. Για ποιον από τους παρακάτω λόγους μπορεί να παραταθεί η διάρκεια των ημιχρόνων;

Αντικαταστάσεις.

Εκτίμηση του τραυματισμού ενός ποδοσφαιριστή.

Εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

315. Ένας αγώνας αποτελείται από δύο ημίχρονα διάρκειας 45 λεπτών το καθένα. Επιτρέπεται να 

τροποποιηθούν οι χρόνοι αυτοί;

Ναι, μετά από συμφωνία μεταξύ του διαιτητή και των δύο ομάδων που αγωνίζονται. Υπό την προϋπόθεση ότι η 

απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την έναρξη του αγώνα και σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εφόσον το επιθυμεί η φιλοξενούμενη ομάδα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

318. Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή να αποφασίσει αν θέλει να προσθέσει χρόνο για 

τον χρόνο που χάθηκε λόγω ενός τραυματισμού ή για κάποιον άλλο λόγο;

Όχι.

Όχι, ο διαιτητής θα πρέπει να προσθέτει όλο τον χρόνο που χάθηκε σε κάθε ημίχρονο για λόγους που αναφέρονται 

στους Κανόνες του Παιχνιδιού. Ωστόσο, το πόσος χρόνος προστίθεται συνολικά επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του 

διαιτητή..

Ναι, γιατί οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν αναφέρουν τίποτα όσον αφορά το εάν ο διαιτητής θα πρέπει να προσθέτει τον 

χρόνο που χάθηκε ή όχι, επαφίεται στην διακριτική του ευχέρεια.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

317. Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες επιθυμούν η ανάπαυλα του ημιχρόνου να διαρκέσει 20 λεπτά, 

είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να συμφωνήσει με αυτό;

Όχι, η διάρκεια της ανάπαυλα του ημιχρόνου δεν είναι δυνατόν να αλλάξει, καθώς ορίζεται από τις ομοσπονδίες μέλη.

Ναι, εάν το επιτρέπει ο διαιτητής.

Όχι, γιατί η διάρκεια της ανάπαυλας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Ναι, εφόσον συμφωνούν και οι δύο ομάδες.
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326. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτέλεσε σωστά το εναρκτήριο λάκτισμα, αγγίζει την μπάλα με το 

βραχίονά του πριν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής αγγίξει ή παίξει την μπάλα. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, το οποίο θα πρέπει να 

εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το παράπτωμα.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, και να παρατηρήσει τον 

αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

322. Όλοι οι αγώνες πρέπει πάντοτε να διαρκούν 90 λεπτά. Αυτό είναι σωστό;

Ναι, πάντα.

Όχι πάντα.

Ναι, αλλά η απόφαση ανήκει στον διαιτητή.

Οι απαντήσεις α) και γ) είναι σωστές.

321. Ποιος ή τι καθορίζει το πόσα λεπτά προστίθενται στον επιπρόσθετο χρόνο για την ανάκτηση του 

χρόνου που χάθηκε;

Οι κανόνες της διοργάνωσης.

Ο αριθμός των αντικαταστάσεων που εκτελούνται κατά την διάρκεια του αγώνα.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού ορίζουν μισό λεπτό για κάθε αντικατάσταση, και τυχόν περιστατικά που συνέβησαν.

323. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, και οι δύο ομάδες συμφωνούν να αρχίσει το 

δεύτερο ημίχρονο χωρίς ανάπαυλα. Πρέπει ο διαιτητής να συμφωνήσει με αυτό;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να κάνει διάλειμμα, πράγμα που έχουν όλοι οι 

ποδοσφαιριστές δικαίωμα να το κάνουν.

Όχι, οι κανόνες της διοργάνωσης αναφέρουν ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν δικαίωμα να κάνουν διάλειμμα.

Όχι, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η διάρκεια της ανάπαυλας.

Ναι, εάν το επιθυμεί ο διαιτητής.

325. Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή το να αποφασίσει το σύνολο του χρόνου που 

χάθηκε λόγω τραυματισμών ή για άλλους λόγους και που θα προστεθεί στο τέλος κάθε ημιχρόνου;

Ναι, επαφίεται πάντοτε στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Όχι, ο τέταρτος διαιτητής αποφασίζει πόσος χρόνος θα προστεθεί στο τέλος κάθε ημιχρόνου.

Όχι, είναι υποχρεωτικό.

Όχι, η απόφαση λαμβάνεται από κοινού με τους βοηθούς του.

324. Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο τερματοφύλακας του οποίου η ομάδα δεν εκτέλεσε το 

εναρκτήριο λάκτισμα, βρίσκεται στο δικό του μισό του αγωνιστικού χώρου, αλλά σε απόσταση 

περίπου 25 μέτρων από το τέρμα του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να καθυστερήσει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ώστε να πάει ο τερματοφύλακας μέσα στην περιοχή 

του πέναλτι που υπερασπίζεται.

Θα πρέπει να σφυρίξει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Θα πρέπει να καθυστερήσει την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και να παρατηρήσει τον τερματοφύλακα για 

αντιαθλητική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα όταν συμφωνήσουν οι δύο ομάδες.
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332. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί σωστά το εναρκτήριο λάκτισμα, αλλά ο δυνατός αέρας φυσάει την 

μπάλα πίσω στο δικό του τέρμα χωρίς να την έχει αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Διατάσσει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.

Διατάσσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Διατάσσει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

331. Ποιος εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης;

Η ομάδα η οποία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος.

Αποφασίζει η ομάδα η οποία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος.

Η ομάδα η οποία έχασε στο στρίψιμο του νομίσματος.

Η αντίπαλη ομάδα από αυτήν η οποία εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα στο δεύτερο ημίχρονο του κανονικού αγώνα.

328. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ένα ελεύθερο διαιτητή και οι ποδοσφαιριστές μίας ομάδας αρνούνται 

να συμμετάσχουν. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να επιμείνει να συμμετάσχει τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής από κάθε ομάδα.

Ο διαιτητής αφήνει την μπάλα να πέσει από τα χέρια του στο σημείο όπου αυτή βρισκόταν όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Μετά τον αγώνα, ο διαιτητής υποβάλλει έκθεση για το περιστατικό στις οικείες αρχές.

Θα πρέπει να πει στον ποδοσφαιριστή που κέρδισε το ελεύθερο διαιτητή, να την λακτίσει προς την άλλη ομάδα.

327. Μπορεί ένας τερματοφύλακας να διεκδικήσει ένα ελεύθερο διαιτητή, όπως κάθε άλλος 

ποδοσφαιριστής;

Ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές μπορούν.

Όχι.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Μόνο αν το διεκδικούν και οι δύο τερματοφύλακες.

330. Κατά το εναρκτήριο λάκτισμα, δυο ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας βρίσκονται σε απόσταση 

μικρότερη των 9,15 μέτρων από την μπάλα. Ο διαιτητής διατάσσει την εκτέλεση του εναρκτήριου 

λακτίσματος και ένας από τους ποδοσφαιριστές αυτούς αγγίζει την μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι 

η απόφαση του διαιτητή;

Διατάσσει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

Διατάσσει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή γιατί δεν τήρησε την 

απαιτούμενη απόσταση στην διάρκεια του εναρκτήριου λακτίσματος.

329. Πριν το εναρκτήριο λάκτισμα, ένας συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή ο οποίος εκτελεί το εναρκτήριο 

λάκτισμα στέκεται στο μισό του αγωνιστικού χώρου της αντίπαλης ομάδας. Ο ποδοσφαιριστής 

εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα και σημειώνει απευθείας γκολ στο αντίπαλο τέρμα. Ο διαιτητής...

διατάσσει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.

διατάσσει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή επειδή δεν 

συμμορφώθηκε με τη διαδικασία του εναρκτήριου λακτίσματος.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Διατάσσει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ



61

334. Πόσοι ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα συμμετέχουν σε ένα ελεύθερο διαιτητή;

Τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα.

Ίσος αριθμός ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ποδοσφαιριστών.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

333. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα και σημειώνει τέρμα χωρίς να έχει αγγίξει 

την μπάλα ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Το τέρμα μετράει;

Ναι, εφόσον η μπάλα αναπήδησε πριν μπει στο τέρμα.

Όχι.

Όχι, η μπάλα πρέπει να έχει παιχθεί από άλλον ποδοσφαιριστή.

335. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα, παίζει την μπάλα δεύτερη φορά με 

το πόδι του χωρίς αυτή να έχει αγγιχτεί ή παιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παραβίαση.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο 

βρισκόταν η μπάλα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο 

διαπράχθηκε η παραβίαση.

337. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό:

Ένα ελεύθερο διαιτητή, που κατακυρώνεται υπέρ της αμυνόμενης ομάδας μέσα στην περιοχή τέρματος που 

υπερασπίζεται, μπορεί να εκτελεστεί από οποιοδήποτε σημείο της περιοχής.

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, που κατακυρώνεται υπέρ της αμυνόμενης μέσα στην περιοχή του τέρματος, εκτελείται 

από την γραμμή του τέρματος που είναι παράλληλη με την γραμμή τέρματος και από το σημείο που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σημείο όπου διαπράχθηκε η παραβίαση.

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, που κατακυρώνεται υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας μέσα στην περιοχή του τέρματος, 

εκτελείται από την γραμμή του τέρματος που είναι παράλληλη με την γραμμή τέρματος και από το σημείο που 

βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο όπου διαπράχθηκε η παραβίαση.

Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, που κατακυρώνεται υπέρ της αμυνόμενης ομάδας μέσα στην περιοχή τέρματος, 

εκτελείται από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή.

336. Προκειμένου να αναδειχθεί ο νικητής του αγώνα θα πρέπει να παιχτεί παράταση. Έχουν οι 

ποδοσφαιριστές το δικαίωμα ανάπαυλας στο ημίχρονο της παράτασης;

Όχι, οι ομάδες πρέπει απλά να αλλάξουν πλευρά και να επιτίθενται στο αντίπαλο τέρμα.

Θα πρέπει να επιτραπεί στους ποδοσφαιριστές να κάνουν διάλειμμα μεταξύ των δύο ημιχρόνων της παράτασης.

Ναι, αλλά όχι για περισσότερο από πέντε λεπτά.

Επιτρέπεται ανάπαυλα η οποία θα διαρκεί δέκα λεπτά το πολύ.
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342. Ποιος είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ποδοσφαιριστών που πρέπει να βρίσκονται στον 

αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ένας αγώνας, σύμφωνα με το Διεθνές Ποδοσφαιρικό 

Συμβούλιο;

6.

7.

14.

Λιγότερο από 14.

339. Η ομάδα η οποία κερδίζει το αρχικό στρίψιμο του νομίσματος...

εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα κατά την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου.

εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα κατά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

μπορεί να αφήσει τον αντίπαλο να αποφασίσει εάν θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα ή ποια εστία θα 

υπερασπίζεται.

μπορεί να επιλέξει εάν θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα ή ποια εστία θα υπερασπίζεται.

338. Ένας ποδοσφαιριστής εισέρχεται στην πλευρά της αντίπαλης ομάδας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με 

εναρκτήριο λάκτισμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος.

Θα πρέπει να τιμωρήσει την ομάδα του ποδοσφαιριστή με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για 

αντιαθλητική συμπεριφορά.

341. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα κατά την έναρξη του αγώνα. Κατά την έναρξη 

του δεύτερου ημιχρόνου, το εναρκτήριο λάκτισμα εκτελείται από την ίδια ομάδα. Ο διαιτητής το 

συνειδητοποιεί αυτό μετά από ένα λεπτό. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα και να 

ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα και να 

κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού. Μετά την λήξη, θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο 

αγώνα.

Θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να διατάξει την επανεκτέλεση του εναρκτήριου λακτίσματος από την άλλη 

ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, το χρονόμετρο μηδενίζεται.

340. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή σε περίπτωση που μια ομάδα αρνηθεί να 

συμμετάσχει σε ένα ελεύθερο διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον πιο κοντινό σε αυτόν ποδοσφαιριστή.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον πιο κοντινό σε αυτόν ποδοσφαιριστή και να ξεκινήσει πάλι τον αγώνα με ελεύθερο 

διαιτητή.

Θα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να παίξει την μπάλα και όταν η μπάλα βρεθεί εκτός αγωνιστικού χώρου, θα πρέπει να παρατηρήσει τον 

αρχηγό της ομάδας η οποία αρνήθηκε να συμμετάσχει.
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348. Τι θα πρέπει να κάνει ένας διαιτητής εάν οι δύο αρχηγοί συμφωνήσουν να μειωθεί ο χρόνος της 

ανάπαυλας του ημιχρόνου, αλλά ένας ποδοσφαιριστής επιμένει να υπάρχει πλήρης ανάπαυλα;

Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποδεχτούν την απόφαση των δύο αρχηγών των δύο ομάδων ώστε να μειωθεί ο 

χρόνος της ανάπαυλας του ημιχρόνου.

Ο διαιτητής μπορεί να αγνοήσει αυτό που θέλει ο ποδοσφαιριστής και να μειώσει τον χρόνο της ανάπαυλας του 

ημιχρόνου.

Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να διαπραγματευτούν το κατά πόσον θα μειωθεί ο χρόνος της ανάπαυλας του ημιχρόνου 

ή αν θα απαλειφθεί εντελώς ή όχι.

Οι ποδοσφαιριστές έχουν δικαίωμα πλήρους ανάπαυλας και εάν ένας ποδοσφαιριστής το ζητήσει, ο διαιτητής πρέπει 

να το επιτρέψει.

344. Μπορεί ένας διαιτητής να διορθώσει ένα σφάλμα κατά τον υπολογισμό του χρόνου στο πρώτο 

ημίχρονο προσθαφαιρώντας χρόνο από το δεύτερο ημίχρονο;

Ναι.

Ναι, μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όχι.

Όχι, μπορεί να αφαιρέσει λεπτά.

343. Αναφέρεται στην ανακοίνωση των λεπτών του επιπρόσθετου χρόνου ο ακριβής χρόνος που 

απομένει στον αγώνα;

Ναι, αφού δηλωθεί, ο χρόνος δεν μπορεί να αλλάξει.

Όχι, απλά υποδεικνύει τον ελάχιστο χρόνο που θα κρατήσει ο διαιτητής μετά το τέλος του ημιχρόνου.

Ναι, αλλά όχι για περισσότερο από πέντε λεπτά.

Ναι, το τελευταίο σφύριγμα πρέπει να ακουστεί μόλις παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα.

345. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπολογίζεται ο χρόνος που χάνεται;

Κατά την αξιολόγηση του τραυματισμού ποδοσφαιριστών.

Σε περίπτωση χρονοτριβής.

Όταν η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου στις κανονικές συνθήκες του αγώνα.

Κατά τις αντικαταστάσεις.

347. Ένας αγώνας έχει διακοπεί οριστικά. Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής;

Θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις  οικείες αρχές.

Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ο αγώνας.

Θα πρέπει να διατάξει την εκτέλεση λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για τον καθορισμό του νικητή.

Θα πρέπει να στρίψει το νόμισμα ώστε να καθοριστεί ο νικητής του αγώνα.

346. Οι δύο αρχηγοί συμφωνούν να μην πραγματοποιηθεί η ανάπαυλα του ημιχρόνου, ωστόσο ένας 

ποδοσφαιριστής επιμένει να πραγματοποιηθεί. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να το αγνοήσει.

Ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει την ανάπαυλα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

Ο προπονητής θα πρέπει να αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή.
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354. Ένα τέρμα έχει επιτευχθεί όταν...

η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού, 

υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα που αμύνεται δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες του Παιχνιδιού.

η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού.

η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών και του οριζόντιου δοκαριού, 

υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα που επιτίθεται δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες του Παιχνιδιού.

η μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος.

353. Ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής τοποθετείται μεταξύ των κάθετων δοκαριών και του 

εσωτερικού των διχτυών και ταυτόχρονα, ένας συμπαίκτης του βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή εάν ο ποδοσφαιριστής μέσα στο τέρμα παραμείνει 

ακίνητος;

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται μέσα στο τέρμα για 

αντιαθλητική συμπεριφορά, και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι  με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που 

εκτελέστηκε το σουτ προς το τέρμα.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα. Ο ποδοσφαιριστής που ήταν προωθημένος δεν απέσπασε την προσοχή 

του αντίπαλου ποδοσφαιριστή όταν η μπάλα μπήκε στο τέρμα. Προφορική προειδοποίηση του ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να προειδοποιήσει προφορικά τον ποδοσφαιριστή.

350. Ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις το παιχνίδι ξεκινάει από 

ένα διαφορετικό σημείο από αυτό που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι;

Ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ένα γωνιαίο λάκτισμα.

Ένα από τέρματος λάκτισμα.

349. Εάν ο διαιτητής εκ σφάλματος κατακυρώσει ένα τέρμα χωρίς η μπάλα να έχει μπει στο τέρμα, πως 

θα πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι;

Με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική.

Με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρίσκονταν  ο διαιτητής όταν έλαβε χώρα το σφάλμα.

Κατακύρωση του τέρματος και μετά τον αγώνα αναφορά σχετικά με αυτό που έγινε.

352. Ποια από τις ακόλουθες διαδικασίες δεν ενδείκνυται για τον καθορισμό της νικητήριας ομάδας σε 

έναν ισόπαλο αγώνα;

Τέρματα εκτός έδρας.

Επιπρόσθετος χρόνος.

Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.

351. Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους συνέχισης του παιχνιδιού δεν επιτρέπεται  να σημειωθεί 

ένα τέρμα;

Επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Λάκτισμα από το κόρνερ.

Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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360. Πότε η μπάλα θεωρείται ότι δεν είναι εντός παιχνιδιού;

Όταν το παιχνίδι έχει διακοπεί από τον διαιτητή.

Όταν χτυπήσει στο χέρι ή στον βραχίονα ενός ποδοσφαιριστή, εκτός του τερματοφύλακα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται.

Όταν έχει εν μέρει περάσει την γραμμή του τέρματος στον αγωνιστικό χώρο και ενώ βρίσκεται στον αέρα.

Όταν είναι πλησιέστερα στην γραμμή του τέρματος απ' ότι ο προτελευταίος αμυνόμενος.

356. Σε ένα παιχνίδι πρέπει να αναδειχθεί νικητής, αλλά λήγει ισόπαλο.

Παίζεται παράταση.

Εκτελούνται λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.

Ο αγώνας συνεχίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης.

Ο αγώνας συνεχίζεται με τον κανόνα του "χρυσού γκολ".

355. Ενώ η μπάλα παίζεται, ο τερματοφύλακας ρίχνει την μπάλα από την περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται και σημειώνει ένα τέρμα στην αντίπαλη εστία. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα.  Ένα τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί με τα χέρια.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει ένα από τέρματος λάκτισμα.

Οι απαντήσεις β) και γ) μπορεί να είναι σωστές.

357. Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής όταν η μπάλα είναι έτοιμη να μπει στο τέρμα και 

εισέρχεται ένας θεατής στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να προσπαθήσει να την εμποδίσει;

Κατακυρώνει ελεύθερο διαιτητή.

Κατακυρώνει πάντα το τέρμα.

Κατακυρώνει το τέρμα εάν αυτός δεν παρεμβαίνει στο παιχνίδι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

359. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις η μπάλα είναι εκτός παιχνιδιού;

Όταν έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος ή την γραμμή του πλαγίου, είτε στο έδαφος είτε στον αέρα.

Όταν η μπάλα αγγίξει τον βοηθό διαιτητή που στέκεται πάνω στην γραμμή του πλαγίου.

Όταν αναπηδήσει στα κάθετα δοκάρια, στο οριζόντιο δοκάρι ή στο κοντάρι του κόρνερ και παραμείνει στον αγωνιστικό 

χώρο.

Οι απαντήσεις α) και β) είναι σωστές.

358. Η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ακόμα και εάν...

περάσει ολόκληρη την γραμμή του πλαγίου ή την γραμμή του τέρματος είτε στο έδαφος είτε στον αέρα.

αναπηδήσει στα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι ή το κοντάρι του κόρνερ και παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο.

αναπηδήσει στον διαιτητή ή στον βοηθό διαιτητή που βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου.

Οι απαντήσεις β) και γ) είναι σωστές.
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366. Προκειμένου να καθοριστεί ο νικητής ενός αγώνα, οι κανόνες της διοργάνωσης των ομοσπονδιών 

μελών μπορεί να περιλαμβάνουν:

μόνο διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο και περιγράφονται στους Κανόνες του 

Παιχνιδιού.

μόνο διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις ομοσπονδίες μέλη.

Κάθε είδους διαδικασία που έχει εγκριθεί από τους κανόνες της διοργάνωσης.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

365. Κατά την διάρκεια ενός αγώνα, σημειώνεται ένα τέρμα με χειρισμό της μπάλας με το χέρι από 

πρόθεση.  Υπάρχει ποτέ περίπτωση το τέρμα αυτό να κατακυρωθεί;

Όχι, ποτέ.

Ναι, ο χειρισμός της μπάλας με το χέρι από πρόθεση δεν συνιστά παραβίαση.

Ναι..

Όχι, γιατί πρόκειται για ένα παράπτωμα που τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα σύμφωνα με τον Κανόνα 12.

362. Σημειώστε σε ποιον από τους ακόλουθους τρόπους επανέναρξης του παιχνιδιού δεν είναι 

απαραίτητο να λακτίσει κάποιος την μπάλα ώστε αυτή να παίζεται.

Λακτίσματα από το κόρνερ και εναρκτήρια λακτίσματα.

Επαναφορές από τα πλάγια και ελεύθερα διαιτητή.

Ελευθέρα διαιτητή και λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.

Από τέρματος λακτίσματα και εναρκτήρια λακτίσματα.

361. Πριν να μπει η μπάλα στο τέρμα από ένα σουτ ενός επιτιθέμενου ποδοσφαιριστή, εισέρχεται στον 

αγωνιστικό χώρο ένας θεατής και αγγίζει ελαφρά την μπάλα με το χέρι του αλλά δεν καταφέρνει να 

σταματήσει την μπάλα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

επιτιθέμενης ομάδας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

364. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα σηκώνοντας την μπάλα με τα δυο του πόδια 

ταυτόχρονα, και σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

363. Η μπάλα χτυπά την σημαία του κόρνερ κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι εντός του 

αγωνιστικού χώρου;

Όχι.

Ναι, εάν δεν περάσει την γραμμή του τέρματος ή την γραμμή του πλαγίου.

Ναι, πάντα.

Σύμφωνα με τον Κανόνα 9, εάν η μπάλα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, θεωρείται ότι συνεχίζει να βρίσκεται εντός 

του αγωνιστικού χώρου.
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371. Σημειώνεται ένα τέρμα κατά μιας ομάδας η οποία έχει 12 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Ο 

διαιτητής το αντιλαμβάνεται αυτό πριν να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να ζητήσει από τον δωδέκατο ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα, να παρατηρήσει τον δωδέκατο ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά 

και να του ζητήσει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να ζητήσει από τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

368. Μπορεί ένα αυτογκόλ να σημειωθεί από έναν ποδοσφαιριστή που χειρίζεται την μπάλα με το χέρι 

από πρόθεση;

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφύλακα και εάν δεν παραβιάζονται οι Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ναι, εφόσον η μπάλα παιζόταν την στιγμή εκείνη.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

367. Εάν στους κανόνες της διοργάνωσης ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχει νικήτρια ομάδα μετά την λήξη 

του αγώνα ή νικήτρια ομάδα μετά από μια ισοπαλία εντός έδρας και μια ισοπαλία εκτός έδρας, 

ποια από τις παρακάτω διαδικασίες, που έχουν εγκριθεί από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, 

επιτρέπεται;

Τέρματα εκτός έδρας.

Παράταση.

Λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.

370. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή αν κατακυρώσει ένα τέρμα πριν η μπάλα περάσει 

ολόκληρη την γραμμή του τέρματος, αλλά αντιληφθεί αμέσως το σφάλμα του;

Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

369. Ένας αναπληρωματικός κατά την διάρκεια της προθέρμανσής του πίσω από το τέρμα, παρατηρεί 

ότι η ομάδα του βρίσκεται σε κίνδυνο να δεχθεί τέρμα. Εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και 

εμποδίζει το τέρμα λακτίζοντας μακριά την μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με 

ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να αποβάλλει τον αναπληρωματικό και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του αναπληρωματικού, που θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η 

μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να αποβάλλει τον αναπληρωματικό και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με λάκτισμα 

από το σημείο του πέναλτι κατά της ομάδας του αναπληρωματικού.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να παρατηρήσει τον αναπληρωματικό και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του αναπληρωματικού, που θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η 

μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.
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376. Μπορεί ένα τέρμα να επιτευχθεί με χειρισμό της μπάλας με το χέρι με πρόθεση;

Ναι, μερικές φορές.

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Όχι, επειδή σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, συνιστά άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

373. Μια μπάλα λακτίζεται και μπαίνει στο τέρμα αφού αναπηδήσει κατά λάθος στον διαιτητή. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή, σύμφωνα με τον Κανόνα 8.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα καθώς ο διαιτητής δεν θεωρείται μέρος του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα εφόσον δεν είχε σημειωθεί κάποια παραβίαση από την επιτιθέμενη ομάδα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα, εκτός αν ο εκτελεστής είχε λάβει την μπάλα από έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή 

από επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

372. Μπορεί ένας τερματοφύλακας να σημειώσει ένα έγκυρο τέρμα ενώ κρατάει την μπάλα μέσα στην 

περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται;

Ναι, πάντα.

Όχι, επειδή ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να σημειώσει εκούσια ένα τέρμα με το χέρι του.

Ναι.

Όχι, επειδή ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να σημειώσει ένα τέρμα χωρίς η μπάλα να έχει αγγίξει άλλον παίκτη.

375. Ένας ποδοσφαιριστής ζητάει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και, ενώ αποχωρεί, η μπάλα 

έρχεται σε αυτόν και εκείνος τη λακτίζει προς το τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο 

διαιτητή από το σημείο που έγινε η παράβαση.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα το οποίο θα εκτελεστεί από έναν ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας από το σημείο που έγινε η 

παράβαση.

Θα πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα το οποίο θα εκτελεστεί από έναν ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας από το σημείο που έγινε η 

παράβαση.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα το οποίο θα εκτελεστεί από έναν ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας από το σημείο που έγινε η 

παράβαση.

374. Η μπάλα κτυπάει τον διαιτητή στο πρόσωπο και στην συνέχεια μπαίνει στο τέρμα ενώ αυτός είναι 

προσωρινά εκτός δράσης.  Μπορεί να κατακυρωθεί το τέρμα παρόλο που δεν το είδε ο διαιτητής;

Ναι, αλλά μόνο εάν, κατά την γνώμη του πρώτου βοηθού διαιτητή, το τέρμα σημειώθηκε σωστά.

Ναι, αλλά μόνον εάν, κατά την γνώμη των βοηθών, το τέρμα σημειώθηκε κανονικά.

Ναι, αλλά μόνο εάν, κατά την γνώμη των βοηθών και του τέταρτου διαιτητή, το τέρμα σημειώθηκε σωστά.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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381. Ένας θεατής εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο με την πρόθεση να παρεμποδίσει ένα τέρμα, ωστόσο 

δεν τα καταφέρνει. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα, εάν ο θεατής δεν παρενέβη στο παιχνίδι.

Το τέρμα κατακυρώνεται πάντα.

Θα πρέπει πάντοτε να ακυρώνει το τέρμα.

380. Μετά την επίτευξη ενός τέρματος, μπορεί ένας ποδοσφαιριστής ή ένας συμπαίκτης του να 

πανηγυρίσει σκαρφαλώνοντας το προστατευτικό της περιμέτρου για να πάει στην εξέδρα;

Ναι, επειδή οι ποδοσφαιριστές μπορούν να πανηγυρίζουν την επίτευξη τερμάτων εφόσον δεν υποκινούν την βία ή δεν 

βγάζουν την φανέλα τους.

Ναι, οι δε ποδοσφαιριστές μπορούν να βγάλουν τις φανέλες τους για να πανηγυρίσουν.

Όχι, ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ναι, είναι ένας τρόπος πανηγυρισμού για την επίτευξη τέρματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βγάζει την φανέλα.

377. Μετά την σημείωση ενός τέρματος, ο βοηθός διαιτητή ενημερώνει τον διαιτητή ότι πριν από λίγα 

δευτερόλεπτα ο τερματοφύλακας της ομάδας που  μόλις σημείωσε το τέρμα, χτύπησε έναν 

αντίπαλο μέσα στην περιοχή του πέναλτι την οποία υπερασπίζεται. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να παρατηρήσει τον τερματοφύλακα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα και να αποβάλλει τον τερματοφύλακα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να αποβάλλει τον τερματοφύλακα και να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να αποβάλλει τον τερματοφύλακα και να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή από το 

σημείο από το οποίο λάκτισε την μπάλα ο επιτιθέμενος.

378. Ενώ η μπάλα είναι έτοιμη να μπει στο τέρμα, ένας θεατής ρίπτει ένα αντικείμενο το οποίο χτυπάει 

την μπάλα, αλλά δεν την εμποδίζει από το να μπει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο 

οποίο το αντικείμενο χτύπησε την μπάλα.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο το 

αντικείμενο χτύπησε την μπάλα.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού, να κατακυρώσει το τέρμα και να συντάξει μια λεπτομερή 

αναφορά μετά το τέλος του αγώνα.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο 

βρισκόταν η μπάλα όταν έγινε η ρίψη του αντικειμένου.

379. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι σωστό;

Στην διάρκεια ενός ελεύθερου διαιτητή, η μπάλα ακουμπάει στο έδαφος, αλλά στη συνέχεια μπαίνει στο τέρμα χωρίς 

να την αγγίξει κανείς. Το ελεύθερο διαιτητή επαναλαμβάνεται.

Στην διάρκεια μιας αντικατάστασης, ο αναπληρωματικός παίκτης εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο από την διχοτόμο 

γραμμή ενώ έχει διακοπεί ο αγώνας.

Στην διάρκεια λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός παιχνιδιού, όλοι οι 

ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί πρέπει να παραμένουν μέσα στον κύκλο της σέντρας, εκτός από τον 

ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα και τους δύο τερματοφύλακες.

Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τον αγωνιστικό για να λάβει ιατρική φροντίδα για ένα τραύμα 

που αιμορραγεί, μπορεί να επιστρέψει όταν ο διαιτητής του δώσει άδεια, ακόμα κι αν παίζεται η μπάλα, αφού έχουν 

ελέγξει τον ποδοσφαιριστή ο τέταρτος διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητή.
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386. Στην διάρκεια του αγώνα, εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο μια δεύτερη μπάλα. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της ομάδας 

που αγωνίζεται εντός έδρας.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και να περιμένει την επόμενη διακοπή ώστε να απομακρυνθεί η 

δεύτερη μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού σε περίπτωση που δεν επηρεάζεται το παιχνίδι, διαφορετικά θα 

πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να αρχίσει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

383. Μπορεί ένας τερματοφύλακας να σημειώσει τέρμα με τα χέρια του από την περιοχή του πέναλτι 

την οποία υπερασπίζεται, και στα δύο τέρματα;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εφόσον παίζεται η μπάλα.

Όχι, μόνο στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας.

382. Επιτρέπεται η κατακύρωση ενός τέρματος εάν ένας εξωτερικός παράγοντας προσπαθήσει να 

σταματήσει την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρει πριν αυτή περάσει την γραμμή του τέρματος, 

ανάμεσα στα δοκάρια και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι;

Όχι, ποτέ.

Όχι. Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και ξεκινήσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή, από το σημείο στο οποίο 

βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και εάν επιτευχθεί τέρμα, θα πρέπει να κατακυρωθεί.

Σε περίπτωση που ο εξωτερικός παράγοντας παρέμβει στο παιχνίδι, το τέρμα θα πρέπει να ακυρωθεί. Σε περίπτωση 

που δεν παρεμβαίνει, το τέρμα θα πρέπει να κατακυρωθεί.

385. Στην διάρκεια του αγώνα, η μπάλα χτυπάει τον βοηθό διαιτητή και ως αποτέλεσμα δεν περνάει 

ολόκληρη την γραμμή του πλαγίου. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της ομάδας στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής που άγγιξε 

την μπάλα τελευταίος.

Θα πρέπει να κατακυρώσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια στην ομάδα που δεν έπαιξε την μπάλα 

τελευταία.

384. Στην διάρκεια μιας επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια προς το τέρμα της αντίπαλης ομάδας, η 

μπάλα χτυπάει στο ένα δοκάρι, αναπηδάει προς την περιοχή του πέναλτι και αγγίζει τον διαιτητή 

πριν μπει στο αντίπαλο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή από την γραμμή των έξι γιαρδών που 

βρίσκεται παράλληλα προς την γραμμή του τέρματος, στο κοντινότερο σημείο από το οποίο η μπάλα μπήκε στο τέρμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα από τέρματος λάκτισμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.
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391. Για να αποφύγει έναν αντίπαλο, ένας επιτιθέμενος βγαίνει εκούσια από τον αγωνιστικό χώρο και 

ενώ περνάει από τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας, εξυβρίζει τον ιατρό. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή και να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

388. Όταν ο τερματοφύλακας έχει την μπάλα υπό τον έλεγχό του στα χέρια του, πότε θεωρείται ότι 

παίζεται η μπάλα;

Όταν την λακτίσει.

Όταν παιχτεί από έναν συμπαίκτη ή από έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Η μπάλα ήδη παίζεται.

Όταν αναπηδήσει την μπάλα στο έδαφος.

387. Επιτρέπεται η κατακύρωση ενός τέρματος αν η μπάλα χτυπήσει τον διαιτητή στο πρόσωπο και στην 

συνέχεια μπει στο τέρμα και ενώ ο διαιτητής έχει βγει προσωρινά εκτός δράσης και δεν μπορούσε 

να το δει;

Ναι, αλλά μόνο εάν ο βοηθός διαιτητή και/ή ο τέταρτος διαιτητής θεωρούν ότι το τέρμα σημειώθηκε κανονικά.

Ναι, σε κάθε περίπτωση.

Όχι.

Ναι, αλλά μόνον εάν το τέρμα σημειώθηκε κανονικά κατά την γνώμη του διαιτητή.

390. Η μπάλα παίζεται όταν...

αναπηδήσει στα κάθετα δοκάρια, τα κοντάρια του κόρνερ, τον διαιτητή ή τους βοηθούς που βρίσκονται στον 

αγωνιστικό χώρο και παραμείνει σε αυτόν.

αναπηδήσει στα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι, τα κοντάρια του κόρνερ, τον διαιτητή ή τους βοηθούς που 

βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και παραμείνει σε αυτόν.

αναπηδήσει στα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι, τα κοντάρια του κόρνερ, τα κοντάρια στην διχοτόμο γραμμή (εάν 

υπάρχουν) ή τους βοηθούς διαιτητή που βρίσκονται εκτός του αγωνιστικού χώρου και παραμείνει σε αυτόν.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

389. Η μπάλα περνάει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος έξω από τα δοκάρια είτε στον αέρα είτε στο 

έδαφος, χωρίς να έχει διαπραχθεί κάποια παραβίαση. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ ή τέρμα.

Από τέρματος λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, από τέρματος λάκτισμα, τέρμα, ελεύθερο διαιτητή ή επαναφορά της μπάλας από 

τα πλάγια.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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397. Μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα στην αμυνόμενη ομάδα σε μια περίπτωση αντικανονικής 

θέσης (οφσάιντ);

Όχι, το πλεονέκτημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί για παραβιάσεις του Κανόνα 11.

Ναι, το πλεονέκτημα μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά όχι μέσα στην περιοχή του πέναλτι.

Όχι, το πλεονέκτημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί για ένα παράπτωμα οφσάιντ.

Ναι, το πλεονέκτημα μπορεί να εφαρμοστεί υπό την προϋπόθεση ότι η αμυνόμενη ομάδα έχει πλήρη έλεγχο της 

396. Σε ποιο μισό του αγωνιστικού χώρου ανήκει η διχοτόμος γραμμή για τους σκοπούς του οφσάιντ;

Η ομάδα της οποίας οι ποδοσφαιριστές ακουμπούν τα πόδια τους στη γραμμή κάθε φορά.

Εφόσον είναι η γραμμή που καθορίζει το οφσάιντ, ανήκει στην επιτιθέμενη ομάδα.

Εφόσον είναι η γραμμή που καθορίζει το οφσάιντ, ανήκει στην αμυνόμενη ομάδα.

Σε κανένα, δεν έχει κάποιο ειδικό σκοπό.

393. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρχει περίπτωση οφσάιντ;

Απευθείας υποδοχή της μπάλας που απελευθερώθηκε από τα χέρια του τερματοφύλακα της ίδιας ομάδας.

Η υποδοχή της μπάλας από ένα λάκτισμα από το κόρνερ.

Η υποδοχή της μπάλας από επαναφορά από τα πλάγια.

Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

392. Ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ), αλλά δεν επηρεάζει έναν 

αντίπαλο.  Τρέχει προς την μπάλα που πασάρεται από έναν συμπαίκτη. Ο διαιτητής πρέπει να 

περιμένει μέχρι ο ποδοσφαιριστής να αγγίξει την μπάλα πριν να τον τιμωρήσει;

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Όχι, ποτέ.

Όχι. Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι αμέσως.

Ναι. Ο διαιτητής πρέπει να περιμένει και να δει εάν ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) 

επηρεάζει το παιχνίδι αγγίζοντας την μπάλα, εκτός εάν κανένας άλλος συμπαίκτης που δεν βρίσκεται σε αντικανονική 

θέση (οφσάιντ) δεν έχει την δυνατότητα να παίξει την μπάλα.

395. Ποιος είναι ο ορισμός της ενεργού συμμετοχής στο παιχνίδι;

Επηρεασμός του παιχνιδιού.

Επηρεασμός ενός αντιπάλου.

Απόκτηση πλεονεκτήματος ευρισκόμενος στην θέση αυτή.

394. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) δέχεται την μπάλα από έναν 

συμπαίκτη του που εκτέλεσε ένα από τέρματος λάκτισμα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της ομάδας του ποδοσφαιριστή που έκανε το 

παράπτωμα επειδή επηρεάζει το παιχνίδι.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν η μπάλα αγγίξει οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού ανεξάρτητα του εάν η μπάλα είχε αγγίξει κάποιον άλλο 

ποδοσφαιριστή ή όχι.
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403. Ένας αμυνόμενος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο από την γραμμή του τέρματος έτσι ώστε ένας 

αντίπαλος να βρεθεί σε θέση οφσάιντ. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν η μπάλα είναι στην κατοχή της αντίπαλης ομάδας.  Την επόμενη 

φορά που η μπάλα θα βρεθεί εκτός αγωνιστικού χώρου, παρατηρεί τον αμυνόμενο για εκ προθέσεως αποχώρηση από 

τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Ο διαιτητής τιμωρεί το παράπτωμα οφσάιντ.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής πάντα πρέπει να διακόπτει το παιχνίδι και να ξεκινά πάλι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για εκ προθέσεως 

αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

399. Κανόνας 11: Το "Οφσάιντ" ορίζει ότι δεν υπάρχει παράπτωμα οφσάιντ, εάν ένας ποδοσφαιριστής 

δεχθεί την μπάλα απευθείας από...

ένα από τέρματος λάκτισμα.

ένα γωνιακό λάκτισμα (κόρνερ).

μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

398. Μπορεί να υπάρξει περίπτωση οφσάιντ όταν το παιχνίδι ξεκινά με ελεύθερο διαιτητή;

Όχι, γιατί η μπάλα προέρχεται από τον διαιτητή.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι ο επιτιθέμενος βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ).

Όχι, γιατί ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ).

Ναι, εφόσον η μπάλα αναπηδήσει από έναν αμυνόμενο και ο επιτιθέμενος βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ).

400. Ένας ποδοσφαιριστής δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ εάν...

βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο αντίπαλο.

βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τους δύο τελευταίους αντιπάλους.

βρίσκεται στο δικό του μισό του γηπέδου.

402. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, δέχεται την μπάλα απευθείας από ένα από 

τέρματος λάκτισμα από τον δικό του τερματοφύλακα και σημειώνει ένα τέρμα. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή επηρεάζει το παιχνίδι.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή 

επηρεάζει το παιχνίδι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι απόλυτα σωστή.

401. Υπάρχει παράπτωμα οφσάιντ εάν ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ δεχθεί την 

μπάλα απευθείας από...

ένα από τέρματος λάκτισμα.

ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

ένα γωνιακό λάκτισμα (κόρνερ).
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408. Ένας ποδοσφαιριστής σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να 

μην τιμωρηθεί για το οφσάιντ. Πώς μπορεί να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο;

Οποιαδήποτε στιγμή, με την άδεια του διαιτητή.

Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, εφόσον αποχώρησε μέσω της γραμμής του πλαγίου ενώ παιζόταν η 

μπάλα.

Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, εφόσον η είσοδός του δεν προσφέρει τακτικό πλεονέκτημα στην 

ομάδα του.

Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, αλλά εάν παίζεται η μπάλα, θα πρέπει να εισέλθει από την γραμμή 

του πλαγίου ή εάν δεν παίζεται η μπάλα, από οποιαδήποτε γραμμή του αγωνιστικού χώρου.

405. Ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) και παρενοχλεί εμφανώς το 

οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Ο συμπαίκτης του κάνει σουτ και σημειώνει τέρμα. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα, σε περίπτωση που η μπάλα δεν αγγίξει τον ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα. Δεν μπορεί να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή επειδή βρισκόταν σε 

αντικανονική θέση (οφσάιντ).

404. Ένας ποδοσφαιριστής που κινείται γρήγορα προς το αντίπαλο τέρμα, τιμωρείται για οφσάιντ. Από 

ποιο σημείο θα πρέπει να εκτελεστεί το έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που προβλέπεται;

Το λάκτισμα εκτελείται από το σημείο στο οποίο είχε επέμβει στο παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το 

παράπτωμα.

Το λάκτισμα εκτελείται από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το παράπτωμα την στιγμή 

που ο διαιτητής σφυρίζει να διακοπεί το παιχνίδι.

Το λάκτισμα εκτελείται από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το παράπτωμα, την στιγμή 

που η μπάλα τελευταία παίχτηκε από έναν συμπαίκτη του.

Το λάκτισμα εκτελείται από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο τελευταίος αμυνόμενος ή η μπάλα, την στιγμή του 

οφσάιντ.

407. Ένας αμυνόμενος και ο τερματοφύλακας της ομάδας του συγκρούονται στην διάρκεια του 

παιχνιδιού και εξαιτίας αυτού, ο αμυνόμενος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για έναν 

τραυματισμό που δεν είναι σοβαρός. Ο διαιτητής...

θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι για να επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να λάβει ιατρική φροντίδα.

θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και να θεωρήσει ότι ο αμυνόμενος βρίσκεται εκτός της γραμμής 

του αγωνιστικού χώρου για το οφσάιντ, μέχρι την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και να θεωρήσει ότι ο αμυνόμενος βρίσκεται στη δική του γραμμή 

τέρματος ή την πλάγια γραμμή σε ότι αφορά στο  οφσάιντ, μέχρι την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και να θεωρήσει ότι ο αμυνόμενος βρίσκεται εντός της γραμμής 

του αγωνιστικού χώρου για το οφσάιντ, μέχρι η ομάδα του να έχει ξεκάθαρη κατοχή της μπάλας.

406. Δεν υπάρχει περίπτωση οφσάιντ όταν...

ο ποδοσφαιριστής παίρνει την μπάλα απευθείας από, ένα από τέρματος λάκτισμα, μια επαναφορά της μπάλας από τα 

πλάγια ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο δικό του μισό του γηπέδου ή στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο αντίπαλο ή στην 

ίδια ευθεία με τους δύο τελευταίους αντιπάλους.
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414. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται 

σε αντικανονική θέση (οφσάιντ);

Είναι ο μόνος που τρέχει προς την μπάλα.

Αγγίζει την μπάλα.

Παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο ενός αντιπάλου.

413. Σε ποια περίπτωση δεν τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής για αντικανονική θέση (οφσάιντ) όταν 

λαμβάνει την μπάλα από έναν συμπαίκτη του;

Εφόσον βρίσκεται στην πλευρά του γηπέδου της αντίπαλης ομάδας.

Κάθε φορά που ο ποδοσφαιριστής παίρνει την μπάλα απευθείας από ένα από τέρματος λάκτισμα, μια επαναφορά της 

μπάλας από τα πλάγια ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Τιμωρείται σε κάθε περίπτωση.

Εφόσον δεν επηρεάζει το παιχνίδι.

410. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) δέχεται την μπάλα αφού 

αναπηδήσει σε έναν αμυνόμενο μετά από ένα σουτ συμπαίκτη του. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, επειδή η μπάλα προήλθε από έναν αντίπαλο.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, εάν ο ποδοσφαιριστής που δέχεται την μπάλα δεν είχε επηρεάσει 

έναν αντίπαλο.

Ο διαιτητής τιμωρεί το παράπτωμα οφσάιντ.  Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Καμία απάντηση δεν είναι σωστή.

409. Επιτρέπεται να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής επειδή βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) 

εάν το μισό του κορμού του βρίσκεται στο δεύτερο μισό του αγωνιστικού χώρου;

Ναι, εάν επηρεάζει το παιχνίδι ή έναν αντίπαλο.

Όχι, επειδή το μισό του κορμού του είναι πάνω από την διχοτόμο γραμμή.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον το πόδι του αγγίζει την πλευρά της αντίπαλης ομάδας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

412. Πότε θεωρείται ότι εμπλέκεται ενεργά στην φάση ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε 

αντικανονική θέση (οφσάιντ);

Όταν επηρεάζει το παιχνίδι.

Όταν προσπαθεί να επηρεάσει το παιχνίδι.

Όταν προσπαθεί να κερδίσει πλεονέκτημα από την θέση αυτή.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

411. Ένας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να δείξει στον διαιτητή ότι δεν 

εμπλέκεται ενεργά στην φάση. Πότε μπορεί να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο;

Οποιαδήποτε στιγμή, αφού λάβει την άδεια του διαιτητή.

Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι αποχώρησε από μια γραμμή του πλαγίου 

ενώ παιζόταν η μπάλα.

Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός του δεν προσφέρει τακτικό 

πλεονέκτημα στην ομάδα του.

Οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς την άδεια του διαιτητή, αν όμως η μπάλα παίζεται θα πρέπει να επανέλθει από μια γραμμή 

του πλαγίου, και εφόσον το παιχνίδι έχει διακοπεί από οποιαδήποτε γραμμή.
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420. Πότε τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) επειδή 

συμμετέχει ενεργά στην φάση;

Όταν ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πιο κοντά στο αντίπαλο τέρμα από τον προτελευταίο αμυνόμενο ασχέτως του εάν η 

μπάλα κινείται προς αυτόν ή όχι.

Όταν επηρεάζει το παιχνίδι, επηρεάζει έναν αντίπαλο ή αποκτά πλεονέκτημα από τη θέση που βρίσκεται.

Όταν ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πιο κοντά στο αντίπαλο τέρμα από τον προτελευταίο αμυνόμενο και με κινήσεις ή 

χειρονομίες επηρεάζει αντίπαλό του.

Όλες οι απαντήσεις μπορούν να είναι σωστές.

416. Πώς τιμωρείται ένας  ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ);

Με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Με ελεύθερο διαιτητή.

Δεν υφίσταται παράπτωμα.

Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

415. Πρέπει ο διαιτητής να τιμωρήσει έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε αντικανονική θέση 

(οφσάιντ) και βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο για να δείξει τον διαιτητή ότι δεν συμμετέχει 

ενεργά στην φάση;

Ναι, ο διαιτητής θα πρέπει να τον παρατηρήσει επειδή βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια.

Όχι, ποτέ.

Ναι, ο διαιτητής πρέπει να τον παρατηρήσει για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Όχι, δεν θα πρέπει να κάνει κάτι, εκτός αν ο διαιτητής θεωρεί ότι ο ποδοσφαιριστής βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο 

417. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν ισχύει το παράπτωμα του οφσάιντ;

Στο ελεύθερο λάκτισμα.

Όταν η μπάλα αναπηδάει σε έναν αντίπαλο.

Στη διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Το παράπτωμα του οφσάιντ είναι πιθανό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

419. Ο ποδοσφαιριστής Νο 5  πασάρει τη μπάλα στον συμπαίκτη του Νο 9 που βρίσκεται σε θέση 

οφσάιντ. Πριν ο Νο 9 πάρει την μπάλα, ένας αμυνόμενος του κάνει  φάουλ. Ποια θα πρέπει να είναι 

η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να τιμωρήσει το οφσάιντ επειδή συνέβη πριν το φάουλ. Θα πρέπει να τιμωρήσει πειθαρχικά τον αμυνόμενο 

αν χρειάζεται.

Θα πρέπει να τιμωρήσει το φάουλ εάν δεν είχε δοθεί ακόμα το οφσάιντ. Το φάουλ θεωρείται πιο σοβαρό. Θα πρέπει 

να τιμωρήσει τον αμυνόμενο όπως αρμόζει.

Θα πρέπει να τιμωρήσει το οφσάιντ επειδή συνέβη πριν το φάουλ.

Θα πρέπει να τιμωρήσει το φάουλ, εφόσον ο ποδοσφαιριστής που βρισκόταν σε θέση οφσάιντ δεν συμμετείχε στο 

παιχνίδι. Θα πρέπει να τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα τον παραβάτη.

418. Επιτρέπεται να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής επειδή βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) 

όταν παίρνει την μπάλα από έναν συμπαίκτη του που την πασάρει προς τα πίσω;

Όχι, επειδή η μπάλα κινείται προς την περιοχή του επιτιθέμενου.

Όχι. Ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να είναι σε αντικανονική θέση όταν η πάσα είναι προς τα πίσω.

Ναι, εάν ο ποδοσφαιριστής που προσπαθεί να πάρει την μπάλα επηρεάζει το παιχνίδι από αντικανονική θέση 

(οφσάιντ).

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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425. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ), αλλά δεν επηρεάζει 

έναν αντίπαλο, τρέχει προς την μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να περιμένει μέχρι να αγγίξει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Ο διαιτητής θα πρέπει να περιμένει να δει εάν ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ επηρεάζει το παιχνίδι 

αγγίζοντας την μπάλα ή εάν είναι ο μόνος επιτιθέμενος που μπορεί να συμμετάσχει.

Ο διαιτητής πρέπει να τιμωρήσει αμέσως το παράπτωμα οφσάιντ.

Καμία απάντηση δεν είναι σωστή.

422. Ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο δικό του μισό του γήπεδο και λαμβάνει την μπάλα από έναν 

συμπαίκτη. Μπορεί να τιμωρηθεί επειδή εμπλέκεται ενεργά στην φάση;

Ναι, εάν βρισκόταν σε θέση οφσάιντ όταν έγινε η πάσα.

Όχι, επειδή έλαβε την μπάλα στο δικό του μισό του γηπέδου.

Όχι, επειδή είναι μία από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στον Κανόνα 11.

Καμία απάντηση δεν είναι απολύτως σωστή.

421. Επιτρέπεται να τιμωρηθεί για οφσάιντ ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται τραυματισμένος στο 

έδαφος;

Όχι, ποτέ καθώς βρίσκεται στο έδαφος και δεν παίζει την μπάλα με πρόθεση.

Ναι, πάντα.

Ναι, εάν εμπλέκεται ενεργά στην φάση, επηρεάζει το παιχνίδι, επηρεάζει έναν αντίπαλο ή αποκτάει πλεονέκτημα λόγω 

του ότι βρίσκεται στην θέση αυτή.

Όχι, εάν δεν το κάνει με πρόθεση και πρόθεσή του είναι να μην αγγίξει την μπάλα.

424. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε αντικανονική θέση (οφσάιντ) δέχεται την μπάλα αφού 

αναπηδήσει σε έναν αμυνόμενο μετά από ένα σουτ συμπαίκτη του. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, επειδή η μπάλα προήλθε από έναν αντίπαλο.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, εάν ο ποδοσφαιριστής που λαμβάνει την μπάλα δεν είχε επηρεάσει 

έναν αντίπαλο.

Ο διαιτητής τιμωρεί το παράπτωμα οφσάιντ.  Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

423. Η μπάλα λακτίζεται από έναν επιτιθέμενο, αναπηδάει στον διαιτητή και καταλήγει σε έναν 

συμπαίκτη του ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Αυτός κοντρολάρει την μπάλα 

και σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα επειδή η μπάλα προήλθε από τον διαιτητή και όχι από έναν συμπαίκτη.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα υπό την προϋπόθεση ότι η μπάλα έχει αγγίξει κάποιον άλλο παίκτη πριν μπει στο 

τέρμα.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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430. Ένας ποδοσφαιριστής ανατρέπεται, αλλά κατορθώνει να πασάρει την μπάλα σε έναν συμπαίκτη 

του ο οποίος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Πρέπει ο διαιτητής να εφαρμόσει το πλεονέκτημα;

Ναι, πρέπει να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και όταν ο συμπαίκτης πάρει την μπάλα θα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή 

επηρέασε το παιχνίδι.

Όχι, θα πρέπει να τιμωρηθεί η παράβαση που διαπράχθηκε πριν την πάσα.

Ναι, θα πρέπει να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και μόλις γίνει η πάσα, πρέπει να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή ο 

οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Όχι, το πλεονέκτημα δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει πάντοτε να τιμωρείται η ομάδα η 

οποία υπέπεσε στο παράπτωμα με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα και ο ποδοσφαιριστής της να παρατηρείται για 

αντιαθλητική συμπεριφορά.

427. Υπάρχει κάποια περίπτωση στην οποία ο διαιτητής θα πρέπει να εφαρμόσει το πλεονέκτημα ενώ 

υπάρχει οφσάιντ;

Όχι, το πλεονέκτημα δεν εφαρμόζεται ποτέ στην ζώνη της άμυνας.

Όχι, το πλεονέκτημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις παραβάσεις οφσάιντ.

Ναι, εφόσον η μπάλα ελέγχεται ξεκάθαρα από έναν ποδοσφαιριστή της αμυνόμενης ομάδας και η ομάδα θα ωφεληθεί 

από την απόφαση.

Ναι, πάντα.

426. Ένας αμυνόμενος ποδοσφαιριστής κινείται πέρα έξω από τη δική του γραμμή του τέρματος ώστε να 

θέσει έναν αντίπαλο σε θέση οφσάιντ. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να παρατηρήσει τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και να 

τιμωρήσει τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά την επόμενη φορά που θα διακοπεί το παιχνίδι.

Ο διαιτητής θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και να 

παρατηρήσει τον αμυνόμενο επειδή εγκατέλειψε σκόπιμα τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του, την επόμενη 

φορά που θα διακοπεί το παιχνίδι.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

429. Εάν ο διαιτητής δεν έχει τιμωρήσει έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ επειδή δεν 

επηρεάζει έναν αντίπαλο, είναι σωστό να το κάνει αφού η μπάλα έχει αναπηδήσει πάνω του από το 

δοκάρι του τέρματος ή από τον τερματοφύλακα;

Όχι, ποτέ.

Ναι, με την προϋπόθεση ότι κέρδισε πλεονέκτημα επειδή βρισκόταν στη θέση αυτή.

Όχι, θεωρείται πάντοτε δεύτερο παίξιμο.

Ναι, πάντα.

428. Εάν ένας επιτιθέμενος είναι στην ίδια ευθεία με τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ο τελευταίος 

αμυνόμενος, τότε βρίσκεται σε θέση οφσάιντ;

Όχι, επειδή οι Κανόνες του Παιχνιδιού δηλώνουν ότι το να είναι σε ευθεία δεν αποτελεί παράβαση οφσάιντ.

Ναι, οι Κανόνες του Παιχνιδιού δηλώνουν ότι πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με τον προτελευταίο αντίπαλο 

ποδοσφαιριστή ή την μπάλα.

Όχι, επειδή ανάμεσα σε αυτόν και την γραμμή του τέρματος βρίσκεται ένας αντίπαλος ποδοσφαιριστής.

Όχι, ποτέ.
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434. Επιτρέπεται σε έναν συμπαίκτη του ποδοσφαιριστή που εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ;

Όχι. Όλοι οι συμπαίκτες του ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πρέπει να βρίσκονται 

πίσω από το σημείο του πέναλτι.

Ναι. Οι ποδοσφαιριστές μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την περιοχή του πέναλτι.

Ναι, πάντα.

Όχι, ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά.

431. Ένας αμυνόμενος εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα, το οποίο πηγαίνει απευθείας σε έναν 

συμπαίκτη του που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Ο συμπαίκτης κοντρολάρει την μπάλα και 

σημειώνει τέρμα. Το τέρμα μετράει;

Όχι, γιατί ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Ναι, εφόσον η μπάλα βρίσκει σε άλλο ποδοσφαιριστή πριν μπει στο τέρμα.

Ναι, επειδή ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να είναι σε θέση οφσάιντ κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος 

λακτίσματος.

Ναι, εφόσον η μπάλα βρίσκει σε έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή πριν μπει στο τέρμα.

432. Ο διαιτητής βλέπει έναν αμυνόμενο να εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο ενώ είναι εμφανώς 

τραυματισμένος, θέτοντας έναν αντίπαλο σε θέση οφσάιντ. Θα πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο 

επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής εάν επηρεάζει το παιχνίδι;

Ναι, πάντα.

Όχι, επειδή θεωρείται ότι ο αμυνόμενος βρίσκεται στην γραμμή του τέρματος ή την γραμμή του πλαγίου που 

υπερασπίζεται για το οφσάιντ.

Όχι, ο δε αμυνόμενος θα πρέπει να παρατηρηθεί επειδή εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

διαιτητή.

Όχι, ο δε αμυνόμενος θα πρέπει να παρατηρηθεί για αντιαθλητική συμπεριφορά.

433. Ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής στέκεται μέσα στο τέρμα και την ίδια στιγμή ένας συμπαίκτης 

του σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή εάν η πράξη του 

ποδοσφαιριστή αποσπάει την προσοχή του αντιπάλου;  

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή επειδή εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο χωρίς 

την άδεια του διαιτητή και να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το  σημείο στο οποίο βρισκόταν 

η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή επειδή εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο και να 

ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν 

διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα για παράβαση οφσάιντ και να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και να ξεκινήσει 

εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.
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439. Ένας ποδοσφαιριστής, εκτός από τον τερματοφύλακα, χρησιμοποιεί τον βραχίονά του εκ 

προθέσεως για να ελέγξει την μπάλα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας και παρατηρεί τον 

ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

436. Ένας ποδοσφαιριστής πασάρει την μπάλα σε έναν συμπαίκτη του που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. 

Πριν δεχτεί την μπάλα ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, ένας αμυνόμενος αγγίζει 

την μπάλα με το χέρι του με πρόθεση. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Εάν, κατά την γνώμη του διαιτητή, ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ επηρέαζε το παιχνίδι, θα πρέπει 

να τιμωρήσει την παράβαση οφσάιντ.

Εάν, κατά την γνώμη του διαιτητή, ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ επηρέαζε τον αντίπαλο, θα 

πρέπει να τιμωρήσει την παράβαση οφσάιντ.

Εάν, κατά την γνώμη του διαιτητή, ο ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ δεν επηρέαζε τον αντίπαλο, θα 

πρέπει να τιμωρήσει το παράπτωμα του χειρισμού της μπάλας με το χέρι.

435. Ένας αμυνόμενος αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο από την γραμμή του τέρματος έτσι ώστε ένας 

αντίπαλος να βρεθεί σε θέση οφσάιντ. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να τιμωρήσει την αμυνόμενη ομάδα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να παρατηρήσει τον αμυνόμενο για 

αντιαθλητική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή της αντίπαλης ομάδας, και 

όταν σταματήσει η μπάλα να παίζεται, θα πρέπει να παρατηρήσει τον αμυνόμενο επειδή εγκατέλειψε εσκεμμένα τον 

αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Θα πρέπει πάντοτε να διακόπτει το παιχνίδι και να τιμωρεί τον αμυνόμενο επειδή εγκατέλειψε εσκεμμένα τον 

αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

438. Ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε θέση οφσάιντ, ενώ ο συμπαίκτης του όχι. Και οι δύο τρέχουν 

ταυτόχρονα προς την μπάλα. Ο συμπαίκτης παίζει την μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής δεν κάνει τίποτε και το παιχνίδι συνεχίζεται.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και δίδεται συνέχεια στο παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για οφσάιντ εις 

βάρος του ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι αμέσως και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της επιτιθέμενης ομάδας 

για αντιαθλητική συμπεριφορά.

437. Ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής εκτελεί σωστά μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Την 

μπάλα δέχεται ένας συμπαίκτης του ο οποίος βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Αφού κοντρολάρει την 

μπάλα, σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Το τέρμα ακυρώνεται και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή ο ποδοσφαιριστής 

συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι από θέση οφσάιντ.

Ο διαιτητής τιμωρεί το παράπτωμα οφσάιντ.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με ένα από τέρματος λάκτισμα.
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445. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποβληθεί να παραμείνει μέσα στην τεχνική περιοχή;

Όχι, ποτέ.

Ναι, εάν έχει αναγνωριστεί σωστά.

Ναι, εάν παραμείνει σιωπηλός.

Όχι, εκτός εάν είναι ένας από αυτούς που έχουν ήδη αντικατασταθεί.

444. Ένας ποδοσφαιριστής προσποιείται ότι δέχθηκε ένα αντικανονικό μαρκάρισμα προσπαθώντας να 

παραπλανήσει τον διαιτητή. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται μόνο εφόσον η προσποίηση έλαβε χώρα μέσα στην αντίπαλη περιοχή του πέναλτι.

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται, αλλά χωρίς κίτρινη κάρτα για το πρώτο παράπτωμα.

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα γι' αυτό το παράπτωμα, αλλά ο διαιτητής μπορεί το 

επισημάνει ώστε ο ποδοσφαιριστής να συμπεριφέρεται με περισσότερο αθλητικό πνεύμα.

441. Ποια από τις ακόλουθες δεν είναι βασική προϋπόθεση για την τιμωρία ενός φάουλ;

Η μπάλα παίζεται.

Το παράπτωμα να συμβεί στον αγωνιστικό χώρο.

Το παράπτωμα να διαπραχθεί εις βάρος ενός αντιπάλου.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

440. Ποια απόφαση θα πρέπει να πάρει ο διαιτητής εάν ένας ποδοσφαιριστής ανάψει ένα τσιγάρο όταν 

η μπάλα βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου;

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι ξεκινάει πάλι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Δεν χρειάζεται καμία ενέργεια. Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν το προσδιορίζουν.

443. Πως πρέπει να τιμωρείται ένα μαρκάρισμα που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αντιπάλου;

Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

Βίαιη συμπεριφορά.

Αντιαθλητική συμπεριφορά.

Επικίνδυνο παιχνίδι.

442. Εάν ένας τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα με τα χέρια του αφού του την έχει μεταβιβάσει με 

πρόθεση ένας συμπαίκτης του με το γόνατό του, υπάρχει παράπτωμα;

Ναι, πάντα.

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον την πιάσει με τα χέρια του.

Ναι. Το παράπτωμα διαπράχθηκε από τον ποδοσφαιριστή που μεταβίβασε την μπάλα με το πόδι του. Παρατηρείται για 

αντιαθλητική συμπεριφορά.
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450. Ένας ποδοσφαιριστής ανακόπτει την πορεία ενός αντιπάλου με φυσική επαφή. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το παράπτωμα τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι.

Ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το παράπτωμα τιμωρείται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Το παιγνίδι συνεχίζεται.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι ξεκινάει πάλι με ελεύθερο 

διαιτητή.

447. Εάν ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα τέσσερα παραπτώματα, 

κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλη ομάδας.

Παίζει κατά επικίνδυνο τρόπο.

Κράτημα ενός αντιπάλου.

Χειρίζεται την μπάλα εκ προθέσεως με το χέρι, εκτός από τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται.

Φτύσιμο ενός αντιπάλου.

446. Ένας ποδοσφαιριστής μαρκάρει έναν αντίπαλο από πίσω χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται και ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται και ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Το παιγνίδι συνεχίζεται.

Ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται και ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο 

449. Ενώ η μπάλα παίζεται, ένας ποδοσφαιριστής κάνει μια προσβλητική χειρονομία προς το πλήθος. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε την παραβίαση και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

448. Πριν από την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος και ενώ η μπάλα δεν παίζεται ακόμη, ένας 

ποδοσφαιριστής μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, χτυπά βίαια έναν αντίπαλο. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε την παραβίαση και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα. Ο αγώνας συνεχίζεται με ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι.

Όλες οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι σωστές.
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455. Μπορεί ο διαιτητής να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή στα αποδυτήρια;

Ναι, πάντα.

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο εάν αφορά σε επίθεση.

Ναι, αλλά μόνον εάν παρίσταται ένας αξιωματούχος της ομάδας.

452. Εάν ένας τερματοφύλακας μέσα στη δική του περιοχή του πέναλτι διαπράξει οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες παραβάσεις, πρέπει να κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

Αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του αφού αυτή έχει λακτισθεί προς αυτόν από έναν συμπαίκτη του με το πόδι.

Κρατήσει την μπάλα στα χέρια του για περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα.

Αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του αφού την απελευθερώσει για να παίξει, χωρίς να την έχει αγγίξει άλλος 

451. Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής εάν ένας ποδοσφαιριστής ανατρέψει με το πόδι έναν 

αντίπαλο σε μια προφανή ευκαιρία να σημειώσει τέρμα;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής προειδοποιεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

454. Ενώ η μπάλα παίζει, ένας ποδοσφαιριστής ζητά άδεια να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, 

και ενώ πηγαίνει προς την γραμμή του πλαγίου, χτυπά έναν αντίπαλο χρησιμοποιώντας 

υπερβολική δύναμη. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο 

διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα.

Δυο από τις απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές.

453. Από τα ακόλουθα παραπτώματα που διαπράττει ένας τερματοφύλακας, ποιο τιμωρείται με 

αποβολή;

Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

Βίαιη συμπεριφορά.

Χρησιμοποιεί άσεμνη, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα ή χειρονομίες,
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460. Μέσα στην περιοχή του πέναλτι πρόκειται να εκτελεστεί ένα ελεύθερο διαιτητή, όταν ένας 

αμυνόμενος χτυπά έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή με υπερβολική βία, πριν η μπάλα αγγίξει το 

έδαφος. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεύθερο 

διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεύθερο 

διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα.

457. Μπορεί ο αρχηγός μιας ομάδας να αποβάλλει έναν συμπαίκτη του από τον αγωνιστικό χώρο;

Ναι, προκειμένου να ωφεληθεί το παιχνίδι και να αποτρέψει την επιθετικότητα.

Όχι, ποτέ.

Όχι, μόνον ο προπονητής της ομάδας έχει την εξουσία να πάρει αυτή την απόφαση.

Ναι, αφού συμβουλευτεί τον προπονητή του και προκειμένου να αποτρέψει επεισόδια.

456. Δυο αντίπαλοι βγαίνουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο ως αποτέλεσμα της αγωνιστικής τους 

προσπάθειας. Εκείνη τη στιγμή, ένας από αυτούς χτυπά τον άλλο στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας 

υπερβολική δύναμη ενώ παίζεται η μπάλα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, γιατί το παράπτωμα διαπράχθηκε εκτός του αγωνιστικού χώρου.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα. Κατόπιν, είτε παρατηρεί είτε αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το 

παράπτωμα, ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

459. Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής εάν ένας ποδοσφαιριστής τον χτυπήσει ενώ παίζεται η 

μπάλα;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα και αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή την επόμενη φορά που η μπάλα δεν θα 

458. Ενώ η μπάλα παίζει, ένας ποδοσφαιριστής χειροκροτεί, εκφράζοντας την διαφωνία του με την 

απόφαση του διαιτητή. Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής;

Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά 

και να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο συνέβη η παράβαση, εκτός εάν 

εφαρμόζεται το πλεονέκτημα.

Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και να κατακυρώσει ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο συνέβη η παράβαση, εκτός εάν εφαρμόζεται το πλεονέκτημα.

Ο διαιτητής πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή γιατί έκανε μια προσβλητική χειρονομία και να κατακυρώσει ένα 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα, εκτός εάν εφαρμόζεται το πλεονέκτημα.
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Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή και αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.

παίζει.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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466. Ένας τερματοφύλακας αποκρούει το σουτ ενός αντιπάλου και κατόπιν ενώ προσπαθεί να παίξει την 

μπάλα με τα χέρια του, αυτή μπαίνει στην εστία που υπερασπίζεται. Το τέρμα μετράει;

Ναι, η μπάλα παίζεται.

Όχι, γιατί δεν επιτρέπεται σε έναν ποδοσφαιριστή να σημειώσει απευθείας ένα τέρμα στην εστία της ομάδας του.

Όχι, θα πρέπει να κατακυρωθεί ένα κόρνερ εις βάρος της ομάδας του.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή, σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης.

465. Σημειώστε ποια από τα ακόλουθα παραπτώματα ορίζεται στους Κανόνες του Παιχνιδιού ως 

παράπτωμα που τιμωρείται με αποβολή σύμφωνα με τον Κανόνα 12.

Όταν κάποιος είναι ένοχος για βίαιη συμπεριφορά.

Όταν κάποιος είναι ένοχος για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι.

Όταν κάποιος δεχθεί δεύτερη παρατήρηση στον ίδιο αγώνα.

462. Η μπάλα θεωρείται ως αντικείμενο εάν χρησιμοποιηθεί για να καταφερθεί κτύπημα σε έναν 

αντίπαλο;

Όχι, ποτέ.

Ναι, πάντα.

Ναι, αλλά μόνον εάν χτυπήσει πραγματικά τον αντίπαλο. Αλλιώς όχι.

Ναι, αλλά μόνο εάν γίνει κατά αντιπάλου.

461. Ένας ποδοσφαιριστής κείτεται πάνω στην μπάλα εκ προθέσεως για υπερβολικό χρονικό διάστημα. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Το παιγνίδι συνεχίζεται.

464. Σημειώστε ποιο από τα ακόλουθα παραπτώματα ορίζεται στους Κανόνες του Παιχνιδιού ως 

παράπτωμα που τιμωρείται με παρατήρηση σύμφωνα με τον Κανόνα 12.

Η είσοδος ή επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Όταν κάποιος είναι ένοχος αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

Όταν κάποιος εκδηλώσει διαφωνία λεκτικά ή με τις κινήσεις του.

463. Ένας ποδοσφαιριστής χτυπάει έναν αντίπαλο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη ενώ η μπάλα 

δεν παίζει. Ποιο είναι το παράπτωμα που διαπράττει;

Ο ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

Ο ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για βίαιη συμπεριφορά.

Ο ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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472. Ένας διαιτητής παρατηρεί έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος εν συνεχεία ζητά συγνώμη για την απρεπή 

συμπεριφορά του. Μπορεί ο διαιτητής να αποφασίσει να μην αναφέρει το περιστατικό;

Όχι. Πρέπει να αναφέρονται όλες οι παρατηρήσεις.

Ναι, πάντα.

Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον αυτός που ζητά συγνώμη είναι ο αρχηγός.

468. Ποιο από τα ακόλουθα παραπτώματα τιμωρείται πάντα με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα;

Πήδημα κατά αντιπάλου.

Λάκτισμα ή απόπειρα λακτίσματος ενός αντιπάλου.

Φτύσιμο ενός αντιπάλου.

467. Εάν δυο ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας μαρκάρουν έναν αντίπαλο για την μπάλα...

κατακυρώνεται πάντα ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

κατακυρώνεται πάντα ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

δεν είναι πάντα φάουλ. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έγιναν τα μαρκαρίσματα.

κατακυρώνεται πάντα ένα άμεσο ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

469. Ένας ποδοσφαιριστής μέσα στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του χτυπά τον διαιτητή ενώ η μπάλα 

παίζεται. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

Επιτρέπει την συνέχεια του παιχνιδιού.

471. Ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι της ομάδας του και ενώ παίζεται η 

μπάλα, αυτός χτυπάει ένα συμπαίκτη του. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο 

διαιτητή από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με λάκτισμα 

από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα.

470. Ένας ποδοσφαιριστής παρατηρείται εάν διαπράξει ένα από τα ακόλουθα παραπτώματα. Ποιο δεν 

είναι σωστό;

Όταν κάποιος είναι ένοχος αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

Όταν παραβιάζει διαρκώς τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Όταν χρησιμοποιήσει άσεμνη, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα και/ή χειρονομίες.

Όταν καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού.
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477. Ένας αμυνόμενος ξεκινά να κρατά έναν επιτιθέμενο εκτός της περιοχής του πέναλτι αλλά σταματά 

εντός της περιοχής του πέναλτι. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα διότι η ενέργεια του κρατήματος ξεκίνησε έξω από την 

περιοχή του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή του πέναλτι.

Το παιχνίδι συνεχίζεται.

474. Καθώς ένας τερματοφύλακας πετά, απελευθερώνει ή λακτίζει την μπάλα, ένας αντίπαλος την 

ανακόπτει πριν αγγίξει το έδαφος. Αυτό επιτρέπεται;

Ναι, το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας εμποδίζεται να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι με τα χέρια του, δεν 

αποτελεί παράπτωμα.

Όχι, η παρεμπόδιση του τερματοφύλακα να πετάξει, απελευθερώσει ή παίξει την μπάλα είναι παράπτωμα. Η ρίψη, το 

παίξιμο ή η απελευθέρωση της μπάλας με τα χέρια και το λάκτισμα της μπάλας, θεωρούνται ως μια ενιαία ενέργεια.

Όχι, το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας εμποδίζεται να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι με τα χέρια του, αποτελεί 

παράπτωμα. Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται και το παιχνίδι ξαναρχίζει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

Όχι, το γεγονός ότι ο τερματοφύλακας εμποδίζεται να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι με τα χέρια του, αποτελεί 

παράπτωμα. Ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται και το παιχνίδι ξαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

473. Ένας τερματοφύλακας κρατά την μπάλα στην παλάμη του χεριού του. Ένας αντίπαλος χρησιμοποιεί 

το κεφάλι του για να του πάρει τη μπάλα. Αυτό επιτρέπεται;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εάν δεν γίνει με επικίνδυνο τρόπο.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

476. Επιτρέπεται σε δύο ή περισσότερους ποδοσφαιριστές να διεκδικήσουν την μπάλα από έναν 

αντίπαλο ταυτοχρόνως;

Όχι, ποτέ.

Ναι, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις είναι κανονικές.

Ναι, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις δεν είναι επικίνδυνες.

Ναι, δεδομένου ότι οι διεκδικήσεις δεν έγιναν με υπερβολική δύναμη.

475. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο διαιτητής να τιμωρήσει ένα φάουλ;

Οποτεδήποτε, εκτός από την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Μόνο όταν παίζεται η μπάλα.

Οποτεδήποτε η μπάλα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα.
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482. Ένας επιτιθέμενος έχει μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος. Ένας αμυνόμενος, όχι ο 

τερματοφύλακας, χειρίζεται την μπάλα με το χέρι με πρόθεση για να αποτρέψει το τέρμα, ωστόσο 

η μπάλα μπαίνει στο τέρμα. Ο διαιτητής...

κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο επειδή χειρίστηκε την μπάλα με 

το χέρι από πρόθεση.

κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον αμυνόμενο για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι.

κατακυρώνει το τέρμα και αποβάλλει τον αμυνόμενο για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι.

479. Ενώ η μπάλα παίζεται, δύο ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας διαπράττουν παράπτωμα 

αντιαθλητικής συμπεριφοράς ή βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.  

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής τους παρατηρεί ή τους αποβάλλει και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας από το σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής τους παρατηρεί ή τους αποβάλλει και ξεκινά το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας από το σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής τους παρατηρεί ή τους αποβάλλει και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της ομάδας 

που είχε την κατοχή όταν διακόπηκε το παιχνίδι από το σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής τους αποβάλλει και  ξεκινά το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο όπου διαπράχθηκε το 

παράπτωμα.

478. Κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου διαιτητή, μόλις ο διαιτητής έχει αφήσει την μπάλα και πριν αυτή 

αγγίξει το έδαφος, ένας αμυνόμενος ποδοσφαιριστής κλωτσά βίαια έναν αντίπαλο.  Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο ποδοσφαιριστής παρατηρείται και το παιχνίδι ξεκινάει πάλι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για σοβαρό βάναυσο παιχνίδι και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με ελεύθερο 

διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι πάλι με λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι.

481. Ένας ποδοσφαιριστής δέχεται ένα μαρκάρισμα με απρόσεκτο τρόπο ενώ η μπάλα δεν βρίσκεται σε 

απόσταση ελέγχου. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας ή ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.

Το παιχνίδι συνεχίζεται επειδή η μπάλα δεν βρίσκεται σε απόσταση ελέγχου.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για βίαιη συμπεριφορά.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας επειδή 

παρεμποδίστηκε η πορεία του αντιπάλου.

480. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να παρατηρήσει έναν συμπαίκτη του για ένα παράπτωμα το οποίο 

τιμωρείται με κίτρινη κάρτα;

Ναι, προκειμένου να τον εμποδίσει να αποβληθεί.

Όχι, ποτέ.

Ναι, ως αρχηγός της ομάδας του μετά από διαβούλευση με τον προπονητή του.

Όχι, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προπονητή του μπορεί να αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή.
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488. Ενώ παίζει η μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής πετάει ένα παπούτσι σε ένα άτομο που κάθεται στην 

τεχνική περιοχή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο από το οποίο πετάχτηκε το παπούτσι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή 

που εκτελείται από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα που εκτελείται από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο από το οποίο πετάχτηκε το παπούτσι.

484. Για ποιο λόγο τιμωρεί ο διαιτητής έναν ποδοσφαιριστή που κλωτσάει ή προσπαθεί να κλωτσήσει 

έναν αντίπαλο με υπερβολική δύναμη ενώ δεν παίζει η μπάλα;

Σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

Βίαιη συμπεριφορά.

Αντιαθλητική συμπεριφορά.

Επικίνδυνο παιχνίδι.

483. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να τιμωρείται ένας ποδοσφαιριστής για επικίνδυνο παιχνίδι;

Εάν ενώ προσπαθεί να παίξει την μπάλα, αυτό που κάνει μπορεί να τραυματίσει έναν αντίπαλο ή τον ίδιο.

Πρέπει να πρόκειται για απρόσεκτη διεκδίκηση της μπάλας.

Πρέπει να υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

485. Πότε θεωρείται ότι ελέγχει ο τερματοφύλακας την μπάλα με τα χέρια του;

Όταν παίζει την μπάλα με το χέρι του ή το βραχίονά του με πρόθεση. Για παράδειγμα, την ανυψώνει, την αποκρούει ή 

την μαζεύει.

Όταν την αγγίζει με οποιοδήποτε σημείο των χεριών ή των βραχιόνων του.

Όταν κρατάει την μπάλα με το ένα ή και με τα δύο χέρια του.

Όλες οι προηγούμενες απαντήσεις είναι σωστές.

487. Είναι σωστό το παρακάτω; Εάν ένας ποδοσφαιριστής χτυπήσει την μπάλα με ένα αντικείμενο ενώ η 

μπάλα παίζει, το παιχνίδι ξεκινάει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή ή με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ναι.

Μόνο με ελεύθερο διαιτητή

Μόνο με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

486. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και αγγίζει την μπάλα με το χέρι του. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αναπληρωματικό και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί ή αποβάλλει τον αναπληρωματικό και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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Όχι.
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493. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατακύρωση του φάουλ;

Ο αγώνας έχει αρχίσει.

Το φάουλ γίνεται στον αγωνιστικό χώρο και διαπράττεται κατά αντιπάλου.

Το φάουλ γίνεται στον αγωνιστικό χώρο και διαπράττεται κατά ενός ποδοσφαιριστή.

490. Ένας αμυνόμενος κλωτσάει έναν αντίπαλο μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται. Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει ή παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα, ανάλογα με την απόφαση του 

διαιτητή. Ο αγώνας αρχίζει ξανά με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο.  Ο αγώνας αρχίζει ξανά με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εάν η μπάλα 

παιζόταν.

Ο διαιτητής παρατηρεί ή αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα ή δεν επιβάλλει καμία ποινή. Εάν 

η μπάλα παιζόταν, ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

489. Ενώ παίζεται η μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής εκτός αγωνιστικού χώρου πετάει ένα παπούτσι στον 

αγωνιστικό χώρο, το οποίο χτυπάει τον διαιτητή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και δίδει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο 

διαιτητή από το σημείο στο οποίο χτυπήθηκε ο διαιτητής.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και ξεκινά εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή 

από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και ξεκινά το παιχνίδι εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο χτυπήθηκε ο διαιτητής.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

492. Εάν ένας ποδοσφαιριστής προσπαθήσει να εξαπατήσει τον διαιτητή προσποιούμενος έναν 

τραυματισμό ή προσποιούμενος ότι δέχθηκε φάουλ...

παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

παρατηρείται για λεκτική διαφωνία και κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

παρατηρείται για λεκτική διαφωνία και κατακυρώνεται ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

491. Μπορεί ο διαιτητής να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή στη φυσούνα στην 

διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου;

Ναι. Ο διαιτητής μπορεί να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, 

συμπεριλαμβανομένου του ημιχρόνου.

Όχι, ο διαιτητής πρέπει να ενημερώσει προφορικά τους αξιωματούχους και τον αρχηγό της ομάδας του 

ποδοσφαιριστή.

Όχι, ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιήσει προφορικά τον ποδοσφαιριστή και τους αξιωματούχους της ομάδας για την 

τιμωρία.

Ναι, πάντα.
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Το φάουλ γίνεται ενώ παίζει η μπάλα, διαπράττεται κατά ενός ποδοσφαιριστή και γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
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498. Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα όταν διαπράττεται 

απρόσεκτα, επικίνδυνα ή με υπερβολική δύναμη;

Πήδημα κατά αντιπάλου.

Ο ποδοσφαιριστής να χτυπήσει ή αποπειραθεί να χτυπήσει έναν αντίπαλο.

Το μαρκάρισμα ενός αντιπάλου.

495. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια προς έναν αντίπαλο, αλλά 

πριν αγγίξει την μπάλα ο αντίπαλος, ο εκτελεστής παίζει με πρόθεση την μπάλα με τα χέρια του για 

να παρεμποδίσει τον ποδοσφαιριστή να την λακτίσει. Ο διαιτητής...

αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

μπορεί να παρατηρήσει ή να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και το παιχνίδι αρχίζει 

εκ νέου με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

494. Ένας ποδοσφαιριστής αποτρέπει μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος κλωτσώντας έναν 

αντίπαλό του με πρόθεση. Θεωρείται αυτή η περίπτωση κατά την οποία λακτίζεται ένας αντίπαλος 

σοβαρό βάναυσο παιχνίδι;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εάν το παράπτωμα διαπράχθηκε με υπερβολική δύναμη.

Μόνο εάν αποτρέπει μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος.

497. Ενώ παίζει η μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής πετάει μια καλαμίδα σε έναν γυμναστή που βρίσκεται 

στην τεχνική περιοχή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο 

στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο 

στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο 

οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

496. Μπορεί ο διαιτητής να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα σε έναν ποδοσφαιριστή στην διάρκεια του 

ημιχρόνου;

Ναι, αλλά θα πρέπει να την δείξει μέχρις ότου αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, πριν πάει στα αποδυτήρια.

Ναι, αλλά θα πρέπει να την δείξει μέχρις ότου να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.  Μπορεί επίσης να δείξει 

κίτρινη ή κόκκινη κάρτα στα αποδυτήρια.

Ναι, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στους παρακείμενους σε αυτόν χώρους.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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503. Ένας αμυνόμενος, ενώ κρέμεται με τα χέρια του από την οριζόντια δοκό του τέρματος που 

υπερασπίζεται, αποκρούει με κεφαλιά την μπάλα για να μην μπει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής δεν ασκεί πειθαρχικό έλεγχο και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

500. Ο τερματοφύλακας, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, κτυπά έναν αντίπαλο που βρίσκεται 

μέσα στο τέρμα, πίσω από την γραμμή του τέρματος και εκτός του αγωνιστικού χώρου.  Η μπάλα 

παίζεται. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον τερματοφύλακα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον τερματοφύλακα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον τερματοφύλακα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

499. Ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 

διαιτητή. Ενόσω συνεχίζεται ο αγώνας, ένας αντίπαλος τον κτυπά με υπερβολική δύναμη. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και παρατηρεί τον αναπληρωματικό. Το παιχνίδι 

αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και παρατηρεί τον αναπληρωματικό για 

αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο 

βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο 

διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

502. Ένας ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο ενώ παίζεται η μπάλα και κτυπά έναν 

αξιωματούχο της αντίπαλης ομάδας με υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Εάν δεν εφαρμόζεται το πλεονέκτημα, ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη 

συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο όποια βρισκόταν η μπάλα όταν 

διακόπηκε το παιχνίδι.

501. Ένας επιτιθέμενος μαρκάρει τον τερματοφύλακα που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του τέρματος 

που υπερασπίζεται. Αυτό επιτρέπεται;

Ναι, εάν το μαρκάρισμα δεν ήταν επικίνδυνο ή δεν διαπράχθηκε με υπερβολική δύναμη.

Ναι, εάν το μαρκάρισμα δεν ήταν απρόσεκτο, επικίνδυνο ή δεν διαπράχθηκε με υπερβολική δύναμη.

Όχι, δεν επιτρέπεται ο επιτιθέμενος να μαρκάρει τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή του τέρματος.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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505. Κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας εάν ο τερματοφύλακας 

αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του αφού έχει λακτιστεί προς αυτόν με πρόθεση από έναν συμπαίκτη 

του. Είναι αυτό παράπτωμα που τιμωρείται με παρατήρηση;

Ναι, πάντα.

Ναι, εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι πρόκειται για πράξη που χαρακτηρίζεται από αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ναι, αλλά μόνο εάν θεωρηθεί χρονοτριβή.

504. Δύο ποδοσφαιριστές της ίδιας ομάδας που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο κτυπούν ο ένας τον 

άλλο με υπερβολική δύναμη ενώ παίζεται η μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και όταν διακοπεί το παιχνίδι, παρατηρεί τους δυο ποδοσφαιριστές.

Ο διαιτητής αποβάλλει τους δύο ποδοσφαιριστές και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.  

Το παράπτωμα δεν διαπράττεται κατά ενός αντιπάλου, συνεπώς ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

507. Ένας ποδοσφαιριστής ανασηκώνει την μπάλα με το πόδι του και την πασάρει με κεφαλιά στον 

τερματοφύλακα, ο οποίος την αποκρούει με το πόδι του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και 

κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο ανασήκωσε την 

μπάλα ο ποδοσφαιριστής.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και 

κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο τερματοφύλακας.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

506. Ενώ η μπάλα πρόκειται να μπει στο τέρμα, ένας θεατής εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο με 

πρόθεση να αποτρέψει το τέρμα. Ο θεατής αγγίζει την μπάλα, αλλά δεν την σταματάει από το να 

μπει στο τέρμα. Ο διαιτητής...

κατακυρώνει το τέρμα, εάν ο θεατής δεν επηρέασε το παιχνίδι.

διακόπτει το παιχνίδι και αρχίζει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, αναλόγως του ποιος άγγιξε 

τελευταίος την μπάλα.

διακόπτει το παιχνίδι και αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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512. Από ποιο σημείο πρέπει να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι μετά την αντιαθλητική συμπεριφορά ενός 

ποδοσφαιριστή ο οποίος ανασηκώνει την μπάλα με το πόδι του για να γυρίσει την μπάλα με 

κεφαλιά στον τερματοφύλακα της ομάδας του;

Από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής που υπέπεσε στο παράπτωμα όταν πήρε την μπάλα ο 

τερματοφύλακας.

Από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο τερματοφύλακας.

Από το σημείο στο οποίο υπέπεσε στο παράπτωμα ο ποδοσφαιριστής.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

511. Ένας ποδοσφαιριστής, εκτός του τερματοφύλακα, που στέκεται στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται, κτυπά την μπάλα με την καλαμίδα του, την οποία κρατάει στο χέρι, προκειμένου να 

εμποδίσει την επίτευξη τέρματος. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. Η καλαμίδα θεωρείται μέρος του εξοπλισμού του ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή γιατί 

παρεμπόδισε μια προφανή ευκαιρία για την σημείωση ενός τέρματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Η 

καλαμίδα θεωρείται μέρος του εξοπλισμού του ποδοσφαιριστή.

508. Ένας αμυνόμενος, που βρίσκεται έξω από την περιοχή του πέναλτι, βγάζει το παπούτσι του και το 

πετάει προς την μπάλα μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται αποτρέποντας μια 

προφανή ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για 

επίτευξη τέρματος, παίζοντας την μπάλα με το χέρι με πρόθεση και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής που υπέπεσε στο παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για 

επίτευξη τέρματος, παίζοντας την μπάλα με το χέρι με πρόθεση και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για 

επίτευξη τέρματος, παίζοντας την μπάλα με το χέρι με πρόθεση και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής που υπέπεσε στο παράπτωμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και το 

παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

509. Το φτύσιμο κατά αντιπάλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου συνιστά...

σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

βίαιη συμπεριφορά.

αντιαθλητική συμπεριφορά.

510. Ο διαιτητής δείχνει κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο φάουλ. Πρόκειται για τη δεύτερη παρατήρηση και 

ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται. Ο πλησιέστερος βοηθός διαιτητή ενημερώνει το διαιτητή ότι η 

μπάλα είχε προηγουμένως περάσει την γραμμή του τέρματος. Ο διαιτητής...

κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα και δεν αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα και επιμένει στην παρατήρηση, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή.

κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή και επιμένει στην παρατήρηση, αποβάλλοντας τον ποδοσφαιριστή.

αποφασίζει τι θα κάνει.
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517. Ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής βρίσκεται μέσα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας ενώ σημειώνει 

τέρμα ένας συμπαίκτης του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή εάν ο 

ποδοσφαιριστής μέσα στο τέρμα αποσπάει τον τερματοφύλακα;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα επειδή ο ποδοσφαιριστής που αποσπάει τον αντίπαλο βρίσκεται εκτός του 

αγωνιστικού χώρου.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά επειδή εγκατέλειψε 

τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα επειδή ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν εκτός του αγωνιστικού χώρου, αλλά παρατηρεί 

τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

514. Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα δεν τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα όταν 

διαπράττεται ενώ παίζεται η μπάλα;

Το σπρώξιμο ενός αντιπάλου.

Η βίαιη συμπεριφορά κατά συμπαίκτη, υπό την προϋπόθεση ότι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το μαρκάρισμα ενός αντιπάλου.

Το κράτημα ενός αντιπάλου.

513. Δέκα λεπτά μετά την αποβολή του, ένας ποδοσφαιριστής επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο ενώ η 

ομάδα του έχει την κατοχή την μπάλα και κτυπάει τον τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή του 

τέρματος. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού, ο διαιτητής αποβάλλει ξανά 

τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα.

Ο διαιτητής αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ο 

ποδοσφαιριστής.

Ο διαιτητής διατάσσει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και 

ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. Ο 

διαιτητής πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

516. Ο βοηθός διαιτητή υποδεικνύει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι στο διαιτητή, ωστόσο ο 

διαιτητής δεν συμφωνεί και αγνοεί την υπόδειξη. Μπορεί να το κάνει αυτό;

Ναι, επειδή ο βοηθός διαιτητή υποδεικνύει μόνο τα οφσάιντ.

Ναι, η τελική απόφαση ανήκει στον διαιτητή, καθώς οι συμβουλές του βοηθού διαιτητή εξαρτώνται από την απόφαση 

του διαιτητή.

Όχι, ποτέ.

Όχι, εάν ο βοηθός διαιτητή είχε καλύτερη θέση και μπορούσε να δει το παιχνίδι καλύτερα.

515. Ένας ποδοσφαιριστής υποπίπτει στο παράπτωμα του επικίνδυνου παιχνιδιού, ανασηκώνοντας το 

πόδι του ενώ ένας αντίπαλος προσπαθεί να χτυπήσει με κεφαλιά την μπάλα και τον κτυπάει στο 

κεφάλι. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Τιμωρεί την ομάδα που διέπραξε το παράπτωμα με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.

Τιμωρεί την ομάδα που διέπραξε το παράπτωμα με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
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521. Ένας θεατής σφυρίζει με μία σφυρίχτρα και ένας αμυνόμενος, μέσα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται η ομάδα του, χειρίζεται την μπάλα με τα χέρια, θεωρώντας ότι διακόπηκε ο αγώνας. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

518. Επιτρέπεται στον διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα σε έναν αναπληρωματικό και να τον διατάξει να 

εγκαταλείψει την τεχνική περιοχή και να μεταβεί στα αποδυτήρια, ανεξαρτήτως του εάν έχει 

συμμετάσχει στον αγώνα ή όχι, εξαιτίας του ότι χρησιμοποίησε άσεμνη, προσβλητική ή υβριστική 

γλώσσα; 

Ναι. Όλοι οι τακτικοί παίκτες , οι αναπληρωματικοί και οι ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν περιέρχονται στην 

δικαιοδοσία του διαιτητή, ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο ή όχι. Η κόκκινη κάρτα 

χρησιμοποιείται για να υποδειχθεί ξεκάθαρα η πειθαρχική ποινή. 

Όχι, μόνο οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο υπόκεινται στην δικαιοδοσία του διαιτητή.

Όχι, δεν επιτρέπεται η επίδειξη κίτρινης ή κόκκινης κάρτας στους αναπληρωματικούς ή τους ποδοσφαιριστές που 

αντικαταστάθηκαν, μόνο στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

Όχι, ο διαιτητής μπορεί να δείξει κίτρινη κάρτα μόνο στους αναπληρωματικούς, αλλά ποτέ στους ποδοσφαιριστές που 

αντικαταστάθηκαν.

519. Ένας ποδοσφαιριστής, εκτός του τερματοφύλακα, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 

πέναλτι που υπερασπίζεται, παίζει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι του, προσπαθώντας να την 

εμποδίσει από το φθάσει σε έναν αντίπαλο. Τι θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής εάν ο 

ποδοσφαιριστής δεν τα καταφέρει;

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, και ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται κατά την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και παρατηρεί τον 

ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα και κάνει προφορική παρατήρηση στον ποδοσφαιριστή κατά την επόμενη 

διακοπή του παιχνιδιού.

Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

520. Ποια απόφαση πρέπει να πάρει ο διαιτητής εάν ένας ποδοσφαιριστής τον φτύσει ενώ παίζεται η 

μπάλα;

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν συνέβη το παράπτωμα.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο συνέβη το παράπτωμα.
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527. Ποιο από τα παρακάτω παραπτώματα δεν τιμωρείται ως σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι όταν 

διαπράττεται ενώ παίζεται η μπάλα;

Το φτύσιμο ενός αντιπάλου.

Το κτύπημα με κλωτσιά ενός αντιπάλου στο στομάχι με υπερβολική δύναμη κατά την διεκδίκηση της μπάλας.

Το μαρκάρισμα ενός αντιπάλου με υπερβολική δύναμη.

Η διακινδύνευση της ασφάλειας ενός αντιπάλου κατά την διεκδίκηση της μπάλας.

526. Η επιτιθέμενη ομάδα εκτελεί σωστά μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια και ο αμυνόμενος 

τερματοφύλακας προσπαθεί να πιάσει την μπάλα. Ο τερματοφύλακας δεν αγγίζει την μπάλα και 

ένας συμπαίκτης του κτυπά την μπάλα με γροθιά πάνω από την οριζόντια δοκό. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή επειδή 

παρεμπόδισε την επίτευξη του τέρματος με το χέρι του.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και προειδοποιεί τον ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

523. Πώς θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου το παιχνίδι όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει φτύσει, προσβάλλει ή 

επιτεθεί σε έναν βοηθό διαιτητή, στον τέταρτο διαιτητή ή στον διαιτητή;  

Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με ελεύθερο διαιτητή, εάν το παράπτωμα συνέβη εκτός του αγωνιστικού χώρου.

Πάντοτε με ελεύθερο διαιτητή.

Πάντοτε με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

522. Ένας τερματοφύλακας, που στέκεται στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, κτυπά την 

μπάλα με την καλαμίδα του, την οποία κρατάει στο χέρι, προκειμένου να εμποδίσει την επίτευξη 

τέρματος. Ο διαιτητής...

παρατηρεί τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

παρατηρεί τον τερματοφύλακα για χειρισμό της μπάλας με τα χέρια. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

παρατηρεί τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

525. Ένας ποδοσφαιριστής σημειώνει τέρμα στηριζόμενος στους ώμους ενός συμπαίκτη του. Ο 

διαιτητής...

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

524. Ένας ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι όταν...

χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βία κατά ενός αντιπάλου ή οποιουδήποτε διεκδικεί την μπάλα.

χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βία κατά οποιουδήποτε στην διάρκεια της διεκδίκησης της μπάλας που παίζεται.

χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βία κατά ενός αντιπάλου στην διάρκεια της διεκδίκησης της μπάλας που παίζεται.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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532. Ένας ποδοσφαιριστής ζητάει άδεια για να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ενώ τρέχει, η μπάλα 

έρχεται προς το μέρος του και την κλωτσάει. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο υπήρξε επαφή με την μπάλα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο υπήρξε 

επαφή με την μπάλα.

529. Ο βοηθός διαιτητή υποδεικνύει την βίαιη συμπεριφορά ενός ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής δεν 

βλέπει την υπόδειξη και η ομάδα του ποδοσφαιριστή ο οποίος υπέπεσε στο παράπτωμα σημειώνει 

τέρμα. Τη στιγμή εκείνη, ο διαιτητής βλέπει το σήμα του βοηθού. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το 

παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το 

παιχνίδι με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και ξεκινά και πάλι το 

παιχνίδι με ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

528. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου και δέχεται ιατρική φροντίδα, 

ανατρέπει έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου. Ποια πρέπει να είναι 

η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αναλόγως είτε παρατηρεί είτε αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου είτε με λάκτισμα 

από το σημείο του πέναλτι είτε με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

531. Ένας ποδοσφαιριστής, που έχει ήδη παρατηρηθεί, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο για να θέσει 

έναν αντίπαλο σε θέση οφσάιντ. Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα και τη στιγμή εκείνη ο εν 

λόγω ποδοσφαιριστής επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και ελέγχει την μπάλα. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και τον αποβάλλει για δεύτερη παρατήρηση.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και στην συνέχεια τον αποβάλλει για δεύτερη 

παρατήρηση. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στο σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το 

παράπτωμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και στην συνέχεια τον αποβάλλει για δεύτερη 

παρατήρηση. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και τον αποβάλλει για δεύτερη παρατήρηση. Ο 

αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα.

530. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος βρίσκεται εκτός της περιοχής του πέναλτι που υπερασπίζεται, 

σταματάει την μπάλα με μια καλαμίδα στο χέρι του. Η μπάλα τη στιγμή εκείνη βρισκόταν μέσα στην 

περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον τερματοφύλακα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον τερματοφύλακα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον τερματοφύλακα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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537. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας να σταθεί δίπλα στον τερματοφύλακα, 

παρεμποδίζοντας το οπτικό του πεδίο, κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του 

κόρνερ;

Όχι, καθώς αυτό παρεμποδίζει την κίνηση του τερματοφύλακα.

Ναι, εάν δεν διαπράττεται κανένα παράπτωμα κατά του τερματοφύλακα.

Ναι, εάν υπάρχουν δύο αντίπαλοι πίσω του.

Όχι, ποτέ.

534. Ένας ποδοσφαιριστής φτύνει έναν αντίπαλο που βρίσκεται στον κύκλο της σέντρας. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

533. Ένας παίκτης ο οποίος τρέχει με την μπάλα βλέπει έναν αντίπαλο να στέκεται μπροστά του και 

βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να συνεχίσει με την μπάλα. Ο αντίπαλος τον κρατά 

εκτός του αγωνιστικού χώρου προκειμένου να τον εμποδίσει να συνεχίσει την κούρσα του. Ο 

διαιτητής...

παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή από το 

σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από 

το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από 

το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Η πράξη σημειώθηκε εκτός του αγωνιστικού χώρου.

536. Ενώ παίζεται η μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και χτυπάει βίαια 

έναν αξιωματούχο της αντίπαλης ομάδας. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

535. Ένας ποδοσφαιριστής κατεβάζει το κεφάλι του κάτω από την μέση ενός αντιπάλου ο οποίος 

διεκδικεί την μπάλα, εμποδίζοντάς τον να παίξει την μπάλα. Ο διαιτητής...

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.
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542. Ενώ παίζεται η μπάλα, ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια 

του διαιτητή και χτυπάει με επικίνδυνο τρόπο έναν αντίπαλο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα.  Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο 

διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό για δεύτερη παρατήρηση. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

539. Ένας αναπληρωματικός ο οποίος προθερμαίνεται πίσω από το τέρμα το οποίο υπερασπίζεται η 

ομάδα του, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και παρεμποδίζει μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη 

τέρματος παίζοντας την μπάλα με το χέρι του με πρόθεση. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αναπληρωματικό και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

538. Ενώ παίζεται η μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται εκτός της περιοχής του πέναλτι που 

υπερασπίζεται, φτύνει έναν αντίπαλο ο οποίος πατάει και με τα δύο πόδια στην γραμμή της 

περιοχής του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα  από την γραμμή της περιοχής του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

541. Τα ψαλιδάκια επιτρέπονται εφόσον...

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη τέρματος.

δεν υπάρχει χτύπημα σε αντίπαλο.

σύμφωνα με την γνώμη του διαιτητή, δεν είναι επικίνδυνα για τους αντιπάλους.

δεν υπάρχει χτύπημα σε αντίπαλο ή στον διαιτητή.

540. Ένας τερματοφύλακας αναπηδάει την μπάλα στο έδαφος πριν την λακτίσει. Αποτελεί παράπτωμα 

κάτι τέτοιο;

Ναι. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας έχει πάψει να έχει κατοχή της μπάλας.

Όχι. Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ο τερματοφύλακας δεν έχει πάψει να έχει κατοχή της μπάλας.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να παίξει την μπάλα χωρίς να χρειαστεί να την γκελάρει.

Ναι, επειδή θεωρείται χρονοτριβή.
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546. Ένας αμυνόμενος που βρίσκεται στην δική του γραμμή του τέρματος, ανάμεσα στις δύο δοκούς, 

χειρίζεται με πρόθεση την μπάλα με το χέρι η οποία αναπηδάει σε έναν αντίπαλο και αυτός 

σημειώνει απευθείας ένα τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και χειρίστηκε 

την μπάλα με το χέρι με πρόθεση για να αποτρέψει το γκολ και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, κατακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα, κατακυρώνει το τέρμα και αποβάλλει τον αμυνόμενο επειδή απέτρεψε μια 

προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και χειρίστηκε την μπάλα με το χέρι με πρόθεση για να αποτρέψει το γκολ.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα και κατακυρώνει το τέρμα χωρίς να επιβάλλει κάποια τιμωρία.

543. Ένας ποδοσφαιριστής, που έχει εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να λάβει ιατρική φροντίδα, 

επιστρέφει χωρίς την άδεια του διαιτητή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και όταν διακοπεί το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα εάν είναι δυνατόν ή διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και 

κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα 

όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα εάν είναι δυνατόν ή διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και 

κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

544. Ενόσω η μπάλα βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται 

στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, ρίπτει ένα αντικείμενο σε έναν αντίπαλο με 

υπερβολική δύναμη. Ο αντίπαλος βρίσκεται εκτός της περιοχής του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο χτύπησε ή θα είχε χτυπήσει το αντικείμενο τον αντίπαλο.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο χτύπησε ή θα είχε χτυπήσει το αντικείμενο τον αντίπαλο.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

545. Ποια τιμωρία προβλέπεται για έναν ποδοσφαιριστή που παρεμποδίζει μια προφανή ευκαιρία της 

αντίπαλης ομάδας για επίτευξη τέρματος παίζοντας την μπάλα με το χέρι του με πρόθεση, σε 

περίπτωση που δεν εφαρμοστεί το πλεονέκτημα;

Παρατήρηση.

Αναλόγως του ποδοσφαιριστή, μπορεί να αποβληθεί ή να μην επιβληθεί καμία τιμωρία.

Προειδοποίηση.
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Αποβολή.
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551. Ένας αναπληρωματικός βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να επεμβαίνει στο παιχνίδι και η 

αντίπαλη ομάδα σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής...

κατακυρώνει το τέρμα και ζητάει από τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

κατακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή και του ζητάει να αποχωρήσει από τον 

αγωνιστικό χώρο.

ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή και του ζητάει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό 

χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο μπήκε η μπάλα στο τέρμα.

ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή και του ζητάει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό 

χώρο. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο αναπληρωματικός 

ποδοσφαιριστής.

548. Επιτρέπεται να δείξει ο διαιτητής κόκκινη κάρτα σε έναν αναπληρωματικό ποδοσφαιριστή και να 

του ζητήσει να αποχωρήσει από την τεχνική περιοχή επειδή χρησιμοποιεί προσβλητική γλώσσα;

Όχι, ποτέ.

Ναι, πάντα.

Μόνο εάν ο αναπληρωματικός δεν έχει συμμετάσχει ακόμα στο παιχνίδι και έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι οι 

αναπληρωματικοί.

Μόνο εάν ο αναπληρωματικός έχει ήδη συμμετάσχει στο παιχνίδι.

547. Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, πετάει ένα 

παπούτσι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται έξω από την περιοχή του πέναλτι του αγωνιστικού 

χώρου. Το παπούτσι δεν τον χτυπάει. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που 

βρισκόταν ο αντίπαλος.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που 

βρισκόταν ο αντίπαλος.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

550. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι σωστό;

Μπορεί να προκύψει βίαιη συμπεριφορά, ακόμα και όταν η μπάλα δεν παίζεται.

Μπορεί να προκύψει βίαιη συμπεριφορά, όταν παίζεται η μπάλα.

Μπορεί να προκύψει βίαιη συμπεριφορά όταν δεν παίζεται η μπάλα, εάν διαπράττεται κατά ποδοσφαιριστών, 

549. Ενόσω παίζεται η μπάλα ένας αμυνόμενος, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται, χτυπάει έναν αντίπαλο που βρίσκεται έξω από την περιοχή του πέναλτι με 

υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο που βρισκόταν ο 

αντίπαλος.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν ο 

αντίπαλος.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν ο 

αμυνόμενος.
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διαιτητών, βοηθών διαιτητή, τέταρτων διαιτητών, αξιωματούχων ή θεατών.

Μπορεί να προκύψει σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι όταν παίζεται η μπάλα, ακόμα και εάν δεν υπάρχει διεκδίκηση.
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556. Ενώ παίζεται η μπάλα, ο διαιτητής βλέπει μια ομάδα αναπληρωματικών να διαπληκτίζεται με τους 

αξιωματούχους της αντίπαλης ομάδας στην τεχνική περιοχή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, γιατί το περιστατικό λαμβάνει χώρα εκτός του αγωνιστικού χώρου.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τους ποδοσφαιριστές που διέπραξαν το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλλει τους ποδοσφαιριστές που διέπραξαν το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα 

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

553. Ενώ παίζεται η μπάλα, ένας αμυνόμενος που βρίσκεται στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται, χτυπάει έναν αντίπαλο που τραβούσε την φανέλα του αμυνομένου. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο που χτύπησε τον αντίπαλό του. Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ του αμυνομένου.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που χτύπησε τον αντίπαλό του. Ο αγώνας συνεχίζεται με λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αντίπαλο που τράβηξε  την φανέλα. Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο που χτύπησε τον αντίπαλο και παρατηρεί τον αντίπαλο που τράβηξε την φανέλα 

του ποδοσφαιριστή. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο διαιτητή.

552. Ο τερματοφύλακας έχει την μπάλα στα χέρια του. Την στιγμή που την αφήνει για να την λακτίσει, 

την "κλέβει" ένας αντίπαλος και σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα γιατί ο αντίπαλος κέρδισε την μπάλα από τον τερματοφύλακα δίκαια.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του αντιπάλου.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του αντιπάλου για το παράπτωμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

555. Ένας ποδοσφαιριστής πετάει ένα αντικείμενο, π.χ. ένα παπούτσι, με υπερβολική δύναμη μέσα από 

τον αγωνιστικό χώρο, σε ένα άτομο που κάθεται στην τεχνική περιοχή, ενώ η ομάδα του έχει 

κατοχή της μπάλας και η μπάλα παίζεται. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο από το οποίο πετάχτηκε το αντικείμενο.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο από το οποίο πετάχτηκε το αντικείμενο.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

554. Ένας ποδοσφαιριστής ακούει μια σφυρίχτρα και παίρνει την μπάλα στα χέρια του στο κέντρο του 

αγωνιστικού χώρου.  Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, επιβάλλει τις αρμόζουσες τιμωρίες και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.
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561. Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο λάκτισμα. Ένας αντίπαλος στέκεται μπροστά στην μπάλα. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται και η μπάλα χτυπάει τον αντίπαλο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη 

των 9,15 μ. από την μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού, ο διαιτητής αποβάλλει ξανά 

τον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο παράπτωμα. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού επειδή ο αντίπαλος δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του ελεύθερου 

λακτίσματος.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αντίπαλο επειδή δεν τήρησε την απαιτούμενη απόσταση κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου 

λακτίσματος.  Εάν δεν εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, επαναλαμβάνεται το ελεύθερο λάκτισμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

558. Ένας ποδοσφαιριστής ζητάει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ενώ αποχωρεί από τον 

αγωνιστικό χώρο, η μπάλα έρχεται προς το μέρος του και τη λακτίζει στο αντίπαλο τέρμα. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ 

νέου με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα δεδομένου ότι ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή εκείνη.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και προειδοποιεί τον ποδοσφαιριστή. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ 

νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

557. Ένας ποδοσφαιριστής παίζει επικίνδυνα ανασηκώνοντας το πόδι του πάνω από τους ώμους του, 

ενώ ένας αντίπαλος προσπαθεί να χτυπήσει με κεφαλιά την μπάλα. Ο διαιτητής...

τιμωρεί την ομάδα του ποδοσφαιριστή με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

τιμωρεί την ομάδα του ποδοσφαιριστή με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι για 

βίαιη συμπεριφορά.

τιμωρεί την ομάδα του ποδοσφαιριστή με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι για 

σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά.

560. Ένας αμυνόμενος σταματάει την μπάλα με το πόδι του μέσα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του, βλέποντας έναν αντίπαλο να πλησιάζει, 

μαζεύει την μπάλα με τα χέρια του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα και παρατηρεί τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά κατά την 

επόμενη διακοπή του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας καθώς θεωρεί ότι ο 

ποδοσφαιριστής πάσαρε την μπάλα στον τερματοφύλακα με το πόδι του.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. Δεν έγινε πάσα προς τον τερματοφύλακα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

559. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή στην περίπτωση που δύο ποδοσφαιριστές 

διαφορετικών ομάδων διαπράττουν ταυτόχρονα δύο επικίνδυνα φάουλ;

Ο διαιτητής αποβάλλει και τους δύο ποδοσφαιριστές και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής παρατηρεί και τους δύο ποδοσφαιριστές και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα και λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα εάν απαιτείται αναλόγως των παραπτωμάτων, 

μόλις διακοπεί το παιχνίδι.
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τιμωρεί την ομάδα του ποδοσφαιριστή με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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566. Ένας ποδοσφαιριστής που στέκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, κτυπά τον 

διαιτητή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

563. Επιτρέπεται σε έναν τερματοφύλακα να αγγίξει την μπάλα με τα χέρια του, αφού του την έχει 

πασάρει με το γόνατο ένας συμπαίκτης του με πρόθεση;

Όχι, ποτέ.

Όχι, μερικές φορές.

Ναι, πάντα.

Ναι, μερικές φορές.

562. Ένας επιτιθέμενος, που έχει μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος, χτυπάει με κεφαλιά 

την μπάλα. Την στιγμή εκείνη, ένας αντίπαλος του τραβάει την φανέλα. Ο διαιτητής εφαρμόζει το 

πλεονέκτημα. Η μπάλα πασάρεται απευθείας σε έναν συμπαίκτη που σημειώνει τέρμα. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα και δεν λαμβάνει κανένα πειθαρχικό μέτρο.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον αντίπαλο επειδή παρεμπόδισε τον επιτιθέμενο να αποκτήσει κατοχή της 

μπάλας κρατώντας την φανέλα του και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Οι απαντήσεις α) και γ) είναι σωστές.

565. Δύο ποδοσφαιριστές από διαφορετικές ομάδες διαπράττουν ταυτόχρονα παράπτωμα μέσα στην 

περιοχή του πέναλτι της μιας ομάδας. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής συνεχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι.

Ο διαιτητής τιμωρεί το πιο αυστηρό παράπτωμα και λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τα 

παραπτώματα.

Ο διαιτητής λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τα παραπτώματα και συνεχίζει το παιχνίδι με 

ελεύθερο διαιτητή από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τα 

παραπτώματα, μόλις διακοπεί το παιχνίδι.

564. Ένας ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και χτυπάει έναν ποδοσφαιριστή που τον 

προσέβαλε. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα εάν υπήρχε προφανής ευκαιρία για επίτευξη τέρματος.  Εάν όχι, διακόπτει το 

παιχνίδι, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής διακόπτει άμεσα το παιχνίδι, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα κατά της ομάδας της οποίας ο ποδοσφαιριστής επέδειξε βίαιη συμπεριφορά.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα εάν οι αντίπαλοι έχουν κατοχή της μπάλας και προφανή ευκαιρία να επιτεθούν 

στο τέρμα των αντιπάλων. Εάν όχι, διακόπτει το παιχνίδι και αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και όταν διακοπεί το παιχνίδι, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για 

βίαιη συμπεριφορά.
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571. Στην διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, ο διαιτητής παρατηρεί ότι ο 

τερματοφύλακας σχηματίζει μια γραμμή με τη φτέρνα του στο κέντρο της περιοχής του τέρματος, 

και ο εκτελεστής σχηματίζει ένα βουναλάκι στο σημείο του πέναλτι για να τοποθετήσει την μπάλα. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον εκτελεστή καθώς μόνο αυτός είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής προειδοποιεί προφορικά και τους δύο ποδοσφαιριστές.

Ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

568. Ένας ποδοσφαιριστής απλώνει το χέρι του και κρατάει έναν αντίπαλο. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Εάν ο διαιτητής αποφασίσει ότι παρεμποδιζόταν ο αντίπαλος, κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

567. Ένας αναπληρωματικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και ενώ 

προσπαθεί να εκτελέσει ένα ελεύθερο λάκτισμα, τον κτυπά βίαια ένας αντίπαλος. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αντίπαλο για βίαιη συμπεριφορά, παρατηρεί τον αναπληρωματικό για αντιαθλητική 

συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας του αναπληρωματικού που εκτελείται 

από το σημείο στο οποίο χτυπήθηκε ο αναπληρωματικός.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αντίπαλο για βίαιη συμπεριφορά και το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.  Ο αναπληρωματικός δεν συμμετείχε στο παιχνίδι 

την στιγμή εκείνη, συνεπώς δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση εναντίον του.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αναπληρωματικό για αντιαθλητική συμπεριφορά και τον διατάσσει να εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο, αποβάλλει τον αντίπαλο και το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο λάκτισμα.

570. Εάν ένας αμυνόμενος διαπράξει ένα παράπτωμα στην γραμμή της περιοχής του πέναλτι που 

υπερασπίζεται ενώ παίζεται η μπάλα, το παιχνίδι συνεχίζεται με...

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή.

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ελεύθερο διαιτητή.

ελεύθερο διαιτητή.

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

569. Ένας ποδοσφαιριστής εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο για να αντικατασταθεί μετά την άδεια του 

διαιτητή. Πριν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, χτυπάει έναν αντίπαλο με υπερβολική 

δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και επιτρέπει να γίνει η αντικατάσταση. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου σύμφωνα 

με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και δεν επιτρέπει να γίνει η αντικατάσταση. Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή, επιτρέπει να γίνει η αντικατάσταση καθώς είχε ζητηθεί από πριν.  Ο 

αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και δεν του επιτρέπει να αντικατασταθεί, παρόλ' αυτά μπορεί να 

αντικατασταθεί ένας άλλος ποδοσφαιριστής στη διάρκεια της διακοπής. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού.
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576. Ένας ποδοσφαιριστής προσπαθεί ανεπιτυχώς να παρεμποδίσει ένα τέρμα παίζοντας την μπάλα με 

το χέρι του με πρόθεση. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα εφόσον δεν πρόκειται για τον τερματοφύλακα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή 

για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά εκτός αν πρόκειται για τον τερματοφύλακα 

στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα. Δεν χρειάζεται να παρατηρηθεί ο ποδοσφαιριστής.

573. Ένας συμπαίκτης του τερματοφύλακα χρησιμοποιεί επίτηδες ένα κόλπο για να παρακάμψει τους 

Κανόνες του Παιχνιδιού γυρίζοντας την μπάλα με κεφαλιά στον τερματοφύλακα αφού την 

ανασηκώσει με το πόδι του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο 

διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

572. Στην διάρκεια μιας προφανούς ευκαιρίας για επίτευξη τέρματος, ένας αμυνόμενος προσπαθεί να 

παρεμποδίσει το τέρμα με το να χειριστεί την μπάλα με το χέρι, ωστόσο δεν τα καταφέρνει. Ποια 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Κατακυρώνει το τέρμα και να αποβάλλει τον αμυνόμενο.

Κατακυρώνει το τέρμα και δεν λαμβάνει κανένα πειθαρχικό μέτρο.

Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή.

575. Ενώ παίζεται η μπάλα, ένας αναπληρωματικός ρίπτει ένα αντικείμενο με υπερβολική δύναμη από 

την τεχνική περιοχή της ομάδας του και χτυπάει έναν αντίπαλο που βρίσκεται στον αγωνιστικό 

χώρο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα την στιγμή που διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον αναπληρωματικό για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα την στιγμή που διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το 

σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αναπληρωματικό για βίαιη συμπεριφορά και να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το παράπτωμα.

574. Ο βοηθός διαιτητή υποδεικνύει ότι η μπάλα έχει βγει εκτός παιχνιδιού αφού την λάκτισε ένας 

επιτιθέμενος. Αφού κάνει σήμα με τη σημαία, ένας αμυνόμενος χτυπάει έναν αντίπαλο με τη 

γροθιά του με υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι.

Η μπάλα δεν έπαιζε. Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά και το παιχνίδι συνεχίζεται με 

επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, ένα από τέρματος λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής αποφασίζει ότι δεν έπαιζε η μπάλα, αποβάλλει τον αμυνόμενο για σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά και 

το παιχνίδι συνεχίζεται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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583. Στην περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής έχει διαπράξει σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι και ο 

διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι για το λόγο αυτό, το παιχνίδι συνεχίζεται με…

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ελεύθερο διαιτητή.

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή.

582. Όταν ένας ποδοσφαιριστής χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βία κατά ενός αντιπάλου ενώ δεν 

παίζεται η μπάλα, είναι ένοχος για...

βίαιη συμπεριφορά.

σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

βίαιη συμπεριφορά ή σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι.

αντιαθλητική συμπεριφορά.

578. Πώς αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι όταν ένας ποδοσφαιριστής φτύσει έναν βοηθό διαιτητή ενώ δεν 

παίζεται η μπάλα;

Θα πρέπει να αρχίσει εκ νέου με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ο αγώνας συνεχίζεται με ελεύθερο διαιτητή.

Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

577. Επιτρέπεται να δείξει ο διαιτητής κίτρινη ή κόκκινη κάρτα σε έναν αναπληρωματικό που κάθεται 

στον πάγκο;

Ναι.

Όχι.

Εξαρτάται από τον διαιτητή.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο, δεν επιτρέπεται.

579. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι  και την βίαιη συμπεριφορά;

Υπερβολική δύναμη ή βία.

Το  σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι εκδηλώνεται κατά αντιπάλου, συμπαίκτη, αναπληρωματικών, του διαιτητή, 

αξιωματούχων ή θεατών.

Το  σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι μπορεί να εκδηλωθεί μόνο κατά την διεκδίκηση της μπάλας ενώ αυτή παίζεται.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

581. Το απρόσεκτο μαρκάρισμα ενός αντιπάλου τιμωρείται με...

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

ελεύθερο λάκτισμα.

580. Πώς αρχίζει εκ νέου το παιχνίδι σε έναν αγώνα ο οποίος έχει διακοπεί λόγω βίαιης συμπεριφοράς 

ενώ απομένει χρόνος παιχνιδιού;

Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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588. Ο διαιτητής βρίσκεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο ενώ παίζεται η μπάλα. Ένας ποδοσφαιριστής 

της αμυνόμενης ομάδας του πετάει μια καλαμίδα μέσα από την περιοχή του πέναλτι και τον 

χτυπάει. Ο διαιτητής...

αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

585. Για να θεωρηθεί ένα παράπτωμα ως φάουλ, θα πρέπει να γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο;

Ναι.

Όχι.

Δεν είναι σχεδόν ποτέ απαραίτητο.

Ναι, αλλά με μερικές εξαιρέσεις.

584. Ένας ποδοσφαιριστής που στέκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, κτυπά τον 

διαιτητή με υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή 

από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

587. Ένας ποδοσφαιριστής παρεμποδίζει την πορεία ενός αντιπάλου με τα χέρια του. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι για κράτημα του αντιπάλου.

Ο αγώνας συνεχίζεται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή ο ποδοσφαιριστής παρεμπόδισε την πορεία του 

αντιπάλου.

Ο αγώνας συνεχίζεται με ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι επειδή ο ποδοσφαιριστής τράβηξε 

τον αντίπαλο.

Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι επειδή ο ποδοσφαιριστής 

τράβηξε τον αντίπαλο.

586. Ένας ποδοσφαιριστής είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά ενώ παίζεται η μπάλα. Ο 

διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και τον παρατηρεί. Με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει ξανά ο αγώνας;

Ο αγώνας συνεχίζεται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο αγώνας συνεχίζεται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο αγώνας συνεχίζεται είτε με ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή.

Ο αγώνας συνεχίζεται με ελεύθερο διαιτητή.
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593. Για ποια από τις παρακάτω παραβάσεις  που διαπράττεται από την ομάδα που έχει κατοχή της 

μπάλας δεν απαιτείται να διακόψει ο διαιτητής το παιχνίδι;

Ένας αναπληρωματικός ποδοσφαιριστής εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Ένας ποδοσφαιριστής που αντικαταστάθηκε εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Οποιαδήποτε παραβίαση του Κανόνα 4.

Οποιαδήποτε παραβίαση του Κανόνα 13.

590. Όλα τα παραπτώματα που σχετίζονται με την ρίψη αντικειμένων (ή της μπάλας) τιμωρούνται με...

αποβολή.

αποβολή, παρατήρηση ή κανένα πειθαρχικό μέτρο.

αποβολή ή παρατήρηση.

παρατήρηση.

589. Ένας επιτιθέμενος λακτίζει την μπάλα προς το τέρμα. Ο τερματοφύλακας πετάει ένα παπούτσι το 

οποίο σταματάει την μπάλα και δεν μπαίνει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Αποβάλλει τον τερματοφύλακα επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και το παιχνίδι αρχίζει 

εκ νέου με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Αποβάλλει τον τερματοφύλακα επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και το παιχνίδι αρχίζει 

εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο το παπούτσι βρήκε την μπάλα.

Παρατηρεί τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο πετάχτηκε το παπούτσι.

Παρατηρεί τον τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά και το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου με λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι.

592. Ένας αντίπαλος που βρίσκεται έξω από την περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται πετάει ένα 

παπούτσι και χτυπάει έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε προφανή θέση για επίτευξη τέρματος 

μέσα στην αντίπαλη περιοχή του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα εάν σημειώθηκε από τον ποδοσφαιριστή, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που 

διέπραξε το παράπτωμα επειδή προσπάθησε να αποτρέψει μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και 

κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα εάν σημειώθηκε από τον ποδοσφαιριστή, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που 

διέπραξε το παράπτωμα επειδή προσπάθησε να αποτρέψει μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και 

κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα εάν σημειώθηκε από τον ποδοσφαιριστή, αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε 

το παράπτωμα επειδή προσπάθησε να αποτρέψει μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και κατακυρώνει ένα 

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα εάν σημειώθηκε από τον ποδοσφαιριστή και μπορεί να αποβάλλει τον 

ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για βίαιη συμπεριφορά εάν πέταξε το παπούτσι με υπερβολική δύναμη.

591. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό;

Η παρεμπόδιση της πορείας ενός αντιπάλου με σωματική επαφή τιμωρείται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο χειρισμός της μπάλας με το χέρι συνιστά αντιαθλητική συμπεριφορά.

Το κράτημα ενός αντιπάλου δεν ισούται πάντοτε με αντιαθλητική συμπεριφορά.

Οι προτάσεις β) και γ) είναι σωστές.
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598. Κατά την εκτέλεση ενός άμεσου ελεύθερου λακτίσματος και αφού οι ποδοσφαιριστές έχουν   

μετακινηθεί στην απαιτούμενη απόσταση, ο διαιτητής βλέπει ότι ο τερματοφύλακας βρίσκεται 

ακόμη δίπλα στο δοκάρι, δίνοντας οδηγίες στους ποδοσφαιριστές προκειμένου να πάρουν θέση. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Περιμένει να πάρει θέση το τείχος και εν συνεχεία σφυρίζει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Σφυρίζει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Περιμένει για λίγο και μετά σφυρίζει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Περιμένει από τον τερματοφύλακα να του δώσει σήμα πριν να σφυρίξει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

595. Όταν ένας ποδοσφαιριστής χρησιμοποιεί τα χέρια, τους βραχίονες, τα πόδια ή τον κορμό του για να 

αποτρέψει έναν αντίπαλο να παίξει την μπάλα, τιμωρείται με...

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

ελεύθερο διαιτητή.

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή.

594. Ποιο από τα παρακάτω δεν μπορεί να τιμωρηθεί με παρατήρηση για αντιαθλητική συμπεριφορά;

Η ανατροπή αντιπάλου.

Χειρισμός της μπάλας με το χέρι με πρόθεση.

Όταν κάποιος εκδηλώσει διαφωνία λεκτικά ή με τις κινήσεις του.

Το κράτημα ενός αντιπάλου.

597. Εκτελείται ένα ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται ένας 

ποδοσφαιριστής.  Πότε επιτρέπεται στους αντίπαλους ποδοσφαιριστές να μπουν στην περιοχή του 

πέναλτι;

Οποτεδήποτε.

Μετά το λάκτισμα της μπάλας και αφού αυτή κινείται.

Ο ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να μπουν μέχρις ότου κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής αγγίξει την μπάλα.

596. Κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου διαιτητή, αφού η μπάλα έχει αγγίξει το έδαφος αλλά πριν την 

αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής, ένας αμυνόμενος που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται φτύνει έναν αντίπαλο μέσα στο τόξο του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και διατάσσει την επανεκτέλεση του ελεύθερου διαιτητή.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας 

από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής μέσα στο τόξο του πέναλτι.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον αμυνόμενο και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας 

από το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής μέσα στο τόξο του πέναλτι.
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Οι ποδοσφαιριστές δεν επιτρέπεται να εισέλθουν μέχρις ότου η μπάλα έχει περάσει εκτός της περιοχής του πέναλτι.
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604. Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της ομάδας Α.  Η ομάδα Β 

εκτελεί το λάκτισμα και η μπάλα μπαίνει απευθείας στο τέρμα. Το τέρμα μετράει;

Όχι.

Ναι, εκτός εάν αγγίξει κάποιο από τα κάθετα δοκάρια ή το οριζόντιο δοκάρι πριν μπει στο τέρμα. Πρέπει να μπει 

κατευθείαν στο τέρμα.

603. Από ποιο σημείο θα πρέπει να εκτελεστεί ένα ελεύθερο λάκτισμα που κατακυρώθηκε υπέρ της 

αμυνόμενης ομάδας μέσα στην περιοχή του τέρματος που υπερασπίζεται;

Απ' οποιοδήποτε σημείο, εφόσον βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι.

Από την γραμμή της περιοχής του τέρματος, στο σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο που διαπράχθηκε το 

παράπτωμα.

Από την κορυφή της περιοχής του τέρματος, στο σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο που σημείωσε ο 

διαιτητής ότι διαπράχθηκε το παράπτωμα.

600. Ένα τέρμα είναι έγκυρο εάν μετά την εκτέλεση ενός έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος προς την 

αντίπαλη εστία, η μπάλα αναπηδήσει σε έναν αντίπαλο και μπει στο τέρμα;

Όχι, πρέπει να την αγγίξει ή παίξει με πρόθεση ένας άλλος ποδοσφαιριστής.

Ναι, εάν το λάκτισμα εκτελέστηκε σωστά.

Όχι, εφόσον την μπάλα πρέπει να παίξει ένας συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή που το εκτελεί.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

599. Όταν εκτελείται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα μέσα στην περιοχή του πέναλτι, είναι απαραίτητο ο 

διαιτητής να υψώσει το χέρι του; Εάν ναι, πότε πρέπει να το κατεβάσει;

Ναι. Ο διαιτητής μπορεί να κατεβάσει το χέρι του όταν η μπάλα βγει έξω από την περιοχή του πέναλτι.

Ναι. Ο διαιτητής μπορεί να κατεβάσει το χέρι του όταν η μπάλα παίζεται.

Όχι, αυτό γίνεται μόνο για την καθοδήγηση των ποδοσφαιριστών.

Ναι, πάντα. Ο διαιτητής μπορεί να κατεβάσει το χέρι του όταν ένας άλλος ποδοσφαιριστής αγγίξει ή παίξει την μπάλα, 

602. Κατά την εκτέλεση ενός άμεσου ελεύθερου λακτίσματος έξω από την περιοχή του πέναλτι, η μπάλα 

προσκρούει στον διαιτητή και εισέρχεται στο τέρμα της ομάδας του ποδοσφαιριστή που το εκτελεί. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος. Ο επιτιθέμενος δεν μπορεί ποτέ να επωφελείται.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να κατακυρωθεί το 

τέρμα.

Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το κόρνερ.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι απόλυτα σωστή.

601. Κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος, ένας αμυνόμενος ζητά από τον διαιτητή να δείξει 

την σωστή απόσταση από την μπάλα. Ο διαιτητής πρέπει να δεχθεί αυτή την υπόδειξη;

Όχι, αλλά ο διαιτητής επισημαίνει ότι η απόσταση των 9,15 μέτρων πρέπει να τηρηθεί.

Όχι, μόνο η ομάδα που δέχθηκε το παράπτωμα μπορεί να ζητήσει την τήρηση της απόστασης των 9,15 μέτρων.

Ναι, η αμυνόμενη ομάδα έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει την τήρηση της σωστής απόστασης.

Ναι, αλλά μόνο εφόσον αυτό το ζητά ο αρχηγός της αμυνόμενης ομάδας.
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     ή εάν αυτή βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος.

Ναι, πάντα.

Ναι, εάν μπει στο τέρμα της ομάδας "Α".
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609. Το παιχνίδι ξεκινάει πάλι με ελεύθερο λάκτισμα από την γραμμή του πλαγίου. Ο ποδοσφαιριστής 

λακτίζει την μπάλα απευθείας εκτός του αγωνιστικού χώρου, έξω από την γραμμή του πλαγίου.  

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος διότι θεωρεί ότι η μπάλα δεν έπαιζε.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

606. Για την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος από έναν αμυνόμενο μέσα στην περιοχή του 

τέρματος που υπερασπίζεται, ποια θα πρέπει να είναι η θέση των αντιπάλων;

Έξω από την περιοχή του πέναλτι.

Οπουδήποτε θέλουν, εφόσον δεν υπάρχει τείχος.

Σε απόσταση 9,15 μέτρων από την μπάλα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

605. Ένας αμυνόμενος εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα μέσα από την περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται προς τον τερματοφύλακα της ομάδας του και ο τερματοφύλακας πιάνει την μπάλα 

με τα χέρια του. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Διατάζει την επανάληψη του ελεύθερου λακτίσματος και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για καθυστέρηση της 

επανεκκίνησης του παιχνιδιού.

Κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα διότι ο τερματοφύλακας έπιασε την μπάλα με τα χέρια του όταν του την 

πασάρισε ο συμπαίκτης του.

608. Κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα στην επιτιθέμενη ομάδα έξω από την αντίπαλη 

περιοχή του πέναλτι. Ο διαιτητής δεν σηκώνει το χέρι του προκειμένου να δείξει ότι το λάκτισμα 

είναι έμμεσο και μετά το λάκτισμα η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Διατάζει την επανεκτέλεση του λακτίσματος διότι ήταν δικό του σφάλμα.

Το τέρμα κατακυρώνεται.

Κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Κατακυρώνει ελεύθερο διαιτητή.

607. Σε ποια απόσταση πρέπει να βρίσκονται οι αντίπαλοι από την μπάλα κατά την εκτέλεση ενός 

ελεύθερου λακτίσματος, εάν ο εκτελών ζητήσει την σωστή απόσταση;

10 πόδια.

Μια απόσταση περίπου 9,50 μέτρα.

Τουλάχιστον 9,15 μέτρα.

Τουλάχιστον 9,15 μέτρα και έξω από την περιοχή του πέναλτι, εάν το ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται από μια ομάδα 
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Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

     μέσα από την περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται.
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614. Μετά την εκτέλεση ενός άμεσου ελεύθερου λακτίσματος από την αμυνόμενη ομάδα μέσα στην 

περιοχή πέναλτι που υπερασπίζεται, η μπάλα παίζει...

την στιγμή που η μπάλα κυλήσει στην περιφέρειά της.

την στιγμή που η μπάλα βγει ολόκληρη από την περιοχή του πέναλτι, αφού λακτισθεί και αγγιχτεί ξανά.

την στιγμή που η μπάλα βγει από την περιοχή του πέναλτι, αφού έχει λακτισθεί από έναν ποδοσφαιριστή της 

αμυνόμενης ομάδας.

την στιγμή που η μπάλα βγει από την περιοχή του πέναλτι, βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αφού έχει 

λακτιστεί από έναν ποδοσφαιριστή της αμυνόμενης ομάδας.

611. Κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα, ο ποδοσφαιριστής αποφασίζει να το εκτελέσει γρήγορα 

και η μπάλα ανακόπτεται τυχαία από έναν αντίπαλο, ο οποίος απέχει λιγότερο από 9,15 μέτρα από 

την μπάλα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Διατάζει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος και παρατηρεί τον αντίπαλο για καθυστέρηση της επανέναρξης 

του παιχνιδιού.

Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο αντίπαλος παρατηρείται γιατί δεν τήρησε την απαιτούμενη απόσταση και το λάκτισμα εκτελείται ξανά.

Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και παρατηρεί τον αντίπαλο κατά την διάρκεια της επόμενης διακοπής του 

παιχνιδιού.

610. Ποιος ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές μπορούν να ζητήσουν από τον διαιτητή να τηρηθεί η 

σωστή απόσταση σε ένα ελεύθερο λάκτισμα;

Ο ποδοσφαιριστής υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το ελεύθερο λάκτισμα.

Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής της ομάδας που διάπραξε το παράπτωμα.

Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το ελεύθερο λάκτισμα.

Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής της ομάδας υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το ελεύθερο λάκτισμα ή οποιοσδήποτε 

αμυνόμενος έτσι ώστε να γνωρίζει ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση του τείχους από την μπάλα.

613. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα ενώ ο αντίπαλος βρίσκεται πέντε 

μέτρα μακριά και η μπάλα χτυπά τον αντίπαλο. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί

Παρατηρεί τον αντίπαλο και διατάζει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Πάντα διατάζεται η επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος σε κάθε περίπτωση.

Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην επόμενη διακοπή παρατηρεί τον αντίπαλο.

612. Κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα υπέρ ενός αμυνόμενου ποδοσφαιριστή στην περιοχή του 

πέναλτι που υπερασπίζεται. Αποφασίζει να το εκτελέσει γρήγορα, πριν ο αντίπαλός του να βγει 

από την περιοχή του πέναλτι. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι αμέσως και το ξεκινάει πάλι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον αντίπαλο επειδή δεν τήρησε την απαιτούμενη απόσταση και 

κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν ο αντίπαλος δεν αγγίξει την μπάλα πριν να βγει από την περιοχή 

του πέναλτι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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619. Κατακυρώνεται το τέρμα στην περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής εκτελέσει ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα και ένας άλλος ποδοσφαιριστής αγγίξει την μπάλα πριν αυτή μπει στο τέρμα;

Ναι, πάντα.

Ναι, μερικές φορές.

Και οι δυο προηγούμενες απαντήσεις είναι σωστές.

Ναι, εάν παιζόταν η μπάλα και δεν διαπράχθηκε το παράπτωμα από τον εκτελεστή.

616. Κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ μίας αμυνόμενης ομάδας μέσα στην περιοχή 

του πέναλτι που υπερασπίζεται. Το ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται γρήγορα. Η μπάλα αναπηδά σε 

έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι και μπαίνει στο τέρμα. Το 

τέρμα μετράει;

Όχι. Θα πρέπει να διαταχθεί η επανεκτέλεση του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος.

Όχι. Θα πρέπει να κατακυρωθεί ένα από τέρματος λάκτισμα.

Ναι. Όταν εκτελείται γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα, η ομάδα που το εκτελεί χάνει το δικαίωμά της να ζητήσει την 

τοποθέτηση των αντιπάλων εκτός της περιοχής του πέναλτι.

Ναι, γιατί ο αντίπαλος δεν είχε πρόθεση να παίξει την μπάλα.

615. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, η μπάλα αναπηδά στον διαιτητή και ο 

ίδιος ποδοσφαιριστής  παίζει την μπάλα ξανά, πριν να την αγγίξει ή παίξει κάποιος άλλος 

ποδοσφαιριστής. Ποια από τις παρακάτω αποφάσεις του διαιτητή μπορεί να είναι σωστή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της ομάδος στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής 

που άγγιξε την μπάλα δυο φορές συνεχόμενα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της ομάδος στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής 

που άγγιξε την μπάλα δυο φορές συνεχόμενα.

618. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα έξω από την περιοχή του πέναλτι την οποία 

υπερασπίζεται και στην συνέχεια ακουμπά και πάλι την μπάλα πιάνοντάς την με το χέρι με 

πρόθεση πριν την αγγίξει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής τιμωρεί το πιο σοβαρό παράπτωμα κατακυρώνοντας ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι, εάν το παράπτωμα διαπράχθηκε μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται ο 

ποδοσφαιριστής.

Ο διαιτητής τιμωρεί το πιο σοβαρό παράπτωμα κατακυρώνοντας ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από 

το σημείο του πέναλτι, εάν το παράπτωμα διαπράχθηκε μέσα στην περιοχή του πέναλτι.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και δεν επιβάλλει καμία τιμωρία.

617. Ένας ποδοσφαιριστής, έξω από την περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, εκτελεί ένα ελεύθερο 

λάκτισμα προς το τέρμα της ομάδας του. Ο τερματοφύλακας προσπαθεί ανεπιτυχώς να σταματήσει 

την μπάλα από το να μπει στο τέρμα, μολονότι την αγγίζει. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Μετράει το τέρμα.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το κόρνερ.

Εάν ο τερματοφύλακας αγγίξει την μπάλα, ακόμη και εάν δεν αποτρέψει το τέρμα, τότε πρέπει να κατακυρώσει ένα 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος του.
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624. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα. Ένας αντίπαλος ο οποίος είναι 

κοντά στην μπάλα τον εμποδίζει εκ προθέσεως να το εκτελέσει γρήγορα. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή επειδή καθυστερεί την συνέχιση του παιχνιδιού, κατά την διάρκεια της επόμενης 

διακοπής.

Παρατηρεί τον αντίπαλο και διατάσσει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

621. Τι θα πρέπει να κάνει ένας διαιτητής εάν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκτελεί ένα άμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα, λακτίσει την μπάλα προς το τέρμα της ομάδας του και η μπάλα μπει στο τέρμα;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να διατάξει την επανεκτέλεση του άμεσου ελεύθερου λακτίσματος.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας ή να διατάξει την 

620. Σημειώστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει κατά την εκτέλεση ενός άμεσου ή έμμεσου 

ελεύθερου λακτίσματος από την αμυνόμενη ομάδα μέσα από την περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται.

Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 9,15 μέτρα από την μπάλα.

Η μπάλα θα παίζεται μόλις εκτελεστεί το λάκτισμα και κινηθεί.

Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι μέχρις ότου η μπάλα να παίζει.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

623. Κατακυρώνεται το τέρμα στην περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής εκτελέσει ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα και ένας άλλος ποδοσφαιριστής αγγίξει την μπάλα πριν αυτή μπει στο τέρμα;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εάν η μπάλα παίζεται και δεν διαπράχθηκαν παραπτώματα από την ομάδα που σημειώνει το τέρμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

622. Κατά την εκτέλεση ενός έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος, η μπάλα αναπηδάει στον διαιτητή και 

μπαίνει στο τέρμα της ομάδας που αμύνεται κατά την εκτέλεση του λακτίσματος. Με ποιο τρόπο θα 

ξεκινήσει ξανά ο αγώνας;

Με ένα από τέρματος λάκτισμα.

Με την επανεκτέλεση του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος.

Με λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

     επανεκτέλεση του άμεσου ελεύθερου λακτίσματος.



117

626. Ένας τερματοφύλακας εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα έξω από την περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται. Πριν αγγίξει την μπάλα άλλος ποδοσφαιριστής, ο αέρας φυσάει την μπάλα πίσω 

στον τερματοφύλακα και την αγγίζει με τα χέρια του με πρόθεση έξω από την περιοχή του πέναλτι 

που υπερασπίζεται. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική 

συμπεριφορά.

625. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα έξω από την περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται. Η μπάλα αναπηδάει στον διαιτητή, πηγαίνει προς τα πίσω και βρίσκει ξανά στον 

εκτελεστή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.  Ο ποδοσφαιριστής δεν άγγιξε ξανά την μπάλα 

με πρόθεση.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας επειδή έπαιξε δυο φορές την 

μπάλα πριν την ακουμπήσει άλλος ποδοσφαιριστής.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας επειδή ο εκτελεστής έπαιξε 

δυο φορές την μπάλα πριν την ακουμπήσει άλλος ποδοσφαιριστής.

Οι απαντήσεις α) και β) είναι σωστές.

628. Κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα υπέρ μιας ομάδας στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται. Ο ποδοσφαιριστής που το εκτελεί την κτυπά επάνω σε έναν συμπαίκτη του ο οποίος 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται και στη συνέχεια η μπάλα εισέρχεται 

στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Εάν ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε απόσταση 10 γυαρδών (9,15 μ.) από την μπάλα, το τέρμα κατακυρώνεται.

Το λάκτισμα εκτελείται εκ νέου, καθώς η μπάλα δεν θεωρείται ότι παίζεται εάν δεν βγει έξω από την περιοχή του 

πέναλτι.

Το τέρμα ακυρώνεται και το παιχνίδι συνεχίζεται με λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Το τέρμα κατακυρώνεται καθώς η μπάλα θεωρείται ότι παίζεται από την στιγμή που κινείται.

627. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση την οποία πρέπει να τηρούν οι αντίπαλοι κατά την εκτέλεση ενός 

ελεύθερου λακτίσματος;

Πάνω από 9,15 μέτρα από την μπάλα, σε περίπτωση που οι αμυνόμενοι κινούνται προς τα μπροστά πριν την εκτέλεση 

του λακτίσματος.

9,15 μέτρα από την μπάλα.

Εξαρτάται από το εάν το φάουλ είναι άμεσο ή έμμεσο.

Εάν η ομάδα που εκτελεί το λάκτισμα δεν δώσει προσοχή, μπορούν να σταθούν όπου θέλουν.
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633. Ένας ποδοσφαιριστής, που βρίσκεται έξω από την περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, εκτελεί 

ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα προς το τέρμα της ομάδας του. Η μπάλα μπαίνει απευθείας στο 

τέρμα χωρίς να την έχει αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το κόρνερ.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του άμεσου ελεύθερου λακτίσματος.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

632. Επιτρέπεται να εκτελεστεί ένα ελεύθερο λάκτισμα προς τα πίσω;

Ναι, εκτός αν εκτελείται μέσα στην περιοχή του τέρματος.

Ναι, εφόσον η μπάλα παίζεται αφού λακτιστεί και κινείται.

Ναι, εφόσον πρόκειται για άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Όχι, εκτός εάν πρόκειται για άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

629. Ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται σωστά, μέσα στην περιοχή του πέναλτι, από έναν 

εκτελεστή εκτός του τερματοφύλακα. Ενώ παίζεται η μπάλα, κτυπάει τον διαιτητή και επανέρχεται 

στον τερματοφύλακα ο οποίος την παίζει, αρχικά με το χέρι του και στην συνέχεια με το πόδι του, 

προσπαθώντας ανεπιτυχώς να εμποδίσει την μπάλα να εισέρθει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να παρατηρήσει τον 

τερματοφύλακα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα και να αποβάλλει τον 

τερματοφύλακα επειδή παρεμπόδισε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος.

630. Ένας ποδοσφαιριστής θέλει να εκτελέσει γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα, ενώ ένας αντίπαλος 

βρίσκεται σε απόσταση μόλις 4,5 μέτρων από την μπάλα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να επιτρέψει την γρήγορη εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Θα πρέπει να επιτρέψει την γρήγορη εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος και να παρατηρήσει τον αντίπαλο στην 

επόμενη διακοπή του παιχνιδιού. 

Δεν θα πρέπει να επιτρέψει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος. Ο αντίπαλος δεν βρίσκεται στην απαιτούμενη 

απόσταση των 9,15 μέτρων.

Δεν θα πρέπει να επιτρέψει την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος και να παρατηρήσει τον αντίπαλο επειδή δεν 

βρίσκεται στην απαιτούμενη απόσταση των 9,15 μέτρων.

631. Ένα ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται γρήγορα και ένας αντίπαλος, εκτός του τερματοφύλακα, ο 

οποίος απέχει έξι μέτρα από την μπάλα, σταματάει με πρόθεση την μπάλα με το χέρι του. Ο 

διαιτητής...

παρατηρεί τον αμυνόμενο και διατάσσει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος ή ένα λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι.

διατάσσει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος επειδή ο αντίπαλος βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 

9,15 μέτρων από την μπάλα.

παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική συμπεριφορά ή αποβάλλει τον αμυνόμενο επειδή απέτρεψε μια προφανή 

ευκαιρία για επίτευξη τέρματος και κατακυρώνει ένα ελεύθερο λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, 

εάν ο ποδοσφαιριστής άγγιξε την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του πέναλτι.

αποβάλλει τον αμυνόμενο για δύο κίτρινες. Η μία κίτρινη είναι επειδή δεν διατήρησε την απαιτούμενη απόσταση και η 

δεύτερη είναι για αντιαθλητική συμπεριφορά.
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638. Όταν κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα στην ομάδα τους, επιτρέπεται στους ποδοσφαιριστές 

να χρησιμοποιήσουν τακτικές προσποίησης προκειμένου να προκαλέσουν σύγχυση στους 

αντίπαλους;

Όχι. Θεωρείται ότι κάτι τέτοιο καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον 

ποδοσφαιριστή και να διατάξει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Όχι. Θεωρείται αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή και να διατάξει την 

επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Ναι. Επιτρέπεται και αποτελεί μέρος του ποδοσφαίρου.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

635. Πότε θα πρέπει να κατεβάσει ο διαιτητής το χέρι του αφού κάνει το σήμα για ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα;

Όταν η μπάλα βγει από τον αγωνιστικό χώρο.

Όταν διαπράττεται ένα παράπτωμα.

Όταν αγγίξει ξανά την μπάλα ένας άλλος ποδοσφαιριστής.

634. Ένα ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται έξω από την περιοχή του πέναλτι από οποιονδήποτε 

ποδοσφαιριστή, εκτός του τερματοφύλακα.  Ο εκτελεστής αγγίζει την μπάλα δεύτερη φορά (όχι με 

τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο όπου η μπάλα χτύπησε δεύτερη φορά στο έδαφος.

Ο διαιτητής εφαρμόζει το πλεονέκτημα ή κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, το 

οποίο εκτελείται από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παραβίαση.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

637. Επιτρέπεται η εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος σηκώνοντας την μπάλα με το ένα πόδι ή και τα 

δύο πόδια ταυτόχρονα;

Όχι, ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού.

Ναι, η μπάλα παίζεται όταν λακτιστεί με το ένα πόδι ή και τα δύο και κινείται.

Όχι. Η μπάλα θεωρείται ότι παίζεται όταν λακτιστεί μόνο με το ένα πόδι.

Όχι, ο διαιτητής πρέπει να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

636. Κατακυρώνεται ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα έξω από την περιοχή του πέναλτι της αμυνόμενης 

ομάδας. Ο διαιτητής δεν σηκώνει το χέρι του προκειμένου να δείξει ότι το λάκτισμα είναι έμμεσο 

και μετά το λάκτισμα η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα από τέρματος λάκτισμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το κόρνερ.
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Όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος.



120

643. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. Η μπάλα προσκρούει στον διαιτητή 

και αναπηδάει προς τα πίσω στον ποδοσφαιριστή.  Η μπάλα αγγίζει ξανά τον ποδοσφαιριστή. Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να επαναληφθεί το ελεύθερο λάκτισμα καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν είχε πρόθεση να αγγίξει την μπάλα 

ξανά.

Θα πρέπει να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή έπαιξε δυο φορές την μπάλα πριν να 

την αγγίξει ή παίξει ένας άλλος ποδοσφαιριστής, εκτός αν η μπάλα δεν έπαιζε.

Θα πρέπει να τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή έπαιξε δυο φορές την μπάλα πριν να 

την αγγίξει ή παίξει ένας άλλος ποδοσφαιριστής, εκτός αν η μπάλα δεν έπαιζε.

Οι απαντήσεις α) και β) είναι σωστές.

640. Κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα και ο ποδοσφαιριστής αποφασίζει να το εκτελέσει 

γρήγορα. Ένας αντίπαλος ο οποίος είναι κοντά στην μπάλα τον εμποδίζει εκ προθέσεως να το 

εκτελέσει. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο αντίπαλος παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο αντίπαλος παρατηρείται για μη τήρηση της απαιτούμενης απόστασης.

639. Ο διαιτητής δεν είχε την ευκαιρία να υποδείξει ότι ένα ελεύθερο λάκτισμα είναι έμμεσο. Ένας 

ποδοσφαιριστής εκτελεί το ελεύθερο λάκτισμα γρήγορα και η μπάλα εισέρχεται απευθείας στο 

αντίπαλο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του έμμεσου ελεύθερου λακτίσματος από το αρχικό σημείο, καθώς δεν είχε 

χρόνο να το υποδείξει.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

642. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα μέσα από την περιοχή του τέρματος που 

υπερασπίζεται. Η μπάλα προσκρούει στον διαιτητή και μπαίνει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι 

η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το κόρνερ.

641. Κατακυρώνεται ένα ελεύθερο λάκτισμα υπέρ ενός αμυνόμενου ποδοσφαιριστή στην περιοχή του 

τέρματος που υπερασπίζεται. Λακτίζει την μπάλα γρήγορα έξω από την περιοχή του τέρματος. Ένας 

επιτιθέμενος, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται στην περιοχή του πέναλτι, αποκτά κατοχή της μπάλας 

και σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και, όταν διακοπεί το παιχνίδι, παρατηρεί τον επιτιθέμενο.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον επιτιθέμενο και διατάσσει την επανεκτέλεση του ελεύθερου 

λακτίσματος. Η μπάλα δεν έπαιζε.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και διατάσσει την επανεκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος. Η μπάλα δεν έπαιζε.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.
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Ο αντίπαλος παρατηρείται για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού.

Όλες οι απαντήσεις μπορεί να είναι σωστές.
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648. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πριν δώσει το σήμα ο 

διαιτητής. Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εκτελείται ξανά πάντοτε;

Όχι.

Εξαρτάται από το εάν ο διαιτητής μπορεί να εφαρμόσει το πλεονέκτημα ή όχι.

Ναι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

645. Ο διαιτητής έχει δώσει σήμα για να εκτελεστεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και πριν να 

παίξει η μπάλα, ένας ποδοσφαιριστής από κάθε ομάδα τοποθετείται σε απόσταση μικρότερη των 

9,15 μέτρων από την μπάλα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού και μόλις η μπάλα δεν παίζει, παρατηρεί και τους δυο 

ποδοσφαιριστές.

Ο διαιτητής παρατηρεί και τους δυο ποδοσφαιριστές και διατάζει την επανεκτέλεση του πέναλτι.

Διακόπτει την εκτέλεση του πέναλτι και προειδοποιεί προφορικά τους ποδοσφαιριστές.

644. Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι εξαιτίας του 

ότι ο τερματοφύλακας κινήθηκε προς τα εμπρός από την γραμμή του τέρματός του. Επιτρέπεται η 

επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι να γίνει από έναν διαφορετικό 

ποδοσφαιριστή;

Ναι, εάν έχει οριστεί από πριν.

Όχι.

Ναι, με την άδεια του αρχηγού της αντίπαλης ομάδας.

Όχι, εκτός εάν έχει τραυματιστεί.

647. Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα κατά την διάρκεια 

λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός παιχνιδιού;

Ναι, κάθε κατάλληλος ποδοσφαιριστής μπορεί να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα οποτεδήποτε, εφόσον έχει 

ενημερωθεί ο διαιτητής, και φοράει μια φανέλα που να τον ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο ο ποδοσφαιριστής που έχει οριστεί για τούτο πριν από την έναρξη των λακτισμάτων.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

646. Ένας ποδοσφαιριστής που εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι με τακουνάκι πασάρει 

την μπάλα προς τα πίσω σε έναν συμπαίκτη του ο οποίος εν συνεχεία κλωτσάει την μπάλα προς το 

τέρμα.  Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και διατάζει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εις βάρος της 

ομάδας που εκτέλεσε το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του πέναλτι.
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653. Κατά την διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι 

σωστό;

Η μπάλα είναι τοποθετημένη στο σημείο του πέναλτι.

Ο εκτελεστής πρέπει να παίξει την μπάλα προς τα εμπρός με το πόδι του.

Ο εκτελεστής δεν επιτρέπεται να παίξει την μπάλα ξανά μέχρις ότου η μπάλα έχει αγγίξει ένα από τα κάθετα δοκάρια, 

το οριζόντιο δοκάρι, τον τερματοφύλακα ή οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των τριών.

Η μπάλα παίζεται μόλις εκτελεστεί το λάκτισμα και κινηθεί προς τα εμπρός.

650. Σε έναν αγωνιστικό χώρο που είναι βαρύς από το νερό, ένας ποδοσφαιριστής τοποθετεί την μπάλα 

για την εκτέλεση ενός πέναλτι δίπλα από το σημείο του πέναλτι. Αυτό επιτρέπεται;

Ναι, εάν το σημείο του πέναλτι καλύπτεται από νερό.

Ναι, πάντα.

Ναι, με την άδεια του αρχηγού της αντίπαλης ομάδας.

649. Όταν εκτελείται ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, ο τερματοφύλακας μετακινείται προς τα 

εμπρός πριν εκτελεστεί το λάκτισμα και ανακόπτει την μπάλα μπροστά από την γραμμή του 

τέρματος. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εκτελείται ξανά.

Το παιχνίδι συνεχίζεται.

"Ο τερματοφύλακας παρατηρείται και το πέναλτι εκτελείται ξανά.

"

652. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ήδη παρατηρηθεί κατά την διάρκεια ενός αγώνα, κατά την 

διάρκεια λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι διαπράττει ένα παράπτωμα το οποίο τιμωρείται 

με παρατήρηση. Πρέπει να αποβληθεί;

Όχι, αλλά πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση του διαιτητή και δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος στα λακτίσματα από το 

σημείο του πέναλτι.

Ναι, και η αντίπαλη ομάδα πρέπει να μειώσει ανάλογα ώστε ο αριθμός των ποδοσφαιριστών να είναι ίδιος.

Ναι.

Όχι, γιατί το παιχνίδι έχει λήξει.

651. Μπορεί ο διαιτητής να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι για ένα φάουλ που 

διέπραξε ένας αμυνόμενος μέσα στην δική του περιοχή  πέναλτι, εάν η μπάλα είναι έξω από την 

περιοχή του πέναλτι;

Ναι, εάν ο ποδοσφαιριστής που πρέπει να τιμωρηθεί βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι και η μπάλα παίζεται.

Ναι, εφόσον το παράπτωμα που διαπράχθηκε είναι ένα από τα 10 που τιμωρούνται με πέναλτι, ο ποδοσφαιριστής 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι και η μπάλα δεν παίζεται.

Όχι, ποτέ.

Ναι, αλλά μόνον εφόσον ο ποδοσφαιριστής που πρέπει να τιμωρηθεί βρίσκεται μέσα στην περιοχή του τέρματος και η 

μπάλα παίζεται.
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Όχι, η μπάλα πρέπει να τοποθετηθεί στο σημείο του πέναλτι.
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659. Ο τερματοφύλακας αποβάλλεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του 

πέναλτι. Επιτρέπεται να αντικατασταθεί από έναν δηλωμένο αναπληρωματικό;

Ναι.

Όχι.

Ναι, αλλά μόνο με την άδεια του αρχηγού της ομάδας.

Όχι, εκτός εάν επιτρέπεται από τους κανόνες της διοργάνωσης.

658. Κατά την εκτέλεση λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, επιτρέπεται να παρατηρηθεί ή να 

αποβληθεί ένας ποδοσφαιριστής;

Όχι.

Ναι.

Όχι, μπορεί μόνο να παρατηρηθεί.

Όχι, μπορεί μόνο να αποβληθεί.

655. Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.  Ο εκτελεστής τοποθετεί 

γρήγορα την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και πριν να δώσει σήμα ο διαιτητής, κλωτσά την μπάλα 

και πετυχαίνει ένα τέρμα. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Μετράει το τέρμα.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του πέναλτι.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του πέναλτι και να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Κατακυρώνει το τέρμα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

654. Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι εξαιτίας του 

ότι ο τερματοφύλακας κινήθηκε προς τα εμπρός. Η επανάληψη του λακτίσματος πρέπει να γίνει 

από τον ίδιο ποδοσφαιριστή;

Ναι, πρέπει να το εκτελέσει ο ίδιος ποδοσφαιριστής, εφόσον ήταν ο ίδιος που το εκτέλεσε την προηγούμενη φορά.

Όχι, πρέπει να το εκτελέσει ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Δεν είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο διαιτητής.

Όχι, μπορεί να το εκτελέσει ένας άλλος ποδοσφαιριστής, αλλά είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο διαιτητής.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

657. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πριν δώσει το σήμα ο 

διαιτητής. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος.

Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά του εκτελεστή.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

656. Επιτρέπεται στον εκτελεστή κατά την εκτέλεση ενός πέναλτι να λακτίσει την μπάλα προς τα εμπρός 

έτσι ώστε ένας συμπαίκτης του να πετύχει ένα τέρμα;

Ναι, εφόσον ο συμπαίκτης του στέκεται ακριβώς πίσω από τον εκτελεστή.

Ναι, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες για την εκτέλεση λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Όχι.

Όχι, διότι οι Κανόνες του Παιχνιδιού ορίζουν ξεκάθαρα ότι η μπάλα παίζει από την στιγμή που λακτίζεται προς τα 

εμπρός.
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664. Στην διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισμάτων από τη σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του 

νικητή ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης, αποβάλλεται ο τερματοφύλακας. Επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί από έναν αναπληρωματικό από τον πάγκο;

Όχι, ποτέ.

Ναι, αλλά μόνο από τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα.

Ναι, εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές.

Όχι, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από έναν ποδοσφαιριστή που ολοκλήρωσε τον αγώνα και συμμετείχε στην 

661. Στην διάρκεια εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, αποβάλλονται ποδοσφαιριστές 

και η μια ομάδα καταλήγει να έχει λιγότερους από επτά ποδοσφαιριστές. Διακόπτει ο διαιτητής την 

εκτέλεση των λακτισμάτων ή επιτρέπει την συνέχισή τους;

Επιτρέπει την συνέχισή τους επειδή τα λακτίσματα αποτελούν μέρος του αγώνα.

Διακόπτει τα λακτίσματα και συντάσσει μια έκθεση για το τι συνέβη.

Επιτρέπει την συνέχισή τους. Τα λακτίσματα δεν αποτελούν μέρος του αγώνα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

660. Στην διάρκεια εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, ο τερματοφύλακας 

τραυματίζεται και δεν μπορεί να συνεχίσει. Επιτρέπεται να αντικατασταθεί από έναν δηλωμένο 

αναπληρωματικό;

Ναι, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές.

Όχι.

Ναι, πάντα.

Ναι, εφόσον συναινούν οι αρχηγοί.

663. Ένας ή περισσότεροι ποδοσφαιριστές τραυματίζονται ή αποβάλλονται κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι. Οφείλει ο διαιτητής να διασφαλίσει ότι τα 

λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι θα εκτελεστούν από ίσο αριθμό ποδοσφαιριστών κάθε 

ομάδας;

Όχι. Ο ίσος αριθμός ποδοσφαιριστών απαιτείται μόνο κατά την έναρξη της εκτέλεσης των λακτισμάτων από το σημείο 

του πέναλτι.

Ναι, πρέπει και οι δύο ομάδες να έχουν ίδιο αριθμό ποδοσφαιριστών στην διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισμάτων 

από το σημείο του πέναλτι.

Ναι, εφόσον συναινούν οι δύο αρχηγοί.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

662. Επιτρέπεται σε έναν τραυματισμένο ποδοσφαιριστή να μην συμμετέχει στα λακτίσματα από το 

σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή;

Ναι, αλλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον ποδοσφαιριστή.

Όχι.

Ναι, εκτός του τερματοφύλακα.

Ναι, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με την άδεια του αρχηγού της αντίπαλης ομάδας.
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669. Η διάρκεια ενός αγώνα παρατείνεται προκειμένου να εκτελεστεί ένα λάκτισμα από το σημείο του 

πέναλτι. Ο επιτιθέμενος λακτίζει την μπάλα, και αφού αυτή μετακινηθεί για 10 εκατοστά, 

σταματάει σε μια λακκούβα με νερό. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Λήγει τον αγώνα.

Ο διαιτητής απελευθερώνει την μπάλα.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

668. Κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, και αφού ο διαιτητής δώσει το 

απαραίτητο σήμα, ένας συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει οριστεί να εκτελέσει το 

λάκτισμα, το εκτελεί και δεν σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής...

διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η 

παραβίαση, ήτοι στο σημείο στο οποίο βρισκόταν ο ποδοσφαιριστής σε απόσταση μικρότερη των 9,15 μέτρων από την 

μπάλα.

διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτέλεσε το 

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, που θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και δίνει συνέχεια στον αγώνα με 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτελούσε το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

665. Στην διάρκεια της εκτέλεσης των λακτισμάτων από τη σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του 

νικητή ενός αγώνα, πού θα πρέπει να στέκεται ο τερματοφύλακας της ομάδας που εκτελεί πέναλτι;

Στο επάνω μέρος της περιοχής του πέναλτι και έξω από αυτή.

Στον αγωνιστικό χώρο, στο σημείο που συναντώνται η γραμμή του τέρματος και η γραμμή της περιοχής του πέναλτι 

πίσω από τον διαιτητή.

Στον κύκλο της σέντρας μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.

Στον αγωνιστικό χώρο, στο σημείο που συναντώνται η γραμμή του τέρματος και η γραμμή της περιοχής του πέναλτι, 

πίσω από τον βοηθό διαιτητή.

666. Ένας αγώνας λήγει ισόπαλος. Η μια ομάδα έχει μείνει με δέκα ποδοσφαιριστές και η άλλη με οκτώ. 

Πρέπει να εκτελεστούν λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι. Κατά συνέπεια.....

ο αρχηγός της ομάδας με τους δέκα ποδοσφαιριστές ενημερώνει τον διαιτητή για τους πέντε ποδοσφαιριστές που θα 

εκτελέσουν τα λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.

ο αρχηγός της ομάδας με τους δέκα ποδοσφαιριστές ενημερώνει τον διαιτητή για το όνομα και τον αριθμό των δύο 

ποδοσφαιριστών που δεν θα εκτελέσουν λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

και οι δύο αρχηγοί ενημερώνουν το διαιτητή για τους πέντε ποδοσφαιριστές που θα εκτελέσουν τα λακτίσματα από το 

σημείο του πέναλτι.

μετά το στρίψιμο του νομίσματος, τα λακτίσματα θα εκτελεστούν από τους ποδοσφαιριστές που ολοκλήρωσαν τον 

αγώνα.

667. Μετά το σήμα του διαιτητή, ένας συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή που έχει οριστεί να εκτελέσει ένα 

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, κινείται προς τα μπροστά και εκτελεί ο ίδιος το λάκτισμα. 

Ταυτόχρονα, ένας αμυνόμενος μπαίνει στην περιοχή. Ο διαιτητής...

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτέλεσε το 

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, που θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το λάκτισμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει την 

επανεκτέλεση του λακτίσματος.
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     διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος.
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674. Ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα σε περίπτωση που τραυματιστεί κατά την 

διάρκεια των λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός αγώνα;

Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας.

Οποιοσδήποτε από τους δηλωμένους αναπληρωματικούς, σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο μέγιστος 

αριθμός των αναπληρωματικών που προβλέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης.

Ισχύουν οι απαντήσεις α) και β) με περιστασιακές διαφοροποιήσεις και σε περίπτωση που συμφωνούν οι αρχηγοί των 

ομάδων.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

671. Στην διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, η διάρκεια του οποίου έχει παραταθεί 

για να εκτελεστεί, μετά το λάκτισμα, η μπάλα προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι και μπαίνει στο 

τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα. Το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ολοκληρώνεται την στιγμή που η μπάλα 

αγγίζει το οριζόντιο δοκάρι.

670. Στην διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, τι πρέπει να συμβεί για να 

κατακυρώσει ο διαιτητής ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτελεί το πέναλτι, 

στην περίπτωση που ένας συμπαίκτης εισέλθει στην περιοχή του πέναλτι πριν να παίζεται η μπάλα;

Η μπάλα αναπηδάει στον τερματοφύλακα, το οριζόντιο ή το κάθετο δοκάρι και συνεχίζει να παίζεται.

Η μπάλα αναπηδάει στον τερματοφύλακα, το οριζόντιο ή το κάθετο δοκάρι και παίζεται από έναν αντίπαλο 

ποδοσφαιριστή.

673. Ο διαιτητής δίνει σήμα για να εκτελεστεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και πριν να 

παίξει η μπάλα, ένας συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα, εισέρχεται στην 

περιοχή του πέναλτι. Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού και...

εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα, ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και δίνει συνέχεια σε αυτόν με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας, το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

εάν η μπάλα δεν μπει στο τέρμα, το λάκτισμα επαναλαμβάνεται.

εάν η μπάλα αναπηδήσει στον τερματοφύλακα, το οριζόντιο ή ένα κάθετο δοκάρι και την αγγίξει ο ποδοσφαιριστής 

αυτός, ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

εάν η μπάλα αναπηδήσει στον τερματοφύλακα, το οριζόντιο ή ένα κάθετο δοκάρι και την αγγίξει άλλος 

ποδοσφαιριστής εκτός του εκτελεστή, ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

672. Επιτρέπεται να παρατηρήσει ο διαιτητής έναν ποδοσφαιριστή που εγκαταλείπει εκούσια τον 

αγωνιστικό χώρο την στιγμή που πρόκειται να εκτελεστεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εκτός εάν ο ποδοσφαιριστής έχει τραυματιστεί.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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     Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
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679. Ένας ποδοσφαιριστής, που εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, πασάρει την μπάλα 

προς τα πίσω σε έναν συμπαίκτη του, ο οποίος στην συνέχεια λακτίζει την μπάλα προς το τέρμα. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να δώσει συνέχεια με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας 

που εκτελούσε το πέναλτι, το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να δώσει συνέχεια με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας 

που εκτελούσε το πέναλτι, το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο ο συμπαίκτης άγγιξε την μπάλα.

Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να δώσει συνέχεια με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας 

που εκτελούσε το πέναλτι, το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο ο συμπαίκτης εισήλθε στην περιοχή του 

πέναλτι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

676. Ποια ομάδα εκτελεί το πρώτο λάκτισμα κατά την διάρκεια λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι 

για την ανάδειξη του νικητή ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης;

Ο αρχηγός της ομάδας που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, αποφασίζει εάν η ομάδα του θα εκτελέσει το πρώτο ή 

το δεύτερο λάκτισμα.

Η ομάδα η οποία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος πριν την έναρξη του αγώνα.

Η ομάδα η οποία κέρδισε το στρίψιμο του νομίσματος.

Η ομάδα την οποία ορίζει ο διαιτητής.

675. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, οι ποδοσφαιριστές 

και των δύο ομάδων εισέρχονται στην περιοχή του πέναλτι μετά το σφύριγμα, πριν όμως να 

παίζεται η μπάλα. Το λάκτισμα εκτελείται και σημειώνεται τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές και να μην επιτρέψει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από 

το σημείο του πέναλτι.

Θα πρέπει να παρατηρήσει και τους δύο ποδοσφαιριστές και να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το 

σημείο του πέναλτι.

678. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του 

νικητή ενός αγώνα, ποιος επιλέγει το τέρμα στο οποίο θα εκτελεστούν τα λακτίσματα;

Εξαρτάται από το στρίψιμο του νομίσματος.

Ο διαιτητής, κατόπιν συμφωνίας με τη διοργανώτρια ομάδα, για την προώθηση της τηλεοπτικής κάλυψης.

Ο διαιτητής.

Οι αρχηγοί των δύο ομάδων, οι οποίοι πρέπει να συμφωνήσουν.

677. Κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, μόλις παίζεται η μπάλα και πριν 

την αγγίξει ο τερματοφύλακας ή αυτή προσκρούσει στα δοκάρια ή το οριζόντιο δοκάρι, στην μπάλα 

προσκρούει ένα δοχείο αναψυκτικού που έχει ριφθεί. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Θα πρέπει να διατάξει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο η μπάλα χτυπήθηκε από το δοχείο.

Εάν σημειωθεί τέρμα, θα πρέπει να το κατακυρώσει.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.
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684. Κατά την διάρκεια λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι, επιτρέπεται ένας τερματοφύλακας, ο 

οποίος δεν είναι τραυματισμένος, να αλλάξει θέση με έναν συμπαίκτη του που έχει δικαίωμα 

εκτέλεσης;

Όχι.

Ναι, συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών.

Όχι, επειδή το παιχνίδι έχει λήξει.

Ναι, ένας ποδοσφαιριστής που έχει δικαίωμα εκτέλεσης μπορεί να αλλάξει θέση με τον τερματοφύλακα οποιαδήποτε 

681. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του 

νικητή ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης, το ένα τέρμα καθίσταται ελαττωματικό ‐ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το άλλο τέρμα;

Όχι, τα λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι θα πρέπει να διακοπούν.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν οι αρχηγοί των δύο ομάδων.

Ναι, πάντα.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν οι προπονητές των δύο ομάδων.

680. Πρόκειται να εκτελεστούν λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός 

αγώνα...

τα λακτίσματα αποτελούν μέρος του αγώνα.

τα λακτίσματα δεν αποτελούν μέρος του αγώνα.

τα λακτίσματα αποτελούν μέρος του αγώνα, εάν αυτό υποδεικνύεται από τους κανόνες της διοργάνωσης.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

683. Εάν ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πρόκειται να επανεκτελεστεί, επιτρέπεται να το 

εκτελέσει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής;

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν οι αρχηγοί των δύο ομάδων.

Ναι, εφόσον οριστεί ο ποδοσφαιριστής και ενημερωθεί ο διαιτητής.

Όχι.

Η απόφαση επαφίεται στον διαιτητή.

682. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι προς τα πίσω. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι από έναν άλλο ποδοσφαιριστή 

της ίδιας ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτελούσε το πέναλτι, το οποίο θα 

εκτελεστεί από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον εκτελεστή και διατάσσει την επανεκτέλεση του πέναλτι.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον εκτελεστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτελούσε 

το πέναλτι, το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο του πέναλτι.
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     στιγμή, κατά την εκτέλεση των λακτισμάτων.
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686. Ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι εκτελείται από έναν συμπαίκτη του ποδοσφαιριστή που 

έχει οριστεί να το εκτελέσει. Αφού ο τερματοφύλακας αποκρούσει την μπάλα, αυτή προσγειώνεται 

στα πόδια του ποδοσφαιριστή ο οποίος διέπραξε το παράπτωμα ο οποίος σημειώνει τέρμα . Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει την 

επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Θα πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά και δίνει συνέχεια στον αγώνα με 

έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα κατά της ομάδας που εκτέλεσε το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε το παράπτωμα.

685. Την στιγμή που ο διαιτητής είναι έτοιμος να δώσει σήμα για την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το 

σημείο του πέναλτι, ένας αμυνόμενος τον προσβάλλει. Ο διαιτητής τον αποβάλλει και ως συνέπεια 

η ομάδα του μένει με έξι ποδοσφαιριστές. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, ώστε να μην επωφεληθεί η ομάδα του 

ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα. Αφού ολοκληρωθεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, ο διαιτητής 

λήγει το παιχνίδι.

Ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι και λήγει τον αγώνα κατά την επόμενη 

διακοπή του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει οριστικά τον αγώνα, χωρίς να εκτελεστεί το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι, και σημειώνει 

το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.

Εξαρτάται από τον διαιτητή το εάν θα επιτρέψει την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι ή όχι, και 

στην συνέχεια λήγει το παιχνίδι.

688. Επιτρέπεται να γίνει αντικατάσταση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο 

του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης;

Όχι, δεν επιτρέπεται.

Ναι, αλλά μόνο για έναν τραυματισμένο τερματοφύλακα.

Ναι, πάντα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

687. Ποιο από τα παρακάτω δεν απαιτείται για να κατακυρώσει ο διαιτητής ένα λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι;

Το να παίζεται η μπάλα.

Το να διαπράξει το φάουλ ένας ποδοσφαιριστής που συμμετέχει στο παιχνίδι.

Το να βρίσκεται έξω από την περιοχή του πέναλτι ο ποδοσφαιριστής που διαπράττει το φάουλ.

Το να έχει διαπραχθεί ένα από τα παραπτώματα που τιμωρείται με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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692. Κατά την διάρκεια ενός λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι, και πριν να παίξει η μπάλα, ένας 

συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα, εισέρχεται στην περιοχή του πέναλτι. 

Αφού εκτελεστεί το πέναλτι, ο τερματοφύλακας αποκρούει και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Ο 

διαιτητής...

θα πρέπει να διατάξει την επανεκτέλεση του πέναλτι.

δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

689. Πού θα πρέπει να στέκονται οι βοηθοί διαιτητή, ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή ενός 

αγώνα ή μιας διοργάνωσης;

Ο ένας βοηθός στον κύκλο της σέντρας, ο άλλος βοηθός στο σημείο που συναντώνται η γραμμή της περιοχής του 

πέναλτι και η γραμμή του τέρματος, ο διαιτητής ανάμεσα στο σημείο του πέναλτι και την περιοχή του τέρματος, 

απέναντι από τον βοηθό, και ο τέταρτος διαιτητής στις τεχνικές περιοχές.

Ο ένας βοηθός στον κύκλο της σέντρας, ο άλλος βοηθός στο σημείο που συναντώνται η γραμμή της περιοχής του 

τέρματος και η γραμμή του τέρματος, ο διαιτητής στην επάνω γωνία της απέναντι πλευράς της περιοχής του τέρματος 

από τον βοηθό, και ο τέταρτος διαιτητής στις τεχνικές περιοχές.

Ο ένας βοηθός στον κύκλο της σέντρας, ο άλλος βοηθός στο σημείο που συναντώνται η γραμμή της περιοχής του 

τέρματος και η γραμμή του τέρματος, ο διαιτητής ανάμεσα στην περιοχή του τέρματος και στο σημείο του πέναλτι, και 

ο τέταρτος διαιτητής στις τεχνικές περιοχές.

Ο ένας βοηθός στον κύκλο της σέντρας, ο άλλος βοηθός στο σημείο που συναντώνται η γραμμή της περιοχής του 

τέρματος και η γραμμή του τέρματος, ο διαιτητής ανάμεσα στην περιοχή του τέρματος και στο σημείο του πέναλτι, και 

ο τέταρτος διαιτητής στον κύκλο της σέντρας μαζί με τον βοηθό διαιτητή.

690. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι πασάρει την μπάλα 

προς τα μπροστά σε έναν συμπαίκτη του ο οποίος τρέχει προς αυτήν και σημειώνει τέρμα. Αυτό 

επιτρέπεται;

Όχι. Το λάκτισμα πρέπει να επαναληφθεί καθώς αυτό δεν επιτρέπεται.

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι ορθές διαδικασίες εκτέλεσης του λακτίσματος από το σημείο του πέναλτι.

Όχι. Ο διαιτητής θα πρέπει να διακόψει τον αγώνα και να δώσει συνέχεια με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αμυνόμενης ομάδας, το οποίο θα εκτελεστεί από το σημείο του πέναλτι.

Όχι. Το τέρμα ακυρώνεται και ο διαιτητής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα από τέρματος λάκτισμα.

691. Τι θα πρέπει να κάνει ο διαιτητής εάν, μετά την ορθή εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του 

πέναλτι, σκάσει η μπάλα πριν μπει στο τέρμα;

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του πέναλτι.

Διατάσσει την επανεκτέλεση του πέναλτι ή κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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697. Στο τέλος ενός αγώνα, μερικοί ποδοσφαιριστές εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο και αρνούνται 

να επιστρέψουν προκειμένου να εκτελέσουν λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι για την 

ανάδειξη του νικητή του αγώνα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διατάξει την αντίπαλη ομάδα να εκτελέσει τα λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι τραυματίες θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκτέλεση λακτισμάτων από το 

σημείο του πέναλτι. Εάν δεν επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, τα λακτίσματα δεν θα εκτελεστούν και ο διαιτητής θα 

πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις οικείες αρχές.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές, είτε είναι τραυματίες είτε όχι, θα πρέπει να συμμετέχουν στην εκτέλεση λακτισμάτων από το 

σημείο του πέναλτι. Εάν δεν επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, τα λακτίσματα δεν θα εκτελεστούν και ο διαιτητής θα 

πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις οικείες αρχές.

Ο διαιτητής ανακηρύσσει νικήτρια την άλλη ομάδα.

694. Ένας αγώνας παρατείνεται προκειμένου να επιτραπεί η εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο 

του πέναλτι. Επιτρέπεται η αντικατάσταση του τερματοφύλακα πριν από την εκτέλεσή του;

Όχι.

Ναι. Μπορεί να αντικατασταθεί από έναν ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο ή από έναν αναπληρωματικό, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές.

Ναι, αλλά επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από έναν κατάλληλο ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο.

Ναι, αλλά μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από έναν δηλωμένο τερματοφύλακα.

693. Ένας αμυνόμενος, ο οποίος στέκεται στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, κτυπά βίαια 

έναν αντίπαλο ενώ η μπάλα παίζεται και βρίσκεται στην περιοχή του πέναλτι του αντιπάλου. Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι. Θα πρέπει να αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά και να 

κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κατά της ομάδας του αμυνόμενου.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι. Θα πρέπει να αποβάλλει τον αμυνόμενο για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι και να 

κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κατά της ομάδας του αμυνόμενου.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι. Θα πρέπει να αποβάλλει τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Θα πρέπει 

να κατακυρώσει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι κατά της ομάδας του αμυνόμενου.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι. Θα πρέπει να αποβάλλει τον αμυνόμενο. Θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο 

διαιτητή επειδή ο διαιτητής δεν είδε το παράπτωμα.

696. Οι αρχηγοί των δύο ομάδων συμφωνούν να μην εκτελέσουν λακτίσματα από το σημείο του πέναλτι 

για την ανάδειξη του νικητή ενός αγώνα, παρά το γεγονός ότι αυτό ορίζεται στους κανόνες της 

διοργάνωσης. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να παρατηρήσει τους δύο αρχηγούς για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις οικείες διοργανώτριες αρχές.

Θα πρέπει να αποδεχθεί την απόφαση των δύο αρχηγών.

Καμία από τις απαντήσεις αυτές δεν είναι σωστή.

695. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα, προσποιείται πριν λακτίσει την 

μπάλα. Αυτό επιτρέπεται;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, μερικές φορές.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.
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703. Όταν πρόκειται να εκτελεστεί ένα από τέρματος λάκτισμα επιτρέπεται ένας αντίπαλος να βρίσκεται 

μέσα στην περιοχή του πέναλτι;

Ναι, εφόσον ο αντίπαλος δεν επηρεάζει το παιχνίδι.

Ναι, εφόσον ο αντίπαλος απέχει τουλάχιστον 9,15 μέτρα (10 γιάρδες).

Όχι, όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι μέχρις ότου η μπάλα να παίζει.

Ναι, πάντα.

702. Η εκτέλεση μιας επαναφοράς από τα πλάγια δεν γίνεται από το σημείο που ο διαιτητής έδειξε ότι η 

μπάλα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής κατακυρώνει εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της ίδιας ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια για αντιαθλητική 

συμπεριφορά και κατακυρώνει εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

699. Ένας ποδοσφαιριστής επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια έχοντας γυρισμένη την πλάτη του στον 

αγωνιστικό χώρο, αλλά με τα πόδια του να βρίσκονται έξω από την γραμμή του πλαγίου. Ποια 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά από τα πλάγια στην ίδια ομάδα διότι η μπάλα δεν έπαιζε.

698. Μπορεί να σημειωθεί ένα τέρμα απευθείας από την εκτέλεση επαναφοράς της μπάλας από τα 

πλάγια;

Ναι, αλλά μόνο στο αντίπαλο τέρμα.

Ναι, εφόσον η επαναφορά από τα πλάγια εκτελέστηκε σωστά.

Ναι, πάντα.

701. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί εσφαλμένα μια επαναφορά της μπάλα από τα πλάγια και ο διαιτητής 

θεωρεί ότι ο ποδοσφαιριστής πέταξε την μπάλα σε έναν αντίπαλο με υπερβολική δύναμη. Ποια 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο που διαπράχθηκε το παράπτωμα.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει μια επαναφορά της μπάλα 

από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και κατακυρώνει εκ νέου μια επαναφορά της 

μπάλα από τα πλάγια υπέρ της ίδιας ομάδας.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

700. Εάν η εκτέλεση της επαναφοράς από τα πλάγια δεν εκτελέστηκε σωστά, μπορεί ο διαιτητής να 

εφαρμόσει το πλεονέκτημα;

Όχι, εκτός εάν υπάρχει ξεκάθαρη ευκαιρία για την επίτευξη ενός τέρματος.

Ναι, πάντα.

Ναι, εφόσον την μπάλα δέχεται ένας ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας.
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Όχι, ποτέ.

Όχι, ποτέ.
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709. Ποια είναι η απαιτούμενη απόσταση που πρέπει να έχουν οι αντίπαλοι από το σημείο όπου 

εκτελείται η επαναφορά από τα πλάγια;

1 ‐ 1,5 μέτρα.

Τουλάχιστον 9,15 μέτρα.

Τουλάχιστον 2 μέτρα.

Δεν υπάρχει απαιτούμενη απόσταση.

705. Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα παίζει...

μετά το λάκτισμα της μπάλας και αφού αυτή κινείται.

μετά το λάκτισμα της μπάλας απευθείας έξω από την περιοχή του τέρματος.

μετά το λάκτισμα της μπάλας απευθείας έξω από την περιοχή του πέναλτι.

μετά το λάκτισμα της μπάλας από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος από έναν ποδοσφαιριστή της 

αμυνόμενης ομάδας

704. Εκτελείται ένα από τέρματος λάκτισμα και ένας αντίπαλος ανακόπτει την μπάλα πριν να βγει από 

την περιοχή του πέναλτι. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το από τέρματος λάκτισμα εκτελείται ξανά.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

706. Ένα από τέρματος λάκτισμα επιτρέπεται να εκτελεστεί από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή 

του τέρματος;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφύλακα.

Όχι, η τοποθέτηση εξαρτάται από την πλευρά του τέρματος απ' όπου η μπάλα βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

708. Ένας ποδοσφαιριστής λακτίζει την μπάλα σε ένα από τέρματος λάκτισμα και αυτή μπαίνει στο 

τέρμα της ομάδας του, χωρίς να έχει αγγίξει την μπάλα άλλος ποδοσφαιριστής. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος εάν η μπάλα δεν είχε βγει από την περιοχή του 

πέναλτι. Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το κόρνερ εάν η μπάλα έπαιζε πριν να μπει στο τέρμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής πάντα διατάζει την επανεκτέλεση από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και ξεκινά και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

707. Όταν ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα, η μπάλα κτυπά τον διαιτητή μέσα 

στην περιοχή του πέναλτι και συνεχίζει την πορεία της. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.
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     Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.
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715. Από ποιο σημείο στην περιοχή του τέρματος πρέπει να εκτελείται το από τέρματος λάκτισμα, όταν η 

μπάλα βγαίνει εκτός παιχνιδιού στα δεξιά του τέρματος;

Από το πιο κοντινό σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος όπου η μπάλα βγήκε εκτός παιχνιδιού.

Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος στα δεξιά του τέρματος.

Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος, αλλά πάντα με την μπάλα στη γραμμή.

714. Είναι δυνατή η σημείωση τέρματος απευθείας με ένα από τέρματος λάκτισμα;

Όχι, ποτέ.

Ναι, και στα δύο τέρματα.

Όχι, γιατί ένα τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας από ένα τέρματος λάκτισμα.

711. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος η μπάλα δεν βγαίνει έξω από την περιοχή του 

πέναλτι.  Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού εφόσον δεν υπήρξε παράβαση.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού εάν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή της περιοχής του τέρματος.

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος από έναν διαφορετικό ποδοσφαιριστή της ίδιας 

ομάδας.

710. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος αλλά πριν η μπάλα βγει από την περιοχή του 

πέναλτι, ένας αντίπαλος μπαίνει στην περιοχή του πέναλτι και δέχεται ένα ριψοκίνδυνο τάκλιν. 

Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το παράπτωμα αποβάλλεται και εκτελείται ξανά το από τέρματος λάκτισμα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και εκτελείται ξανά το από τέρματος λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο ποδοσφαιριστής που διέπραξε το παράπτωμα παρατηρείται και ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το 

σημείο του πέναλτι.

713. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή του 

πέναλτι, αλλά ο αέρας την επαναφέρει και η μπάλα εισέρχεται στο τέρμα χωρίς να την έχει αγγίξει 

άλλος παίκτης. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, γιατί δεν είναι δυνατή η σημείωση τέρματος από 

ένα τέρματος λάκτισμα, σε βάρος της ομάδος που το εκτελεί.

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος. Η μπάλα δεν είχε παιχτεί ποτέ.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

712. Ποιο είναι το σωστό;  Σε ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, οι αντίπαλοι πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 9,15 μέτρα από...

το γωνιαίο τόξο μέχρις ότου η μπάλα να παίζει.

τη σημαία του κόρνερ μέχρις ότου η μπάλα να παίζει.

την μπάλα μέχρι την εκτέλεση.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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Ναι, στο τέρμα του αντιπάλου.

Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος.
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721. Ο Κανόνας 16 αφορά:

Την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Το γωνιακό λάκτισμα (κόρνερ).

Το από τέρματος λάκτισμα (άουτ).

Το πέναλτι.

720. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί σωστά ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ. Επιτρέπεται να 

σημειωθεί γκολ και στα δύο τέρματα;

Όχι, ένα τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας από ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Ναι, και στα δύο τέρματα.

Όχι, γιατί επιτρέπεται μόνο η επίτευξη τέρματος στην εστία της αντίπαλης ομάδας.

Όχι. Εάν σημειωθεί αυτογκόλ, το λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ επαναλαμβάνεται.

717. Ένα από τέρματος λάκτισμα εκτελείται κανονικά, αλλά η μπάλα επιστρέφει στην περιοχή του 

πέναλτι λόγω του αέρα. Ο ποδοσφαιριστής που εκτέλεσε το από τέρματος λάκτισμα σταματάει την 

μπάλα με το χέρι του για να μην σημειωθεί τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα γιατί άγγιξε την μπάλα δεύτερη φορά πριν αυτή βρει σε 

άλλον ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι και αποβάλλει τον επιτιθέμενο ποδοσφαιριστή γιατί 

παρεμπόδισε μια προφανή ευκαιρία για την σημείωση ενός τέρματος.

716. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα. Με το που εξέρχεται από την περιοχή 

του πέναλτι, η μπάλα αναπηδάει στον διαιτητή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την περιοχή του 

πέναλτι. Η μπάλα παίζεται από έναν αντίπαλο έξω από την περιοχή ο οποίος σουτάρει και 

σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής...

ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα νέο από τέρματος λάκτισμα.

ακυρώνει το τέρμα γιατί η μπάλα δεν παίζεται.

κατακυρώνει το τέρμα.

ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα επειδή η μπάλα χτύπησε στον διαιτητή.

719. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ όσον αφορά την διαδικασία επαναφοράς της μπάλας; 

Κατά τον χρόνο εκτέλεσης της επαναφοράς του πλαγίου ο παίκτης πρέπει να:

Έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο.

Χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια του.

Ρίχνει την μπάλα ακριβώς πάνω από το κεφάλι του.

Έχει μέρος του κάθε ποδιού του είτε στην γραμμή επαναφοράς είτε στο έδαφος έξω από την γραμμή επαναφοράς.

718. Είναι δυνατή η σημείωση τέρματος κατά της αντίπαλης ομάδας απευθείας με ένα από τέρματος 

λάκτισμα;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, μερικές φορές.

Όχι, εάν σημειώθηκε από τον τερματοφύλακα.
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Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι ή ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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727. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να έχει ένας αντίπαλος ποδοσφαιριστής από το 

γωνιαίο τόξο κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το κόρνερ;

9,15 μέτρα.

10 μέτρα.

5 μέτρα.

4 μέτρα.

726. Πρόκειται να εκτελεστεί ένα λάκτισμα από το κόρνερ και ένας ποδοσφαιριστής τοποθετεί την 

μπάλα στην άκρη του γωνιαίου τόξου. Αυτό επιτρέπεται;

Όχι, ποτέ.

Όχι. Η μπάλα πρέπει να βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο γωνιαίο τόξο.

Ναι, εάν τουλάχιστον το ένα τέταρτο της μπάλας βρίσκεται μέσα στο γωνιαίο τόξο.

723. Πρέπει να έχει βγει  η μπάλα από το γωνιαίο τόξο για να θεωρείται ότι παίζεται;

Ναι. Η μπάλα θεωρείται ότι παίζεται όταν κυλήσει από την περιφέρειά της.

Ναι, η μπάλα πρέπει να βγει εντελώς από το γωνιαίο τόξο.

Ναι, εφόσον ορίζεται το γωνιαίο τόξο.

722. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ. Η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι 

και μπαίνει στο τέρμα τη στιγμή που ένας συμπαίκτης του εκτελεστή βρίσκεται σε θέση οφσάιντ και 

στέκεται δίπλα σε έναν αμυνόμενο.  Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα από τέρματος λάκτισμα γιατί ο συμπαίκτης 

επηρέαζε το παιχνίδι.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας γιατί ο συμπαίκτης επηρέαζε το παιχνίδι.

725. Ένας ποδοσφαιριστής που εκτελεί ένα λάκτισμα από το κόρνερ, πασάρει ελαφρώς την μπάλα με 

τακουνάκι χωρίς αυτή να περνάει την γραμμή του πλαγίου ή την γραμμή του τέρματος.  Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που η 

μπάλα δεν έφυγε από το γωνιαίο τόξο.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

724. Μπορεί να σημειωθεί ένα τέρμα απευθείας με λάκτισμα από το κόρνερ;

Όχι, ποτέ.

Ναι, σε κάθε περίπτωση.

Ναι, αλλά μόνο στο αντίπαλο τέρμα.

Ναι, εφόσον το λάκτισμα γίνεται από οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, εκτός του τερματοφύλακα.
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     Όχι, ποτέ.

Ναι, εφόσον η μπάλα δεν βρίσκεται εντελώς έξω από το γωνιαίο τόξο.
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733. Ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ εκτελείται ενώ η μπάλα δεν είναι ακίνητη. Μπορεί να 

εφαρμοστεί το πλεονέκτημα;

Όχι.

Ναι, εάν η αντίπαλη ομάδα επωφελείται από το πλεονέκτημα αυτό.

Ναι, πάντα.

Εξαρτάται από τον διαιτητή.

729. Κατακυρώνεται ένα γωνιαίο λάκτισμα υπέρ μιας ομάδας και ο τερματοφύλακας αποφασίζει να 

εκτελέσει το λάκτισμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την εκτέλεση.

Ο διαιτητής δεν επιτρέπει την εκτέλεση.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον τερματοφύλακα επειδή βγήκε από την περιοχή του πέναλτι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

728. Πότε θεωρείται ότι η μπάλα παίζεται κατά την διάρκεια ενός λακτίσματος από το κόρνερ;

Όταν η μπάλα κινείται προς τα εμπρός.

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αγγίξει την μπάλα.

Όταν η μπάλα λακτισθεί και μετακινηθεί.

Όταν η μπάλα βγει από το γωνιαίο τόξο.

730. Ένας ποδοσφαιριστής που επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια, πηδάει από το έδαφος την στιγμή 

που η μπάλα φεύγει από τα χέρια του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει νέα επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

732. Κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ, ο ποδοσφαιριστής ανασηκώνει την 

μπάλα με το πόδι του. Ο διαιτητής...

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

διακόπτει το παιχνίδι και διατάζει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

731. Ποιο από τα ακόλουθα είναι λάθος κατά την εκτέλεση ενός γωνιαίου λακτίσματος;

Η μπάλα τοποθετείται μέσα στο γωνιαίο τόξο που είναι πλησιέστερα στο κοντάρι με τη σημαία του κόρνερ.

Οι αντίπαλοι βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρα από το γωνιαίο τόξο μέχρις ότου η μπάλα να "παίζει".

Στον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα επιτρέπεται να παίξει την μπάλα δεύτερη φορά, πριν αυτή αγγίξει έναν 

άλλο ποδοσφαιριστή.

Το λάκτισμα εκτελείται από έναν ποδοσφαιριστή της επιτιθέμενης ομάδας.
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738. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ. Η μπάλα αναπηδάει σε μια 

δοκό του τέρματος και παίζεται ξανά από τον ίδιο ποδοσφαιριστή, που σημειώνει τέρμα. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα, παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για αντιαθλητική 

735. Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει σε έναν ποδοσφαιριστή να βγάλει προς στιγμήν την σημαία του 

κόρνερ προκειμένου να εκτελέσει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι τοποθετείται στη θέση της αμέσως μετά την εκτέλεση του λακτίσματος.

Ναι, εάν παρεμποδίζει τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το λάκτισμα.

Όχι, ο διαιτητής δεν πρέπει να επιτρέψει την εκτέλεση του λακτίσματος, αν δεν τοποθετηθεί η σημαία του κόρνερ στη 

θέση της. Εάν ο διαιτητής θεωρεί ότι η μετακίνηση της σημαίας συνιστά παράπτωμα αντιαθλητικής συμπεριφοράς, 

παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που έβγαλε την σημαία.

Όχι, ο βοηθός διαιτητή δεν πρέπει να επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να την βγάλει.

734. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, σημειώνοντας αυτογκόλ. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ για την άλλη ομάδα και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που 

εκτέλεσε το λάκτισμα.

Διατάσσει την επανάληψη του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε 

το λάκτισμα.

Διατάσσει να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι με λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, το οποίο το εκτελεί ένας 

ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

737. Ένας ποδοσφαιριστής που εκτέλεσε ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, παίζει την μπάλα 

δεύτερη φορά με το χέρι του. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα γιατί η μπάλα παίχτηκε δυο φορές.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι).  Ο διαιτητής 

736. Ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ. Η μπάλα 

προσκρούει στον διαιτητή και μπαίνει στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάζει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο όπου η μπάλα προσέκρουσε 

στον διαιτητή.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα.

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

www.peiraikidiaitisia.wordpress.com
facebook like page:ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

     λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα μόνο εάν έχει διαπραχθεί ανάρμοστη διαγωγή.

συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.
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744. Η μπάλα περνάει εντελώς τη γραμμή του πλαγίου. Πριν την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, 

ένας ποδοσφαιριστής χτυπάει έναν αντίπαλο με υπερβολική δύναμη. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το 

σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα την στιγμή της επίθεσης.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από 

την γραμμή του πλαγίου.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και κατακυρώνει μια επαναφορά της μπάλας από τα 

πλάγια.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

743. Ένας ποδοσφαιριστής που επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια, πατάει τη γραμμή του πλαγίου με 

το ένα του πόδι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

Ο διαιτητής επιτρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι γιατί η παράβαση ισχύει όταν πατάει και με τα δύο πόδια.

740. Πότε θεωρείται ότι η μπάλα παίζεται κατά την διάρκεια της επαναφοράς της μπάλας από τα 

πλάγια;

Αμέσως μόλις η μπάλα φύγει από τα χέρια του ποδοσφαιριστή που εκτελεί την επαναφορά από τα πλάγια.

Αμέσως μόλις η μπάλα καλύψει την απόσταση που ισούται με την περιφέρειά της.

Αμέσως μόλις η μπάλα εισέλθει τον αγωνιστικό χώρο.

739. Μετά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ, η μπάλα προσκρούει σε ένα ξένο 

αντικείμενο και καθίσταται ελαττωματική. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάσσει την επανάληψη του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ με μια καινούργια μπάλα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή με την καινούργια μπάλα μέσα από το γωνιαίο τόξο.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή με την καινούργια μπάλα στο σημείο όπου η μπάλα ήρθε σε επαφή με 

το ξένο αντικείμενο.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι απόλυτα σωστή.

742. Μπορεί ένας αντίπαλος να στέκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από τον εκτελεστή 

προκειμένου να τον παρεμποδίσει, και να μην παρατηρηθεί από τον διαιτητή στη διάρκεια της 

επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια;

Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ο διαιτητής να παρατηρήσει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή για αυτό, εάν ο ποδοσφαιριστής 

που εκτελεί την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια μπορεί να ρίξει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Όχι. Ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής τιμωρείται με κίτρινη κάρτα.

Ναι, εφόσον δεν αναπηδάει ή δεν κάνει χειρονομίες.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

741. Μπορεί ένας αντίπαλος να στέκεται μπροστά από τον εκτελεστή στη διάρκεια της επαναφοράς από 

τα πλάγια;

Ναι, με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων από την γραμμή του πλαγίου.

Ναι, εάν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ναι, εάν δεν κινείται και βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

Ναι, ακόμα και αν αναπηδάει ελαφρώς για να παρεμποδίσει την επαναφορά.
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Αμέσως μόλις η μπάλα εισέλθει τον αγωνιστικό χώρο και η επαναφορά από τα πλάγια έχει εκτελεστεί σωστά.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.
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749. Ένας αντίπαλος αναπηδάει πάνω κάτω μπροστά από τον εκτελεστή στην διάρκεια μιας 

επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει πάντοτε την συνέχιση του παιχνιδιού, με την προϋπόθεση ότι ο αντίπαλος τηρεί την απόσταση 

των δύο μέτρων που ορίζεται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα και διατάσσει την επανεκτέλεση της 

επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

746. Υπάρχει μέγιστη απόσταση από την γραμμή του πλαγίου από την οποία μπορεί να εκτελεστεί μια 

επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια;

Ναι. Ο εκτελεστής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 2 μέτρων τουλάχιστον από την γραμμή επαναφοράς.

Όχι.

Ναι.

Ναι. Ο εκτελεστής δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 2 μέτρα από την γραμμή του πλαγίου.

745. Η μπάλα βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου, πέραν της γραμμής επαναφοράς, αλλά πριν την 

επαναφορά, ένας ποδοσφαιριστής κλωτσά με πρόθεση έναν αντίπαλο με υπερβολική δύναμη. 

Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και να συνεχίσει τον αγώνα με επαναφορά της 

μπάλας από τα πλάγια.

Θα πρέπει να τον προειδοποιήσει και να συνεχίσει τον αγώνα με επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Θα πρέπει να αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και να συνεχίσει τον αγώνα με έμμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα.

748. Ένας ποδοσφαιριστής επαναφέρει την μπάλα από τα πλάγια την στιγμή που τα δάχτυλα του ποδιού 

του βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι φτέρνες του βρίσκονται στην γραμμή του 

πλαγίου. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής πρέπει πάντοτε να επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια από την ίδια ομάδα.

747. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί σωστά μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Η μπάλα 

προσκρούει στον διαιτητή και βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο από την γραμμή επαναφοράς 

χωρίς να την έχει αγγίξει κάποιος ποδοσφαιριστής. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της ίδιας ομάδας.
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     Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού σε περίπτωση που η επαναφορά εκτελέστηκε σωστά.
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754. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτελεί σωστά μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, ρίχνει με 

πρόθεση την μπάλα σε έναν αντίπαλο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού, εάν ο ποδοσφαιριστής δεν πέταξε την μπάλα απρόσεκτα, 

ριψοκίνδυνα ή με υπερβολική δύναμη.                                 

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για βίαιη συμπεριφορά και δίνει συνέχεια στο 

παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την γραμμή του πλαγίου από το σημείο στο οποίο η μπάλα μπήκε στον 

αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή για βίαιη συμπεριφορά και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο 

λάκτισμα από το σημείο στο οποίο η μπάλα προσέκρουσε στον αντίπαλο.

Αναλόγως της πράξης, ο διαιτητής παρατηρεί ή αποβάλλει τον ποδοσφαιριστή και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με 

επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

751. Μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια εκτελείται σωστά. Ένας συμπαίκτης του εκτελεστή (όχι 

ο τερματοφύλακας) βλέπει ότι η μπάλα κατευθύνεται στο τέρμα της ομάδας του. Χειρίζεται με 

πρόθεση την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον συμπαίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη ενός τέρματος και 

κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ των αντιπάλων.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ των αντιπάλων.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

υπέρ των αντιπάλων.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον συμπαίκτη επειδή χειρίστηκε με πρόθεση την μπάλα με το χέρι και κατακυρώνει ένα 

λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ των αντιπάλων.

750. Ένας αντίπαλος σημειώνει απευθείας τέρμα μετά την εκτέλεση μιας επαναφοράς της μπάλας από 

τα πλάγια. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και διατάσσει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης 

753. Ένας βοηθός διαιτητή κάνει σήμα ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή του πλαγίου. Πριν ο 

διαιτητής υποδείξει ότι η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένας αμυνόμενος, που 

βρίσκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται, χτυπάει έναν αντίπαλο με 

υπερβολική δύναμη. Ο διαιτητής...

αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ 

της αντίπαλης ομάδας.

παρατηρεί τον αμυνόμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με επαναφορά της μπάλας από τα 

πλάγια.

αποβάλλει τον αμυνόμενο για βίαιη συμπεριφορά. Ο αγώνας συνεχίζεται με επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

752. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή σε περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής 

καθυστερεί να εκτελέσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού και διατάσσει την εκτέλεση 

μιας νέας επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής δεν κάνει τίποτε. Η μπάλα δεν παίζει.
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ομάδας.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα.
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760. Ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο για την σωστή επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια;

Ο ποδοσφαιριστής έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο και τα πόδια στην γραμμή του πλαγίου.

Έχει μέρος του ενός ποδιού στην γραμμή του πλαγίου ή έξω από αυτήν.

Επαναφέρει την μπάλα από πίσω και επάνω από το κεφάλι του.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

759. Επιτρέπεται σε έναν ποδοσφαιριστή να εκτελέσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια 

καθιστός;

Όχι.

Ναι, επειδή τηρήθηκε η διαδικασία εκτέλεσης επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια.

Ναι, εφόσον δεν εκτελείται από τον τερματοφύλακα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

756. Μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια δεν εκτελέστηκε σωστά, ωστόσο η μπάλα πάει 

απευθείας σε έναν αντίπαλο. Επιτρέπεται στον διαιτητή να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και να 

επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού;

Ναι, πάντα.

Όχι, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να τιμωρήσει τον εκτελεστή και να κατακυρώσει μια νέα επαναφορά 

της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Όχι, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να διατάξει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα 

πλάγια.

755. Σημειώστε ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή όσον αφορά τον Κανόνα 15. Μια 

επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια...

κατακυρώνεται όταν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή του πλαγίου στο έδαφος ή στον αέρα.

θα πρέπει να εκτελείται από το σημείο στο οποίο η μπάλα πέρασε την γραμμή του πλαγίου.

κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας του ποδοσφαιριστή ο οποίος άγγιξε τελευταίος την μπάλα.

Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

758. Επιτρέπεται να σημειωθεί αυτογκόλ απευθείας από την εκτέλεση επαναφοράς της μπάλας από τα 

πλάγια;

Όχι, σε καμία περίπτωση.

Ένα αυτογκόλ όχι, αλλά ένα γκολ στο αντίπαλο τέρμα ναι.

Ναι, πάντα.

Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή.

757. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, πετάει την 

μπάλα και χτυπάει έναν αντίπαλο με επικίνδυνο τρόπο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής αποβάλλει τον εκτελεστή και η επαναφορά επαναλαμβάνεται από την ίδια ομάδα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον εκτελεστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από την γραμμή του πλαγίου.

Ο διαιτητής αποβάλλει τον εκτελεστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο οποίο 

χτυπήθηκε ο αντίπαλος.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον εκτελεστή και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα (ή ένα λάκτισμα από το σημείο 

του πέναλτι) από το σημείο στο οποίο χτυπήθηκε ο αντίπαλος.
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Όχι, ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει νέα επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
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765. Επιτρέπεται ένας ποδοσφαιριστής, που εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, να 

ανασηκώσει τις φτέρνες του από το έδαφος;

Ναι, αλλά δεν μπορεί να στέκεται στην γραμμή του πλαγίου.

Ναι, αλλά πρέπει να έχει μέρος του κάθε ποδιού του είτε πάνω στην πλάγια γραμμή είτε έξω από αυτήν.

Όχι, και τα δυο πόδια πρέπει να βρίσκονται είτε πάνω στην πλάγια γραμμή είτε έξω από αυτήν, ενώ τα πέλματα πρέπει 

να ακουμπάνε ολόκληρα στο έδαφος.

Όχι, δεν επιτρέπεται να ανασηκώσει τις φτέρνες του.

762. Ένας ποδοσφαιριστής σημειώνει τέρμα απευθείας μετά την εκτέλεση μιας επαναφορά της μπάλας 

από τα πλάγια. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και διατάσσει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια από την 

ίδια ομάδα.

761. Ποια είναι η σωστή τοποθέτηση της μπάλας για την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του 

κόρνερ;

Μέσα στο γωνιαίο τόξο, χωρίς να αγγίζει τις γραμμές της περιοχής

Όπου θέλει ο ποδοσφαιριστής, επάνω ή μέσα στις γραμμές του γωνιαίου τόξου.

Όπου θέλει ο ποδοσφαιριστής, ωστόσο μέρος της μπάλας πρέπει να αγγίζει μια από τις γραμμές που ορίζουν το 

γωνιαίο τόξο.

Μέσα στο γωνιαίο τόξο, να μπορεί να αγγίζει αλλά να μην είναι εκτός οποιασδήποτε γραμμής η οποία ορίζει το γωνιαίο 

τόξο.

764. Είναι απαραίτητο να έχει ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια 

μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο;

Οι Κανόνες του Παιχνιδιού αναφέρουν να "έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο", ωστόσο ο ποδοσφαιριστής 

επιτρέπεται να στραφεί προς την μια ή την άλλη πλευρά μόνο κατά 20 μοίρες.

Όχι, ο Κανόνας 15 συστήνει να εκτελείται ενώ έχει μέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο.

Όχι, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να εκτελέσει την επαναφορά όπως θέλει.

763. Ποιο από τα παρακάτω δεν συνιστά σωστή διαδικασία για την εκτέλεση μιας επαναφοράς της 

μπάλας από τα πλάγια;

Η μπάλα θεωρείται ότι "παίζεται" αμέσως μόλις μπει στον αγωνιστικό χώρο.

Ένας παίκτης δεν βρίσκεται σε θέση οφσάιντ εάν δεχθεί την μπάλα απευθείας από επαναφορά της μπάλας από τα 

πλάγια.

Δεν είναι δυνατή η σημείωση τέρματος απευθείας από επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

Εάν η μπάλα δεν μπει στον αγωνιστικό χώρο κατά την επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, κατακυρώνεται νέα 

επαναφορά υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
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Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Ναι.
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770. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα χτυπάει σε έναν ποδοσφαιριστή που 

στέκεται μέσα στην περιοχή του πέναλτι και μπαίνει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση 

του διαιτητή;

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το από τέρματος λάκτισμα εκτελείται ξανά.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

767. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί σωστά μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Η μπάλα δεν 

μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παραμένει έξω από την γραμμή του πλαγίου.

Ο διαιτητής κατακυρώνει νέα επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ένας άλλος ποδοσφαιριστής της ίδιας ομάδας εκτελεί ξανά την επαναφορά.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση της επαναφοράς της μπάλας από τα πλάγια από την ίδια ομάδα.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού. Η επαναφορά 

επανεκτελείται από την ίδια ομάδα.

766. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, αλλά πριν η μπάλα βγει από την περιοχή του 

πέναλτι, ένας αντίπαλος μπαίνει στην περιοχή του πέναλτι και έχει επαφή με έναν αμυνόμενο 

παίκτη. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην λάβει πειθαρχικά μέτρα, αναλόγως της σοβαρότητας της 

παράβασης, και να διατάξει ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην λάβει πειθαρχικά μέτρα, αναλόγως της σοβαρότητας της 

παράβασης, και να διατάξει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην λάβει πειθαρχικά μέτρα, αναλόγως της σοβαρότητας της 

παράβασης, και να διατάξει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην λάβει πειθαρχικά μέτρα, αναλόγως της σοβαρότητας της 

παράβασης, και να διατάξει ένα ελεύθερο διαιτητή.

769. Ένας τερματοφύλακας εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα και αγγίζει δεύτερη φορά την μπάλα 

πριν βγει από την περιοχή του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και δίνει συνέχεια σε αυτό με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

768. Ένας ποδοσφαιριστής σημειώνει τέρμα απευθείας από ένα από τέρματος λάκτισμα. Ποια θα πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα, καθώς η μπάλα έπρεπε να έχει πρώτα αγγιχτεί από έναν άλλο 

ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα σε περίπτωση που σημειώθηκε στο αντίπαλο τέρμα.

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα σε κάθε περίπτωση.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα. Το από τέρματος λάκτισμα πρέπει να επαναληφθεί.
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Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το από τέρματος λάκτισμα εκτελείται ξανά.
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775. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα χτυπάει τον διαιτητή πριν βγει από 

την περιοχή του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

772. Επιτρέπεται να τιμωρηθεί μία ομάδα, η οποία εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα, με λάκτισμα από 

το σημείο του πέναλτι;

Ναι, εάν η μπάλα βγει πρώτα από την περιοχή του πέναλτι, στην συνέχεια την επαναφέρει ο δυνατός αέρας στην 

περιοχή του πέναλτι και ένας αμυνόμενος την χειριστεί με πρόθεση με το χέρι.

Ναι, εάν η μπάλα βγει πρώτα από την περιοχή του πέναλτι και ένας αμυνόμενος μέσα στην περιοχή του πέναλτι που 

υπερασπίζεται διαπράξει ένα από τα παραπτώματα που τιμωρούνται με λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι.

Ναι, εάν η μπάλα είχε βγει από την περιοχή του πέναλτι και η ενέργεια γίνεται στον αγωνιστικό χώρο μέσα στην 

περιοχή του πέναλτι της ομάδας που εκτέλεσε το από τέρματος λάκτισμα.

771. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτέλεσε σωστά ένα από τέρματος λάκτισμα, παίζει με πρόθεση την 

μπάλα με τα χέρια του αφού η μπάλα βγήκε από την περιοχή του πέναλτι, αλλά πριν να την αγγίξει 

άλλος ποδοσφαιριστής. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Ο διαιτητής μπορεί να 

παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή, αναλόγως του παραπτώματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ένα λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας. Ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην τιμωρήσει τον ποδοσφαιριστή, αναλόγως του 

παραπτώματος.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή και μπορεί να παρατηρήσει, να αποβάλλει ή να μην τιμωρήσει τον 

ποδοσφαιριστή, αναλόγως του παραπτώματος.

774. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα προς τα πίσω και η μπάλα βγαίνει έξω 

περνώντας την γραμμή του τέρματος. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το λάκτισμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει την 

773. Ο τερματοφύλακας εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα και, πριν να την αγγίξει ή να την παίξει 

άλλος ποδοσφαιριστής, την σηκώνει με πρόθεση με τα χέρια του. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.
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Όλες οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι σωστές.

Όλες οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι σωστές.

επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.   

   Οι απαντήσεις α) και β) μπορεί να είναι σωστές.
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780. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα και η μπάλα βγαίνει έξω περνώντας την 

γραμμή του τέρματος, χωρίς να βγει από την γραμμή του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

777. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Πετάει την μπάλα 

απευθείας στον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας αγγίζει την μπάλα με τα χέρια, στην 

προσπάθειά του να την σταματήσει, αλλά η μπάλα μπαίνει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και να κατακυρώσει το τέρμα.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και  να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Θα πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να κατακυρώσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

776. Πού πρέπει να στέκονται οι ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας για να θεωρηθεί έγκυρο ένα 

από τέρματος λάκτισμα;

Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να στέκονται σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων.

Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι μέχρις ότου η μπάλα θεωρηθεί ότι παίζεται.

Δεν ορίζεται κάποια απόσταση από τους Κανόνες του Παιχνιδιού, εφόσον μπορεί να εκτελεστεί το λάκτισμα.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

779. Επιτρέπεται σε έναν αντίπαλο να στέκεται σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από έναν 

ποδοσφαιριστή που εκτελεί ένα από τέρματος λάκτισμα;

Ναι, πάντα.

Όχι, ποτέ.

Ναι, εφόσον δεν αναπηδάει ή δεν κάνει χειρονομίες.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή.

778. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα σκάει αφού έχει διανύσει μια 

απόσταση 20 μέτρων. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή με μια άλλη μπάλα, η οποία συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του 

Κανόνα 2.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα με μια άλλη μπάλα, η οποία συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές του Κανόνα 2.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ με μια άλλη μπάλα, η οποία συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές του Κανόνα 2.
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785. Ένας ποδοσφαιριστής, που εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο κόρνερ, λακτίζει την μπάλα δεύτερη 

φορά, πριν την αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής. Ο διαιτητής...

διακόπτει το παιχνίδι και αρχίζει εκ νέου τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή.

διακόπτει το παιχνίδι εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παραβίαση.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον εκτελεστή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο στο 

οποίο διαπράχθηκε η παραβίαση.

782. Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, ένας συμπαίκτης του εκτελεστή παίζει την 

μπάλα πριν αυτή βγει από την περιοχή του πέναλτι. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή που διέπραξε το παράπτωμα για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει 

την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος. Η μπάλα δεν έπαιζε.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον συμπαίκτη για χρονοτριβή και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας.

781. Μετά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα διανύει μια απόσταση τεσσάρων 

μέτρων στην συνέχεια σκάει. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή με μια άλλη μπάλα, η οποία συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του 

Κανόνα 2.

Ο διαιτητής κατακυρώνει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος με μια άλλη μπάλα, η οποία 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Κανόνα 2.

Ο διαιτητής κατακυρώνει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια με μια άλλη μπάλα, η οποία συμμορφώνεται με 

τις προδιαγραφές του Κανόνα 2.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ με μια άλλη μπάλα, η οποία συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές του Κανόνα 2.

784. Ενώ εκτελεί σωστά ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, ένας ποδοσφαιριστής λακτίζει με 

πρόθεση την μπάλα προς έναν αντίπαλο προκειμένου να παίξει την μπάλα δεύτερη φορά, χωρίς να 

χρησιμοποιεί απρόσεκτο ή επιθετικό τρόπο ή υπερβολική δύναμη. Ο διαιτητής...

διακόπτει το παιχνίδι και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

διακόπτει το παιχνίδι για να προειδοποιήσει προφορικά τον εκτελεστή.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

διακόπτει το παιχνίδι και διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

783. Στην διάρκεια της εκτέλεσης ενός από τέρματος λακτίσματος, η μπάλα διανύει μια απόσταση δέκα 

μέτρων και παίζεται από έναν επιτιθέμενο ο οποίος σημειώνει τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρμα.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του από τέρματος λακτίσματος.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αμυνόμενης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον επιτιθέμενο για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει την επανεκτέλεση του από 

τέρματος λακτίσματος.
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790. Μετά την σωστή εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ, η μπάλα ενώ βρίσκεται 

στην γραμμή της περιοχής του τέρματος αγγίζει ένα εξωτερικό αντικείμενο, χωρίς να την έχει παίξει 

ή αγγίξει προηγουμένως άλλος ποδοσφαιριστής. Ο διαιτητής...

πρέπει να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και να κατακυρώσει το τέρμα σε περίπτωση που η μπάλα μπει στο τέρμα.

θα πρέπει να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή από την γραμμή της περιοχής του τέρματος που είναι παράλληλη 

στην γραμμή του τέρματος στο σημείο που είναι πλησιέστερα στο σημείο που βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι.

διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το κόρνερ.

κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από την γραμμή της περιοχής του τέρματος στο σημείο που βρισκόταν η μπάλα 

όταν διακόπηκε το παιχνίδι.

787. Ένας ποδοσφαιριστής, ενώ εκτελεί σωστά μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια, πετάει με 

πρόθεση την μπάλα προς έναν αντίπαλο προκειμένου να παίξει την μπάλα δεύτερη φορά, χωρίς να 

χρησιμοποιεί απρόσεκτο ή επιθετικό τρόπο ή υπερβολική δύναμη. Ο διαιτητής...

διακόπτει το παιχνίδι και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για αντιαθλητική συμπεριφορά.

διακόπτει το παιχνίδι μόνο εάν το θεωρεί απαραίτητο.

επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

διακόπτει το παιχνίδι. Η επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια επαναλαμβάνεται.

786. Μετά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ η μπάλα χτυπάει σε έναν αντίπαλο 

ο οποίος στέκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα γυαρδών από το γωνιαίο τόξο και μπαίνει στο 

τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να διατάξει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του 

κόρνερ.

789. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ. Η μπάλα αναπηδάει στο 

δοκάρι και παίζεται δεύτερη φορά από τον εκτελεστή. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα και κατακυρώνει ένα έμμεσο 

ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και το ξεκινά εκ νέου με ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

788. Μετά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ, η μπάλα προσκρούει στον διαιτητή 

και μπαίνει στο τέρμα. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

Ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.
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Ο διαιτητής ακυρώνει το τέρμα και κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα.

   Εφαρμόζεται το πλεονέκτημα και το τέρμα κατακυρώνεται.
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796. Κατά την εκτέλεση ενός λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ, η μπάλα βγαίνει από τον 

αγωνιστικό χώρο περνώντας πάνω από την γραμμή του τέρματος πριν βγει έξω από το γωνιαίο 

τόξο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα.

Ο διαιτητής κατακυρώνει επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια.

795. Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ, την λακτίζει προς το τέρμα 

της ομάδας του. Η μπάλα αγγίζει τον τερματοφύλακα της ομάδας του και μπαίνει στο τέρμα. Ποια 

θα πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει το τέρμα.

Ο διαιτητής διατάσσει την επανεκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο του κόρνερ και παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή 

που εκτέλεσε το λάκτισμα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα από τέρματος λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

792. Όταν η μπάλα περάσει ολόκληρη την γραμμή του τέρματος αφού την έχει αγγίξει τελευταίος ένας 

ποδοσφαιριστής της αμυνόμενης ομάδας, η συνέχεια στον αγώνα δίνεται πάντα με λάκτισμα από 

το σημείο του κόρνερ;

Ναι, πάντα.

Ναι, εφόσον δεν σημειώθηκε παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού.

Όχι.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

791. Ένα λάκτισμα από το κόρνερ κατακυρώνεται όταν...

ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο αντίπαλο τέρμα.

ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο τέρμα της ομάδας που εκτελεί το λάκτισμα.

σημειώνεται ένα τέρμα απευθείας μετά από ένα από τέρματος λάκτισμα κατά της αντίπαλης ομάδας.

μετά από μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια η μπάλα εισέρχεται απευθείας στο αντίπαλο τέρμα.

794. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει όσον αφορά το λάκτισμα από το σημείο του κόρνερ;

Η μπάλα παίζεται όταν λακτιστεί και κινηθεί, ακόμα και αν δεν έχει βγει από το γωνιαίο τόξο.

Η μπάλα παίζεται όταν λακτιστεί, κινηθεί και έχει βγει από το γωνιαίο τόξο.

Η μπάλα θεωρείται ότι παίζεται όταν κυλήσει γύρω από την περιφέρειά της.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

793. Πρέπει να έχει βγει η μπάλα από το γωνιαίο τόξο κατά την εκτέλεση του λακτίσματος από το σημείο 

του κόρνερ για να θεωρείται ότι παίζεται;

Ναι. Η μπάλα παίζεται μόλις εκτελεστεί το λάκτισμα και κινηθεί.

Όχι. Η μπάλα παίζεται μόλις εκτελεστεί το λάκτισμα και κινηθεί.

Όχι. Η μπάλα παίζεται μόλις εκτελεστεί το λάκτισμα και κινηθεί προς τα εμπρός.

Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
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799. Ένας ποδοσφαιριστής πρόκειται να εκτελέσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Ρίχνει την 

μπάλα στο έδαφος πριν αυτή μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Ο διαιτητής κατακυρώνει εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της ίδιας ομάδας.

Ο διαιτητής κατακυρώνει εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της ίδιας ομάδας που εκτελείται από 

άλλον ποδοσφαιριστή.

Ο διαιτητής κατακυρώνει εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια που εκτελείται από έναν ποδοσφαιριστή της 

αντίπαλης ομάδας.

Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή και κατακυρώνει μια εκ νέου επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ 

της ίδιας ομάδας.

800. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια γονατιστός. Ποια θα 

πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή;

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρώσει μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της αντίπαλης 

ομάδας.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρώσει ένα ελεύθερο διαιτητή.

Επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Θα πρέπει να διακόψει το παιχνίδι και να κατακυρώσει νέα επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια υπέρ της ίδιας 

ομάδας.

797. Ένας αντίπαλος αποσπά την προσοχή/παρεμποδίζει με αντικανονικό τρόπο έναν ποδοσφαιριστή 

που εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Ποια θα πρέπει να είναι η απόφαση του 

διαιτητή;

Παρατηρεί τον αντίπαλο για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Θα πρέπει να επιτρέψει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Διακόπτει την εκτέλεση της επαναφοράς από τον ποδοσφαιριστή, ακόμα και αν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα.

Παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή για απρεπή συμπεριφορά.

798. Ένας ποδοσφαιριστής εκτελεί μια επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια. Τι γίνεται εάν, αφού η 

μπάλα παίζεται, την αγγίξει δεύτερη φορά (όχι με τα χέρια του) πριν να την αγγίξει άλλος 

ποδοσφαιριστής;

Ο διαιτητής επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού.

Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πλεονέκτημα, ο διαιτητής κατακυρώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παραβίαση.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο διαπράχθηκε η παραβίαση.

Ο διαιτητής κατακυρώνει ένα ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μπάλα όταν διακόπηκε το 

παιχνίδι.
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