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ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ
Οι επίςθμοι κανονιςμοί των Special Olympics για το ποδόςφαιρο εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ
διοργανϊςεισ των Special Olympics. Όπωσ όλα τα διεκνι ακλιματα, τα Special Olympics
ζχουν διαμορφϊςει κανονιςμοφσ οι οποίοι βαςίηονται ςτουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ τθσ
Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Ποδοςφαίρου (Federation Internationale de Football Association
FIFA) και οι οποίοι υπάρχουν ςτθν παρακάτω θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
http://www.fifa.com/worldfootball/lawsofthegame.html
Οι κανονιςμοί τθσ FIFA ι κάποιου άλλου Εκνικοφ κυβερνθτικοφ οργάνου κα εφαρμόηονται
εκτόσ αν βρίςκονται ςε αντίκεςθ με τουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics για το
ποδόςφαιρο ι αναφζρεται κάτι διαφορετικό ςτο άρκρο Ι. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ
υπεριςχφουν οι επίςθμοι κανονιςμοί των Special Olympics για το ποδόςφαιρο.
Ζνασ ακλθτισ με ςφνδρομο Down ςτον οποίο ζχει διαγνωςτεί ατλαντοαξονικι αςτάκεια
δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει ςε ποδοςφαιρικοφσ αγϊνεσ.
ημείωςη: Όπου χρθςιμοποιείται οποιοςδιποτε όροσ αναφοράσ ςε πρόςωπο ςτο αρςενικό
γζνοσ (π.χ. με τθ λζξθ ακλθτισ), αναφζρεται ςε πρόςωπα και των δφο φφλων, εκτόσ αν
υπάρχει ειδικι πρόνοια για το αντίκετο.

ΕΝΟΣΘΣΑ Α
Επίςημα Αγωνίςματα
Ακολουκεί κατάλογοσ με τα επίςθμα αγωνίςματα που είναι διακζςιμα ςτουσ αγϊνεσ των
Special Olympics
Σο εφροσ των αγωνιςμάτων ζχει ςκοπό να δϊςει τθ δυνατότθτα να αγωνιςτοφν ακλθτζσ
όλων των επιπζδων ικανοτιτων. Σα προγράμματα μποροφν να κακορίηουν τα διακζςιμα
αγωνίςματα και, αν χρειάηεται, να προςφζρουν οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ αυτϊν των
αγωνιςμάτων. Οι προπονθτζσ είναι υπεφκυνοι να παρζχουν εκπαίδευςθ και να κάνουν τθν
επιλογι των ακλθτϊν ςφμφωνα με τισ ικανότθτεσ και το ενδιαφζρον του κάκε ακλθτι.
1. Διαγωνιςμόσ ατομικϊν δεξιοτιτων (ISC)
2. 5x5 (εξωτερικοφ χϊρου)
3. 7x7 (εξωτερικοφ χϊρου)
4. 11x11 ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ FIFA
5. Ποδόςφαιρο ςάλασ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ τθσ FIFA
6. Unified (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) 5x5
7. Unified (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) 7x7
8. Unified (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) 11x11
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ημείωςη: Σα Unified Ακλιματα (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) των Special Olympics είναι ζνα
πρόγραμμα που ςυνδυάηει ακλθτζσ των Special Olympics και ακλθτζσ χωρίσ διανοθτικι αναπθρία
(Partners) ςε ομαδικά ακλιματα για προπονιςεισ και αγϊνεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ θλικίασ και του
επίπεδου ικανότθτασ των ακλθτϊν και των Partners (ςυνοδοί ακλθτζσ) κακορίηονται ανάλογα με το
κάκε άκλθμα. Οι Partners των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics είναι άτομα χωρίσ
διανοθτικι αναπθρία.

ΕΝΟΣΘΣΑ Β
Κατάταξη ςε Ομίλουσ (Αγωνιςτικζσ ειρζσ)
(Divisioning)
1. Οι ομάδεσ μποροφν να καταταγοφν με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ αξιολόγθςθσ
ομαδικισ ικανότθτοσ οι οποίοι βρίςκονται ςτο Κεφάλαιο Δ, τθν «Φόρμα
Αξιολόγθςθσ Ομάδασ» όπωσ προκφπτει αφοφ ζχει ο προπονθτισ μελετιςει το DVD
τθσ SOEE, ι τθ «Φόρμα κατάταξθσ τθσ Ομάδασ» που ζχει εγκρίνει το εκάςτοτε
πρόγραμμα και από αγϊνεσ που οι ομάδεσ κα κλθκοφν να δϊςουν για τθν τελικι
κατάταξθ ςε ομίλουσ.
2. τουσ αγϊνεσ αξιολόγθςθσ οι ομάδεσ κα παίξουν τουλάχιςτον 2 αγϊνεσ χρονικισ
διάρκειασ τουλάχιςτον οκτϊ (8) λεπτϊν για το 5x5 και 7x7 και δεκαπζντε (15)
λεπτϊν για το 11x11
3. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ πρζπει να πιςτοποιιςει πωσ όλοι οι τερματοφφλακεσ
αξιολογοφνται επαρκϊσ.

ΕΝΟΣΘΣΑ Γ
Κανονιςμοί Αγϊνων
5x5
Α. Αγωνιςτικόσ χϊροσ
1. Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ του 5x5 αποτελείται από ζνα ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο με
διαςτάςεισ (μζγιςτο) 50 μ. μικοσ x 35 μ. πλάτοσ και (ελάχιςτο) 40 μ. μικοσ x 30 μ.
πλάτοσ. Σα γιπεδα με τισ μικρότερεσ δυνατζσ διαςτάςεισ προτείνεται να
χρθςιμοποιοφνται για ομάδεσ χαμθλισ δυναμικότθτασ
2. Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ πρζπει να διαγραμμιςτεί όπωσ βλζπουμε ςτο παρακάτω
ςχιμα (Εικ. 1)
3. Η εςτία τζρματοσ μπορεί να ζχει ελάχιςτεσ διαςτάςεισ 3μ. μικοσ και 2 μ. φψοσ (3μ. x
2μ.) και μζγιςτεσ διαςτάςεισ 4 μ. μικοσ και 2 μ. φψοσ (4μ. x 2μ.)
4. Η περιοχι τζρματοσ (μεγάλθ περιοχι) ζχει διαςτάςεισ 12 μ. x 8 μ.
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5. Η ςυνιςτϊμενθ επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου είναι γραςίδι

(Εικ 1. 5x5 διαγράμμιςη γηπζδου)

Β. Θ Μπάλα
1) Ακλθτζσ θλικίασ 8 – 12 ετϊν αγωνίηονται με μζγεκοσ μπάλασ Νο 4, όχι μεγαλφτερθ
από 66 εκ. (26 ίντςεσ) και όχι μικρότερθ από 63,5 εκ. (25 ίντςεσ).
2) Όλεσ οι άλλεσ θλικίεσ αγωνίηονται με μπάλα Νο 5, όχι μεγαλφτερθ από 70 εκ. (28
ίντςεσ) και όχι μικρότερθ από 68 εκ. (27 ίντςεσ).

Γ. Αριθμόσ παικτϊν
1) Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν κακορίηεται από τθν
Οργανωτικι Επιτροπι. τουσ Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ των Special Olympics, ο μζγιςτοσ
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ 10 (δζκα).
2) Σο παιχνίδι παίηεται μεταξφ δυο ομάδων, κακεμία από τισ οποίεσ πρζπει να
αποτελείται από 5 παίκτεσ, ζνασ εκ των οποίων πρζπει να είναι και ο
τερματοφφλακασ. Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 3 παικτϊν ςτον αγωνιςτικό χϊρο είναι
απαραίτθτοσ κάκε ςτιγμι.
3) Οι αλλαγζσ των παικτϊν είναι απεριόριςτεσ ςε αρικμό (οι παίκτεσ μποροφν αν
επιςτρζψουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο ακόμα και αν ζχουν αντικαταςτακεί). Οι
αλλαγζσ επιτρζπονται μόνο όταν θ μπάλα είναι εκτόσ του αγωνιςτικοφ χϊρου, κατά
τθ διάρκεια του θμιχρόνου, μετά τθν επίτευξθ τζρματοσ ι κατά τθ διάρκεια
διακοπισ του αγϊνα ζπειτα από τραυματιςμό παίκτθ. Ο προπονθτισ οφείλει να
ενθμερϊςει τον διαιτθτι ι τον βοθκό διαιτθτι ότι προτίκεται να κάνει αλλαγι
παίκτθ. Ο παίκτθσ που πρόκειται να αντικαταςτιςει ςυμπαίκτθ του ειςζρχεται ςτον
αγωνιςτικό χϊρο μόνο όταν ο διαιτθτισ δϊςει τθν άδεια.

Δ.

Εξοπλιςμόσ ποδοςφαιριςτϊν

1) Οι φανζλεσ των παικτϊν πρζπει να αναγράφουν νοφμερα.
2) Επιβάλλεται θ χριςθ επικαλαμίδων.
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3) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μεταλλικϊν καρφιϊν (τάπεσ) ςτα παποφτςια.

Ε. Ο Διαιτητήσ
1) Κάκε αγϊνασ ελζγχεται από ζναν διαιτθτι ο οποίοσ ζχει τθν απόλυτθ εξουςία ςτθν
εφαρμογι των κανονιςμϊν για τον αγϊνα για τον οποίο ζχει επιλεγεί.

Σ. Βοηθόσ Διαιτητήσ
1) Δφο (2) Βοθκοί διαιτθτζσ επιλζγονται για κάκε αγϊνα ςε παγκόςμιο και θπειρωτικό
επίπεδο. ε τοπικό και εκνικό επίπεδο προτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ δφο διαιτθτϊν
αν δεν υπάρχουν δφο βοθκοί διαιτθτϊν.

Η. Διάρκεια αγϊνα
1) Ο αγϊνασ χωρίηεται ςε δφο ίςεσ χρονικζσ περιόδουσ διάρκειασ 15 λεπτϊν κακεμία
με μια ανάπαυλα διάρκειασ 5 λεπτϊν. Ο διαιτθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ
χρονομζτρθςθ του αγϊνα.
2) τισ τελικζσ φάςεισ ενόσ τουρνουά, αν ζχουμε ιςοπαλία, θ παράταςθ είναι δυο (2)
περίοδοι των πζντε (5) λεπτϊν. Αν ο αγϊνασ και πάλι λιξει ιςόπαλοσ, διεξάγονται
πζναλτι, για τθν ανάδειξθ του νικθτι (κανονιςμόσ 11x11, πρωτόκολλο ιςοπαλιϊν).

Θ. Ζναρξη παιχνιδιοφ
1) Ο αγϊνασ ξεκινά όταν εκτελεςτεί λάκτιςμα ςτο κζντρο του γθπζδου και θ μπάλα
πρζπει να κινθκεί προσ τα εμπρόσ πριν τθν αγγίξει άλλοσ παίκτθσ.

Θ. Μπάλα εντόσ και εκτόσ παιγνιδιοφ
1) Όταν θ μπάλα περάςει τθν πλάγια γραμμι, ζχουμε λάκτιςμα επαναφοράσ
2) Όταν θ μπάλα περάςει τθ γραμμι τζρματοσ του γθπζδου, ζχουμε το από τζρματοσ
λάκτιςμα (άουτ) ι χτφπθμα κόρνερ
3) Η μπάλα πρζπει να περάςει ολόκλθρθ ζξω από τθ γραμμι για να κεωρθκεί εκτόσ
παιχνιδιοφ

Ι. Σο από τζρματοσ λάκτιςμα (άουτ)
1) Όταν θ μπάλα περάςει τθ γραμμι τζρματοσ (όχι εάν μπει γκολ) και ενϊ τθν ζχει
αγγίξει τελευταίοσ ζνασ επιτικζμενοσ παίκτθσ, ο τερματοφφλακασ, μζςα ςτθ μεγάλθ
περιοχι, πετά τθν μπάλα ζξω από τθν περιοχι του αλλά όχι μακρφτερα από τθ
γραμμι τθσ ςζντρασ (θ μπάλα πρζπει να ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ ι κάποιον παίκτθ
πριν περάςει τθ γραμμι τθσ ςζντρασ). Η μπάλα κεωρείται εντόσ παιχνιδιοφ τθ
ςτιγμι που κα περάςει τθ γραμμι τθσ μεγάλθσ περιοχισ.
2) Ο παραπάνω κανόνασ ιςχφει επίςθσ όταν ο τερματοφφλακασ κερδίηει με τα χζρια
του τθν κατοχι τθσ μπάλασ που παίηεται.
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Κ. Παραβάςεισ και Ποινζσ
1) τθν περίπτωςθ που θ μπάλα, φεφγοντασ από τα χζρια του τερματοφφλακα,
περάςει μετά τθ γραμμι τθσ ςζντρασ χωρίσ πρϊτα να ζρκει ςε επαφι με παίκτθ ι να
ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, ο διαιτθτισ διατάςςει ζμμεςο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ
ομάδα από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ γραμμισ του κζντρου.
2) τθν περίπτωςθ που θ μπάλα, φεφγοντασ από τα χζρια του τερματοφφλακα ζρκει ςε
επαφι με οποιονδιποτε άλλον παίκτθ μζςα ςτθ μεγάλθ περιοχι, ζχουμε
επανάλθψθ τθσ επαναφοράσ τθσ μπάλασ.

Λ. Μζθοδοσ κοραρίςματοσ
Για να μετριςει ζνα γκολ, πρζπει ολόκλθρθ θ μπάλα να περάςει τθ γραμμι του
τζρματοσ.

Μ. Παραβάςεισ και ανάρμοςτη ςυμπεριφορά (Εξαίρεςη: Δεν υπάρχει οφςάιντ)
Σρικλοποδιά, ςπρϊξιμο, παίξιμο τθσ μπάλασ με το χζρι ι πρόκεςθ χτυπιματοσ
ποδοςφαιριςτι τιμωρείται με ελεφκερο άμεςο λάκτιςμα. Παρεμπόδιςθ ι
επικίνδυνο παίξιμο τιμωρείται με ζμμεςο λάκτιςμα τθσ μπάλασ.
Παίκτθσ ο οποίοσ αποβάλλεται από τον αγϊνα (ζχει δεχτεί δφο κίτρινεσ κάρτεσ ι
κόκκινθ κάρτα) δεν ζχει δικαίωμα να ςυμμετάςχει ξανά ςτον ίδιο αγϊνα. Η ομάδα
του πρζπει να αγωνιςτεί με παίκτθ λιγότερο για 2 λεπτά εκτόσ αν θ ομάδα του
δεχκεί γκολ πριν ολοκλθρωκεί το διάςτθμα των 2 λεπτϊν ποινισ. τθν περίπτωςθ
αυτι ιςχφουν οι παρακάτω κανόνεσ:
α) Αν αγωνίηονται 5 (πζντε) παίκτεσ εναντίον 4 (τεςςάρων) και θ ομάδα με τουσ 5
(πζντε) παίκτεσ ςκοράρει, τότε θ ομάδα με τουσ 4 (τζςςερισ) παίκτεσ μπορεί να
βάλει ςτο παιχνίδι και πζμπτο παίκτθ.
β) Αν και οι δυο ομάδεσ αγωνίηονται με 4 (τζςςερισ) παίκτεσ και κάποια από τισ δυο
επιτφχει γκολ (ςκοράρει) τότε και οι δυο (2) ομάδεσ μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν και πζμπτο παίκτθ.
γ) Αν μια ομάδα 5 (πζντε) παικτϊν αγωνίηεται εναντίον ομάδασ 4 (τεςςάρων) ι 3
(τριϊν) παικτϊν και επιτφχει γκολ (ςκοράρει), τότε θ ομάδα με τον μικρότερο
αρικμό παικτϊν μπορεί να αυξιςει κατά ζναν (1) και μόνο παίκτθ το δυναμικό
τθσ.
δ) Αν και οι δυο ομάδεσ αγωνίηονται με 3 (τρεισ) παίκτεσ κακεμιά και επιτευχτεί
γκολ (από οποιαδιποτε ομάδα), τότε και οι δυο ομάδεσ μποροφν να
προςκζςουν ζναν και μόνο παίκτθ επιπλζον.
ε) Αν θ ομάδα που ςκοράρει είναι αυτι που ζχει τουσ λιγότερουσ παίκτεσ, ο
αγϊνασ ςυνεχίηεται κανονικά χωρίσ να αλλάξει ο αρικμόσ των παικτϊν που
ςυμμετζχουν.
Τπεφκυνοσ για τθ χρονομζτρθςθ των 2 λεπτϊν ποινισ είναι ο υπεφκυνοσ
Γραμματείασ. Ο παίκτθσ που ειςζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο ωσ αλλαγι ζπειτα
8
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από τα 2 λεπτά ποινισ ειςζρχεται μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ του διαιτθτι και όταν θ
μπάλα είναι εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου.

Ν. Εξαίρεςη επανάληψησ
1) Αν μια ομάδα κερδίςει ελεφκερο χτφπθμα μζςα ςτθν περιοχι που αμφνεται, τότε
το παιχνίδι κα ςυνεχιςτεί με πζταγμα τθσ μπάλασ από τον τερματοφφλακα τθσ
ομάδασ.

Ξ. Ελεφθερο χτφπημα
1) Οι αντίπαλοι παίκτεσ πρζπει να βρίςκονται τουλάχιςτον 5 μζτρα μακριά από τθν
μπάλα ςε όλα τα ελεφκερα χτυπιματα.
2) Όταν επιτικζμενθ ομάδα κερδίςει ζμμεςο χτφπθμα μζςα ςτθ μεγάλθ περιοχι του
αντίπαλου ςε ακτίνα 5 μζτρων από τθ γραμμι τζρματοσ, τότε ο διαιτθτισ τοποκετεί
τθν μπάλα ςε απόςταςθ 5 μζτρων από τθ γραμμι τζρματοσ.

Ο. Πζναλτι
1) Εκτελείται από απόςταςθ 7 μζτρων από τθν εςτία. Όλοι οι παίκτεσ, εκτόσ αυτοφ που
ζχει οριςτεί να το εκτελζςει και του τερματοφφλακα που υπεραςπίηεται τθν εςτία
του, πρζπει να βρίςκονται εκτόσ τθσ περιοχισ και πίςω από το θμικφκλιο τθσ
περιοχισ. Ο τερματοφφλακασ πρζπει να βρίςκεται ςτθ γραμμι τθσ εςτίασ μζχρι ο
αντίπαλοσ να χτυπιςει τθν μπάλα.

Π. Λακτίςματα Επαναφοράσ – Πλάγιο άουτ
1) Όταν ολόκλθρθ θ μπάλα περάςει τθν πλαϊνι γραμμι, ζχουμε επαναφορά τθσ από το
ςθμείο που πζραςε τθ γραμμι από παίκτθ αντίπαλθσ ομάδασ απ’ αυτιν που τθν
ζβγαλε εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. Η μπάλα πρζπει να είναι ςτακερι και ακίνθτθ
πριν το λάκτιςμα επαναφοράσ. Θεωροφμε ότι θ μπάλα είναι εντόσ παιχνιδιοφ, όταν
διαγράψει πλιρθ τροχιά. Ο παίκτθσ που επαναφζρει τθν μπάλα, δεν μπορεί να
ζρκει ςε επαφι πάλι με τθν μπάλα πριν αυτι ζρκει ςε επαφι με άλλον παίκτθ. Οι
αντίπαλοι ποδοςφαιριςτζσ πρζπει να βρίςκονται ςε απόςταςθ 5 μζτρων από το
ςθμείο επαναφοράσ τθσ μπάλασ.
2) Δεν ζχουμε επίτευξθ τζρματοσ (γκολ) με απ’ ευκείασ λάκτιςμα επαναφοράσ.
3) Ο τερματοφφλακασ δεν ζχει δικαίωμα να πιάςει (με τα χζρια) τθν μπάλα ζπειτα από
λάκτιςμα επαναφοράσ.
4) Ο τερματοφφλακασ δεν ζχει δικαίωμα να πιάςει (με τα χζρια) τθν μπάλα ζπειτα από
πάςα ςυμπαίκτθ του.

Ρ. Κυρϊςεισ παραβάςεων
1) Αν ο παίκτθσ που εκτελεί λάκτιςμα επαναφοράσ ζρκει ςε επαφι και δεφτερθ φορά
με τθν μπάλα δίχωσ να υπάρξει επαφι από άλλο παίκτθ, τότε ζχουμε ζμμεςο
λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα ςτο ςθμείο που ζγινε θ παράβαςθ.
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. Κόρνερ
Χτφπθμα κόρνερ κερδίηει θ επιτικζμενθ ομάδα, όταν παίκτθσ τθσ αμυνόμενθσ
ομάδασ διϊξει εκοφςια ι ακοφςια τθν μπάλα πζρα από τθ γραμμι του άουτ τθσ
δικισ του περιοχισ, δίπλα ι πάνω από τα δοκάρια του τζρματοσ.
Κατά τθν εκτζλεςθ του κόρνερ οι αντίπαλοι παίκτεσ πρζπει να βρίςκονται
τουλάχιςτον 5 μζτρα μακριά από τθν μπάλα.

Σ. Καιρικζσ υνθήκεσ
ε περίπτωςθ ζντονθσ ηζςτθσ κάποιο επίςθμο μζλοσ τθσ αγωνιςτικισ επιτροπισ (π.χ.
ο Τπεφκυνοσ των γθπζδων) μπορεί να ειδοποιιςει τον διαιτθτι ϊςτε να γίνει μια
προςωρινι διακοπι για προςφορά νεροφ ςτουσ παίκτεσ (διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ
των τριϊν (3) λεπτϊν) πάντα βζβαια ςε κάποιο «νεκρό» χρόνο του αγϊνα, περίπου
ςτο μζςο κάκε περιόδου τθσ παράταςθσ.

Τ. Παράταςη / Διαδικαςία Πζναλτι
1) Κατά τθ διάρκεια τθσ προκριματικισ φάςθσ οι ιςοπαλίεσ κεωροφνται τελικό
αποτζλεςμα.
2) τισ τελικζσ φάςεισ ενόσ τουρνουά, αν ζχουμε ιςοπαλία, θ παράταςθ είναι δυο (2)
περίοδοι των πζντε (5) λεπτϊν.
3) Αν ζνασ αγϊνασ εξακολουκεί να είναι ιςόπαλοσ και μετά το τζλοσ τθσ παράταςθσ,
τότε οδθγοφμαςτε ςτθ διαδικαςία των πζναλτι.
α) Πζντε (5) παίκτεσ επιλζγονται από κάκε ομάδα.
β) Κάκε παίκτθσ εκτελεί πζναλτι για τθν ομάδα του και ζπειτα εκτελεί παίκτθσ
αντίπαλθσ ομάδασ με αυτι τθ ςειρά.
γ) Η ομάδα που ζχει επιτφχει τον μεγαλφτερο αρικμό γκολ ζπειτα από τισ
εκτελζςεισ των πζντε (5) πζναλτι, αναδεικνφεται νικιτρια.
δ) Αν μετά τισ εκτελζςεισ των πζντε (5) πζναλτι από τισ δυο (2) ομάδεσ, ζχουμε τον
ίδιο αρικμό τερμάτων ι δεν ςθμειωκικαν κακόλου τζρματα, τότε θ εκτζλεςθ
των πζναλτι κα ςυνεχιςτεί με τθν ίδια ςειρά και για τουσ υπολοίπουσ παίκτεσ
των ομάδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τερματοφυλάκων) μζχρι κάποια
ομάδα να επιτφχει γκολ ςε βάροσ τθσ άλλθσ ςυμπλθρϊνοντασ ίδιο αρικμό
προςπακειϊν.

Φ. υμπεριφορά προπονητή εντόσ τεχνικήσ περιοχήσ
1) ε κάκε ομάδα πρζπει να παρζχεται οριοκετθμζνθ τεχνικι περιοχι.
2) Η τεχνικι περιοχι ορίηεται από γραμμογραφθμζνο παραλλθλόγραμμο μικουσ 15 μ.
(δεκαπζντε) το οποίο ορίηεται 5 μ. (πζντε) τουλάχιςτον από τθν πλάγια γραμμι και
εντόσ 10 μ. (δζκα) από τθν κεντρικι γραμμι του γθπζδου.
3) Οι πάγκοι παρζχονται ςε κάκε ομάδα ςτισ οριοκετθμζνεσ περιοχζσ.
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4) Οι αναπλθρωματικοί παίκτεσ και οι προπονθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςυνεχϊσ εντόσ
τθσ τεχνικισ περιοχισ. Μόνο ζνασ προπονθτισ μπορεί να ςτζκεται όρκιοσ. Αποτυχία
εφαρμογισ μπορεί να επιφζρει αποβολι του προπονθτι από τον αγωνιςτικό χϊρο.
5) Οι προπονθτζσ πρζπει να αρκοφνται ςε απλζσ προφορικζσ οδθγίεσ και λεκτικζσ
παραινζςεισ.
Λεκτικζσ υβριςτικζσ ςυμπεριφορζσ του προπονθτι ςε παίκτεσ ι επιςιμουσ, κακϊσ και
υπζρμετρθ χριςθ οδθγιϊν από τθν περιοχι του πάγκου κα κεωρθκεί αντιακλθτικι
ςυμπεριφορά και μπορεί να επιφζρει μια προειδοποίθςθ από τον διαιτθτι. Αν αυτι θ
ςυμπεριφορά ςυνεχιςτεί, ο διαιτθτισ μπορεί να αποβάλει τον προπονθτι από το
γιπεδο.

7x7
Α. Αγωνιςτικόσ χϊροσ
1) Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ του 7x7 αποτελείται από ζνα ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο με
διαςτάςεισ (μζγιςτο) 70 μ. μικοσ x 50 μ. πλάτοσ και (ελάχιςτο) 50 μ. μικοσ x 35 μ.
πλάτοσ.
2) Η εςτία τζρματοσ ζχει διαςτάςεισ 5 μ. μικοσ και 2 μ. φψοσ (5 μ. x 2 μ.)
3) Η περιοχι τζρματοσ (μεγάλθ περιοχι) ζχει διαςτάςεισ 20 μ. x 8 μ.
4) υνιςτάται θ επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου να είναι γραςίδι.

Β. Θ Μπάλα
1) Ακλθτζσ θλικίασ 8 – 12 ετϊν αγωνίηονται με μζγεκοσ μπάλασ Νο 4, όχι μεγαλφτερθ
από 66 εκ. (26 ίντςεσ) και όχι μικρότερθ από 63,5 εκ. (25 ίντςεσ).
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2) Όλεσ οι άλλεσ θλικίεσ αγωνίηονται με μπάλα Νο 5, όχι μεγαλφτερθ από 70 εκ. (28
ίντςεσ) και όχι μικρότερθ από 68 εκ. (27 ίντςεσ).

Γ. Αριθμόσ παικτϊν
1) Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν κακορίηεται από τθν
Οργανωτικι Επιτροπι. τουσ Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ των Special Olympics, ο μζγιςτοσ
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12).
2) Σο παιχνίδι παίηεται μεταξφ δυο ομάδων, κακεμία από τισ οποίεσ πρζπει να
αποτελείται από 7 παίκτεσ, ζνασ εκ των οποίων πρζπει να είναι ο τερματοφφλακασ.
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 5 παικτϊν ςτον αγωνιςτικό χϊρο είναι απαραίτθτοσ κάκε
ςτιγμι.
3) Οι αλλαγζσ των παικτϊν είναι απεριόριςτεσ ςε αρικμό (οι παίκτεσ μποροφν να
επιςτρζψουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο ακόμα και αν ζχουν αντικαταςτακεί). Οι
αλλαγζσ επιτρζπονται μόνο όταν θ μπάλα είναι εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου, κατά τθ
διάρκεια του θμιχρόνου, μετά τθν επίτευξθ τζρματοσ ι κατά τθ διάρκεια διακοπισ
του αγϊνα ζπειτα από τραυματιςμό παίκτθ. Ο προπονθτισ οφείλει να ενθμερϊςει
τον διαιτθτι ι τον βοθκό διαιτθτι ότι προτίκεται να κάνει αλλαγι παίκτθ. Ο παίκτθσ
που πρόκειται να αντικαταςτιςει ςυμπαίκτθ του, ειςζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο
μόνο όταν ο διαιτθτισ δϊςει τθν άδεια.

Δ. Εξοπλιςμόσ ποδοςφαιριςτϊν
1) Οι φανζλεσ των παικτϊν πρζπει να αναγράφουν νοφμερα.
2) Επιβάλλεται θ χριςθ επικαλαμίδων.
3) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μεταλλικϊν καρφιϊν (τάπεσ) ςτα παποφτςια.

Ε. Ο Διαιτητήσ
1) Κάκε αγϊνασ ελζγχεται από ζναν διαιτθτι ο οποίοσ ζχει τθν απόλυτθ εξουςία ςτθν
εφαρμογι των κανονιςμϊν για τον αγϊνα για τον οποίο ζχει επιλεγεί.

Σ. Βοηθοί Διαιτητζσ
1) 2 (δφο ) Βοθκοί διαιτθτζσ επιλζγονται για κάκε αγϊνα ςε παγκόςμιο και θπειρωτικό
επίπεδο. ε τοπικό και εκνικό επίπεδο προτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ δφο (2)
διαιτθτϊν αν δεν υπάρχουν δφο (2) βοθκοί διαιτθτϊν.

Η. Διάρκεια αγϊνα
1) Ο αγϊνασ χωρίηεται ςε δφο ίςεσ χρονικζσ περιόδουσ διάρκειασ 20 λεπτϊν θ κακεμία
με μια ανάπαυλα διάρκειασ 5 λεπτϊν. Ο διαιτθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ
χρονομζτρθςθ του αγϊνα.
2) ε περίπτωςθ που χρειαςτεί παράταςθ για να διευκετθκεί μία ιςοπαλία,
διεξάγονται δφο περίοδοι διάρκειασ πζντε λεπτϊν κακεμία. Αν ο αγϊνασ και πάλι
λιξει ιςόπαλοσ, διεξάγονται πζναλτι, για τθν ανάδειξθ του νικθτι (κανονιςμόσ
11x11, πρωτόκολλο ιςοπαλιϊν).
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Θ. Ζναρξη παιχνιδιοφ
1) Ο αγϊνασ ξεκινά όταν εκτελεςτεί λάκτιςμα ςτο κζντρο του γθπζδου και θ μπάλα
πρζπει να κινθκεί προσ τα εμπρόσ πριν τθν αγγίξει άλλοσ παίκτθσ.

Θ. Μπάλα εντόσ και εκτόσ παιγνιδιοφ
1) Όταν θ μπάλα περάςει τθν πλάγια γραμμι, ζχουμε λάκτιςμα επαναφοράσ.
2) Όταν θ μπάλα περάςει τθ γραμμι τζρματοσ του γθπζδου, ζχουμε το από τζρματοσ
λάκτιςμα (άουτ) ι χτφπθμα κόρνερ.
3) Η μπάλα πρζπει να περάςει ολόκλθρθ ζξω από τθ γραμμι, για να κεωρθκεί εκτόσ
παιχνιδιοφ.

Ι.

Σο από τζρματοσ λάκτιςμα (άουτ)

1) Όταν θ μπάλα περάςει τθ γραμμι τζρματοσ (όχι εάν μπει γκολ) και ενϊ τθν ζχει
αγγίξει τελευταίοσ ζνασ επιτικζμενοσ παίκτθσ, ο τερματοφφλακασ, μζςα ςτθ μεγάλθ
του περιοχι, πετά τθν μπάλα ζξω από τθν περιοχι του αλλά όχι μακρφτερα από τθ
γραμμι τθσ ςζντρασ (θ μπάλα πρζπει να ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ ι κάποιον παίκτθ
πριν περάςει τθ γραμμι τθσ ςζντρασ). Η μπάλα κεωρείται εντόσ παιχνιδιοφ τθ
ςτιγμι που κα περάςει τθ γραμμι τθσ μεγάλθσ περιοχισ.
2) Ο παραπάνω κανόνασ ιςχφει επίςθσ όταν ο τερματοφφλακασ κερδίηει με τα χζρια
του, τθν κατοχι τθσ μπάλασ που παίηεται.

Κ. Παραβάςεισ και Ποινζσ
1) τθν περίπτωςθ που θ μπάλα, φεφγοντασ από τα χζρια του τερματοφφλακα,
περάςει μετά τθ γραμμι τθσ ςζντρασ χωρίσ πρϊτα να ζρκει ςε επαφι με παίκτθ ι να
ακουμπιςει ςτο ζδαφοσ, ο διαιτθτισ διατάςςει ζμμεςο λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ
ομάδα από οποιοδιποτε ςθμείο τθσ γραμμισ του κζντρου.
2) τθν περίπτωςθ που θ μπάλα, φεφγοντασ από τα χζρια του τερματοφφλακα ζρκει ςε
επαφι με οποιονδιποτε άλλον παίκτθ μζςα ςτθ μεγάλθ περιοχι, ζχουμε
επαναφορά τθσ μπάλασ

Λ. Μζθοδοσ κοραρίςματοσ
Για να μετριςει ζνα γκολ, πρζπει ολόκλθρθ θ μπάλα να ζχει περάςει τθ γραμμι του
τζρματοσ.

Μ. Παραβάςεισ και ανάρμοςτη ςυμπεριφορά (Εξαίρεςη: Δεν υπάρχει οφςάιντ)
Σρικλοποδιά, ςπρϊξιμο, παίξιμο τθσ μπάλασ με το χζρι ι πρόκεςθ χτυπιματοσ
ποδοςφαιριςτι τιμωρείται με ελεφκερο άμεςο λάκτιςμα. Παρεμπόδιςθ ι
επικίνδυνο παίξιμο τιμωρείται με ζμμεςο λάκτιςμα τθσ μπάλασ.
Παίκτθσ ο οποίοσ αποβάλλεται από τον αγϊνα (ζχει δεχτεί δφο κίτρινεσ κάρτεσ ι
κόκκινθ κάρτα) δεν ζχει δικαίωμα να ςυμμετάςχει ξανά ςτον ίδιο αγϊνα. Η ομάδα
του πρζπει να αγωνιςτεί με παίκτθ λιγότερο για 2 λεπτά εκτόσ αν θ ομάδα του
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δεχκεί γκολ πριν ολοκλθρωκεί το διάςτθμα των 2 λεπτϊν ποινισ τότε ιςχφουν οι
παρακάτω κανόνεσ:
α)

Αν αγωνίηονται 7 (επτά) παίκτεσ εναντίον 6 (ζξι) και θ ομάδα με τουσ 7(επτά)
παίκτεσ ςκοράρει, τότε θ ομάδα με τουσ 6 (ζξι) παίκτεσ μπορεί να βάλει ςτο
παιχνίδι και ζβδομο παίκτθ.

β)

Αν και οι δυο ομάδεσ αγωνίηονται με 6 (ζξι) παίκτεσ και κάποια από τισ δυο
επιτφχει γκολ (ςκοράρει), τότε και οι δυο ομάδεσ μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν και ζβδομο παίκτθ.

γ)

Αν μια ομάδα 7 (επτά) παικτϊν αγωνίηεται εναντίον ομάδασ 6 (ζξι) ι 5 (πζντε)
παικτϊν και επιτφχει γκολ (ςκοράρει), τότε θ ομάδα με τον μικρότερο αρικμό
παικτϊν μπορεί να αυξιςει κατά 1 (ζναν) και μόνον παίκτθ το δυναμικό τθσ.

δ)

Αν και οι δυο ομάδεσ αγωνίηονται με 5 (πζντε) παίκτεσ κακεμία και επιτευχτεί
γκολ, τότε και οι δυο ομάδεσ μποροφν να προςκζςουν ζναν και μόνον παίκτθ
επιπλζον.

ε)

Αν θ ομάδα που ςκοράρει είναι αυτι που ζχει τουσ λιγότερουσ παίκτεσ, ο
αγϊνασ ςυνεχίηεται κανονικά χωρίσ να αλλάξει ο αρικμόσ των παικτϊν που
ςυμμετζχουν.

Τπεφκυνοσ για τθ χρονομζτρθςθ των 2 λεπτϊν ποινισ είναι ο υπεφκυνοσ
Γραμματείασ. Ο παίκτθσ που ειςζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο ωσ αλλαγι ζπειτα
από τα 2 λεπτά ποινισ, ειςζρχεται μόνο με τθ ςυγκατάκεςθ του διαιτθτι και όταν θ
μπάλα είναι εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου.

Ν. Εξαίρεςη επανάληψησ
1) Αν μια ομάδα κερδίςει ελεφκερο χτφπθμα μζςα ςτθν περιοχι που αμφνεται, τότε το
παιχνίδι κα ςυνεχιςτεί με πζταγμα από τον τερματοφφλακα τθσ ομάδασ.

Ξ. Ελεφθερο χτφπημα
1) Οι αντίπαλοι παίκτεσ πρζπει να βρίςκονται τουλάχιςτον 5 μζτρα μακριά από τθν
μπάλα ςε όλα τα ελεφκερα χτυπιματα.
2) Όταν επιτικζμενθ ομάδα κερδίςει ζμμεςο χτφπθμα μζςα ςτθ μεγάλθ περιοχι του
αντίπαλου ςε ακτίνα 5 μζτρων από τθ γραμμι τζρματοσ, τότε, ο διαιτθτισ τοποκετεί
τθν μπάλα ςε απόςταςθ 5 μζτρων από τθ γραμμι τζρματοσ.

Ο. Πζναλτι
1) Εκτελείται από απόςταςθ 7 μζτρων από τθν εςτία. Όλοι οι παίκτεσ εκτόσ αυτοφ που
ζχει οριςτεί να το εκτελζςει και του τερματοφφλακα που υπεραςπίηεται τθν εςτία
του, πρζπει να βρίςκονται εκτόσ περιοχισ και πίςω από το θμικφκλιο τθσ περιοχισ.
Ο τερματοφφλακασ πρζπει να βρίςκεται ςτθ γραμμι τθσ εςτίασ μζχρι ο αντίπαλοσ να
χτυπιςει τθν μπάλα.
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Π. Λακτίςματα Επαναφοράσ – Πλάγιο άουτ
1) Όταν ολόκλθρθ θ μπάλα περάςει τθν πλαϊνι γραμμι, ζχουμε επαναφορά τθσ από το
ςθμείο που πζραςε τθ γραμμι από παίκτθ αντίπαλθσ ομάδασ απ’ αυτιν που τθν
ζβγαλε εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. Η μπάλα πρζπει να είναι ςτακερι και ακίνθτθ
πριν το λάκτιςμα επαναφοράσ. Θεωροφμε ότι θ μπάλα είναι εντόσ παιχνιδιοφ, όταν
διαγράψει πλιρθ τροχιά. Ο παίκτθσ που επαναφζρει τθν μπάλα, δεν μπορεί να
ζρκει ςε επαφι πάλι με τθν μπάλα πριν αυτι ζρκει ςε επαφι με άλλο παίκτθ. Οι
αντίπαλοι ποδοςφαιριςτζσ πρζπει να βρίςκονται ςε απόςταςθ 5 μζτρων από το
ςθμείο επαναφοράσ τθσ μπάλασ.
2) Δεν ζχουμε επίτευξθ τζρματοσ με απ’ ευκείασ λάκτιςμα επαναφοράσ.
3) Ο τερματοφφλακασ δεν ζχει δικαίωμα να πιάςει (με τα χζρια) τθν μπάλα ζπειτα από
λάκτιςμα επαναφοράσ.
4) Ο τερματοφφλακασ δεν ζχει δικαίωμα να πιάςει (με τα χζρια) τθν μπάλα ζπειτα από
πάςα ςυμπαίκτθ του.

Ρ. Κυρϊςεισ παραβάςεων
1) Αν ο παίκτθσ που εκτελεί λάκτιςμα επαναφοράσ, ζρκει ςε επαφι και δεφτερθ φορά
με τθν μπάλα δίχωσ να υπάρξει επαφι από άλλο παίκτθ, τότε ζχουμε ζμμεςο
λάκτιςμα για τθν αντίπαλθ ομάδα ςτο ςθμείο που ζγινε θ παράβαςθ.

. Κόρνερ
Χτφπθμα κόρνερ κερδίηει θ επιτικζμενθ ομάδα, όταν παίκτθσ τθσ αμυνόμενθσ
ομάδασ διϊξει εκοφςια ι ακοφςια τθν μπάλα πζρα από τθ γραμμι του άουτ τθσ
δικισ του περιοχισ, δίπλα ι πάνω από τα δοκάρια του τζρματοσ.
1) Κατά τθν εκτζλεςθ του κόρνερ οι αντίπαλοι παίκτεσ πρζπει να βρίςκονται
τουλάχιςτον 5 μζτρα μακριά από τθν μπάλα.

Σ. Καιρικζσ υνθήκεσ
ε περίπτωςθ ζντονθσ ηζςτθσ κάποιο επίςθμο μζλοσ τθσ αγωνιςτικισ επιτροπισ (π.χ.
ο Τπεφκυνοσ των γθπζδων) μπορεί να ειδοποιιςει τον διαιτθτι ϊςτε να γίνει
προςωρινι διακοπι για προςφορά νεροφ ςτουσ παίκτεσ (διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ
των τριϊν [3] λεπτϊν) πάντα βζβαια ςε κάποιο «νεκρό» χρόνο του αγϊνα, περίπου
ςτο μζςο κάκε περιόδου.

Τ. Παράταςη / Διαδικαςία Πζναλτι
1) Κατά τθ διάρκεια τθσ προκριματικισ φάςθσ οι ιςοπαλίεσ κεωροφνται τελικό
αποτζλεςμα.
2) τισ τελικζσ φάςεισ ενόσ τουρνουά, αν ζχουμε ιςοπαλία, θ παράταςθ είναι δυο (2)
περίοδοι των πζντε (5) λεπτϊν.
3) Αν ζνασ αγϊνασ εξακολουκεί να είναι ιςόπαλοσ και μετά το τζλοσ τθσ παράταςθσ,
τότε οδθγοφμαςτε ςτθ διαδικαςία των πζναλτι.
15
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α) Πζντε (5) παίκτεσ επιλζγονται από κάκε ομάδα.
β) Κάκε παίκτθσ εκτελεί πζναλτι για τθν ομάδα του και ζπειτα εκτελεί παίκτθσ
αντίπαλθσ ομάδασ με αυτι τθ ςειρά.
γ) Η ομάδα που ζχει επιτφχει τον μεγαλφτερο αρικμό γκολ ζπειτα από τισ εκτελζςεισ
των πζντε (5) πζναλτι, αναδεικνφεται νικιτρια.
δ) Αν μετά τισ εκτελζςεισ των πζντε (5) πζναλτι από τισ δυο (2) ομάδεσ ζχουμε τον
ίδιο αρικμό τερμάτων ι δεν ςθμειωκικαν κακόλου τζρματα, τότε θ εκτζλεςθ των
πζναλτι κα ςυνεχιςτεί με τθν ίδια ςειρά και για τουσ υπολοίπουσ παίκτεσ των
ομάδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τερματοφυλάκων) μζχρι κάποια ομάδα
να επιτφχει γκολ ςε βάροσ τθσ άλλθσ ςυμπλθρϊνοντασ ίδιο αρικμό προςπακειϊν.

Φ. υμπεριφορά προπονητή εντόσ τεχνικήσ περιοχήσ
1) ε κάκε ομάδα πρζπει να παρζχεται οριοκετθμζνθ τεχνικι περιοχι.
2) Η τεχνικι περιοχι ορίηεται από γραμμογραφθμζνο παραλλθλόγραμμο μικουσ 15 μ.
(δεκαπζντε) το οποίο ορίηεται 5 μ. (πζντε) τουλάχιςτον από τθν πλάγια γραμμι και
εντόσ 10 μ. ( δζκα) από τθν κεντρικι γραμμι του γθπζδου.
3) Οι πάγκοι παρζχονται ςε κάκε ομάδα ςτισ οριοκετθμζνεσ περιοχζσ.
4) Οι αναπλθρωματικοί παίκτεσ και οι προπονθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςυνεχϊσ εντόσ
τθσ τεχνικισ περιοχισ. Μόνο ζνασ προπονθτισ μπορεί να ςτζκεται όρκιοσ. Αποτυχία
εφαρμογισ μπορεί να επιφζρει αποβολι του προπονθτι από τον αγωνιςτικό χϊρο.
5) Οι προπονθτζσ πρζπει να αρκοφνται ςε απλζσ προφορικζσ οδθγίεσ και λεκτικζσ
παραινζςεισ.
Λεκτικζσ υβριςτικζσ ςυμπεριφορζσ του προπονθτι ςε παίκτεσ ι επιςιμουσ κακϊσ και
υπζρμετρθ χριςθ οδθγιϊν από τθν περιοχι πάγκου κα κεωρθκεί αντιακλθτικι
ςυμπεριφορά και μπορεί να επιφζρει μια προειδοποίθςθ από τον διαιτθτι. Αν αυτι θ
ςυμπεριφορά ςυνεχιςτεί, ο διαιτθτισ μπορεί να αποβάλει τον προπονθτι από το
γιπεδο.

11x11
Α. Αγωνιςτικόσ χϊροσ
1) Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ του 11x11 είναι ζνα ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο.
2) Οι διαςτάςεισ είναι (μζγιςτο) 120 μ. μικοσ x 90 μ. πλάτοσ και (ελάχιςτο) 90μ. μικοσ
x 45 μ. πλάτοσ.
3) Η εςτία τζρματοσ ζχει διαςτάςεισ 7,32 μ. μικοσ και 2,44 μ. φψοσ (7,32 μ. x 2,44 μ.).
4) υνιςτάται θ επιφάνεια του αγωνιςτικοφ χϊρου να είναι γραςίδι.

Β. Θ Μπάλα
1) Ακλθτζσ θλικίασ 8 – 12 ετϊν αγωνίηονται με μζγεκοσ μπάλασ Νο 4, όχι μεγαλφτερθ
από 66 εκ. (26 ίντςεσ) και όχι μικρότερθ από 63,5 εκ. (25 ίντςεσ).
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2) Όλεσ οι άλλεσ θλικίεσ αγωνίηονται με μπάλα Νο 5, όχι μεγαλφτερθ από 70 εκ. (28
ίντςεσ) και όχι μικρότερθ από 68 εκ. (27 ίντςεσ).

Γ. Αριθμόσ παικτϊν
1) Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ ακλθτϊν κακορίηεται από τθν
Οργανωτικι Επιτροπι. τουσ Παγκόςμιουσ Αγϊνεσ Special Olympics, ο μζγιςτοσ
επιτρεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων δεν μπορεί να ξεπερνά τουσ δεκαζξι (16).
2) Σο παιχνίδι παίηεται μεταξφ δυο ομάδων, κακεμία από τισ οποίεσ πρζπει να
αποτελείται από 11 παίκτεσ, ζνασ εκ των οποίων πρζπει να είναι ο τερματοφφλακασ.
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 7 παικτϊν ςτον αγωνιςτικό χϊρο είναι απαραίτθτοσ κάκε
ςτιγμι.
3) Αλλαγζσ παικτϊν: Οι ομάδεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν όλουσ τουσ
αναπλθρωματικοφσ παίκτεσ που αναφζρονται ςτο ρόςτερ τθσ ομάδασ. Όταν κάποιοσ
παίκτθσ αντικαταςτακεί, δεν μπορεί να επιςτρζψει ςτον αγϊνα. Εξαίρεςθ ςε αυτόν
τον κανόνα μπορεί να υπάρξει με απόφαςθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ (π.χ. ςε
χαμθλά επίπεδα κατθγοριοποίθςθσ), όταν κεωρθκεί ότι το επίπεδο ποιότθτασ ενόσ
αγϊνα κα επθρεαςτεί δυςμενϊσ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ απεριόριςτοσ αρικμόσ
αλλαγϊν μπορεί να επιτραπεί και παίκτεσ που είχαν αντικαταςτακεί μποροφν να
επιςτρζψουν ςτον αγωνιςτικό χϊρο. Η απόφαςθ ποιοσ κανονιςμόσ χρθςιμοποιείται,
πρζπει να κοινοποιθκεί ςτισ ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ πριν τθν ζναρξθ ενόσ τουρνουά.

Δ. Εξοπλιςμόσ ποδοςφαιριςτϊν
1) Οι φανζλεσ των παικτϊν πρζπει να αναγράφουν νοφμερα.
2) Επιβάλλεται θ χριςθ επικαλαμίδων.
3) Δεν επιτρζπεται θ χριςθ μεταλλικϊν καρφιϊν (τάπεσ) ςτα παποφτςια.

Ε. Ο Διαιτητήσ
1) Κάκε αγϊνασ ελζγχεται από ζναν διαιτθτι ο οποίοσ ζχει τθν απόλυτθ εξουςία ςτθν
εφαρμογι των κανονιςμϊν για τον αγϊνα για τον οποίον ζχει επιλεγεί.

Σ. Βοηθοί Διαιτητζσ
1) 2 ( δφο) Βοθκοί Διαιτθτϊν επιλζγονται για κάκε αγϊνα.

Η. Διάρκεια αγϊνα
1) Η αγωνιςτικι επιτροπι μπορεί να κακορίςει τθ χρονικι διάρκεια ενόσ αγϊνα (από
τθ δεδομζνθ διάρκεια των δφο χρονικϊν περιόδων διάρκειασ 45 λεπτϊν κακεμία) ςε
ςυνάρτθςθ με το επίπεδο δυναμικότθτασ και το γενικότερο επίπεδο φυςικισ
κατάςταςθσ των ομάδων.
2) Η ελάχιςτθ δυνατι διάρκεια ενόσ αγϊνα είναι 2 ίςεσ χρονικοί περίοδοι των 20
λεπτϊν.
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Θ. Ζναρξη παιχνιδιοφ
1) Ο αγϊνασ ξεκινά όταν εκτελεςτεί λάκτιςμα ςτο κζντρο του γθπζδου και θ μπάλα
πρζπει να κινθκεί προσ τα εμπρόσ πριν τθν αγγίξει άλλοσ παίκτθσ.

Θ. Μπάλα εντόσ και εκτόσ παιγνιδιοφ
1) Όταν θ μπάλα περάςει τθν πλάγια γραμμι, ζχουμε επαναφορά με τα χζρια.
2) Όταν θ μπάλα περάςει τθν τελικι γραμμι του γθπζδου, ζχουμε το από τζρματοσ
λάκτιςμα (άουτ) ι χτφπθμα κόρνερ.
3) Η μπάλα πρζπει να περάςει ολόκλθρθ ζξω από τθ γραμμι για να κεωρθκεί εκτόσ
παιχνιδιοφ.

Ι. Μζθοδοσ κοραρίςματοσ
1) Για να μετριςει ζνα γκολ, πρζπει ολόκλθρθ θ μπάλα να ζχει περάςει τθ γραμμι του
τζρματοσ

Κ. Παραβάςεισ και ανάρμοςτη ςυμπεριφορά
Σρικλοποδιά, ςπρϊξιμο, παίξιμο τθσ μπάλασ με το χζρι ι πρόκεςθ χτυπιματοσ
ποδοςφαιριςτι τιμωρείται με ελεφκερο άμεςο λάκτιςμα. Παρεμπόδιςθ ι
επικίνδυνο παίξιμο τιμωρείται με ζμμεςο λάκτιςμα τθσ μπάλασ.
1) Παίκτθσ ο οποίοσ αποβάλλεται από τον αγϊνα (ζχει δεχτεί 2 κίτρινεσ κάρτεσ ι
κόκκινθ κάρτα) δεν ζχει δικαίωμα να ξαναςυμμετάςχει ςτο ίδιο αγϊνα. Η ομάδα του
πρζπει να αγωνιςτεί με παίκτθ λιγότερο για τθν υπόλοιπθ χρονικι διάρκεια του
αγϊνα.

Λ. Ελεφθερο χτφπημα
1) Οι αντίπαλοι παίκτεσ πρζπει να βρίςκονται τουλάχιςτον 9,15 μ. (10 yards) μακριά
από τθν μπάλα ςε όλα τα ελεφκερα χτυπιματα.

Μ. Πζναλτι
Εκτελείται από το ςθμείο του πζναλτι (11 μ.). Όλοι οι παίκτεσ εκτόσ αυτοφ που ζχει
οριςτεί να το εκτελζςει και του τερματοφφλακα που υπεραςπίηεται τθν εςτία του,
πρζπει να βρίςκονται εκτόσ τθσ περιοχισ και πίςω από το θμικφκλιο τθσ περιοχισ. Ο
τερματοφφλακασ πρζπει να βρίςκεται ςτθ γραμμι τθσ εςτίασ μζχρι ο αντίπαλοσ να
χτυπιςει τθν μπάλα.

Ν. Επαναφορά μπάλασ – Πλάγιο άουτ
1) Όταν ολόκλθρθ θ μπάλα περάςει τθν πλαϊνι γραμμι ζχουμε επαναφορά τθσ από το
ςθμείο που πζραςε τθ γραμμι από παίκτθ αντίπαλθσ ομάδασ απ’ αυτιν που τθν
ζβγαλε εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. Ο παίκτθσ που επαναφζρει τθν μπάλα δεν μπορεί
να ζρκει ςε επαφι πάλι με τθν μπάλα πριν αυτι ζρκει ςε επαφι με άλλο παίκτθ. Οι
αντίπαλοι ποδοςφαιριςτζσ πρζπει να βρίςκονται ςε απόςταςθ 5 μζτρων από το
ςθμείο επαναφοράσ τθσ μπάλασ.
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2) Δεν ζχουμε επίτευξθ τζρματοσ με απ’ ευκείασ επαναφορά μπάλασ (πλάγιο άουτ).

Ξ. Κόρνερ
Χτφπθμα κόρνερ κερδίηει θ επιτικζμενθ ομάδα, όταν παίκτθσ τθσ αμυνόμενθσ
ομάδασ διϊξει εκοφςια ι ακοφςια τθν μπάλα πζρα από τθ γραμμι του άουτ τθσ
δικισ του περιοχισ, δίπλα ι πάνω από τα δοκάρια του τζρματοσ.
1) Κατά τθν εκτζλεςθ του κόρνερ οι αντίπαλοι παίκτεσ πρζπει να βρίςκονται
τουλάχιςτον 5 μ. μακριά από τθν μπάλα.

Ο. Καιρικζσ υνθήκεσ
ε περίπτωςθ ζντονθσ ηζςτθσ κάποιο επίςθμο μζλοσ τθσ αγωνιςτικισ επιτροπισ (π.χ.
ο Τπεφκυνοσ των γθπζδων) μπορεί να ειδοποιιςει τον διαιτθτι ϊςτε να γίνει μια
προςωρινι διακοπι για προςφορά νεροφ ςτουσ παίκτεσ (διάρκειασ όχι μεγαλφτερθσ
των τριϊν [3] λεπτϊν) πάντα βζβαια ςε κάποιο «νεκρό» χρόνο του αγϊνα, περίπου
ςτο μζςο μιασ αγωνιςτικισ περιόδου

Π. Παράταςη / Διαδικαςία Πζναλτι
1) Κατά τθ διάρκεια τθσ προκριματικισ φάςθσ οι ιςοπαλίεσ κεωροφνται τελικό
αποτζλεςμα.
2) τισ τελικζσ φάςεισ ενόσ τουρνουά, αν ζχουμε ιςοπαλία, θ παράταςθ είναι δυο (2)
περίοδοι των επτάμιςι (7,5) λεπτϊν.
3) Αν ζνασ αγϊνασ εξακολουκεί να είναι ιςόπαλοσ και μετά το τζλοσ τθσ παράταςθσ,
τότε οδθγοφμαςτε ςτθ διαδικαςία των πζναλτι.
4) Πζντε (5) παίκτεσ επιλζγονται από κάκε ομάδα.
5) Κάκε παίκτθσ εκτελεί πζναλτι για τθν ομάδα του και ζπειτα εκτελεί παίκτθσ τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ. Οι ομάδεσ εναλλάςςονται μετά από κάκε πζναλτι.
6) Η ομάδα που ζχει επιτφχει τον μεγαλφτερο αρικμό γκολ ζπειτα από τισ εκτελζςεισ
των πζντε (5) πζναλτι. αναδεικνφεται νικιτρια.
7) Αν μετά τισ εκτελζςεισ των πζντε (5) πζναλτι από τισ δυο ομάδεσ ζχουμε τον ίδιο
αρικμό τερμάτων ι δεν ςθμειωκικαν κακόλου τζρματα, τότε θ εκτζλεςθ των
πζναλτι κα ςυνεχιςτεί με τθν ίδια ςειρά και για τουσ υπολοίπουσ παίκτεσ των
ομάδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τερματοφυλάκων) μζχρι κάποια ομάδα να
επιτφχει γκολ ςε βάροσ τθσ άλλθσ ςυμπλθρϊνοντασ ίδιο αρικμό προςπακειϊν.

Ρ. υμπεριφορά προπονητή εντόσ τεχνικήσ περιοχήσ
1) ε κάκε ομάδα πρζπει να παρζχεται οριοκετθμζνθ τεχνικι περιοχι.
2) Η τεχνικι περιοχι ορίηεται από γραμμογραφθμζνο παραλλθλόγραμμο μικουσ 15 μ.
(δεκαπζντε), το οποίο ορίηεται 5 μ. (πζντε) τουλάχιςτον από τθν πλάγια γραμμι και
εντόσ 10 μ. (δζκα) από τθν κεντρικι γραμμι του γθπζδου.
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3) Οι πάγκοι παρζχονται ςε κάκε ομάδα ςτισ οριοκετθμζνεσ περιοχζσ (τεχνικι
περιοχι).
4) Οι αναπλθρωματικοί παίκτεσ και οι προπονθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςυνεχϊσ εντόσ
τθσ τεχνικισ περιοχισ. Μόνο ζνασ προπονθτισ μπορεί να ςτζκεται όρκιοσ. Αποτυχία
εφαρμογισ μπορεί να επιφζρει αποβολι του προπονθτι από τον αγωνιςτικό χϊρο.
5) Οι προπονθτζσ πρζπει να αρκοφνται ςε απλζσ προφορικζσ οδθγίεσ και λεκτικζσ
παραινζςεισ.
Λεκτικζσ υβριςτικζσ ςυμπεριφορζσ του προπονθτι ςε παίκτεσ ι επιςιμουσ, κακϊσ
και υπζρμετρθ χριςθ οδθγιϊν από τθν περιοχι πάγκου κα κεωρθκεί αντιακλθτικι
ςυμπεριφορά και μπορεί να επιφζρει μια προειδοποίθςθ από τον διαιτθτι. Αν αυτι
θ ςυμπεριφορά ςυνεχιςτεί, ο διαιτθτισ μπορεί να αποβάλει τον προπονθτι από το
γιπεδο.

Ποδόςφαιρο άλασ (Futsal)
Προσ το παρόν, οι αγϊνεσ Special Olympics δεν ζχουν ςτο πρόγραμμα των Παγκοςμίων
Αγϊνων αγϊνεσ ποδοςφαίρου ςάλασ (futsal). Εντοφτοισ, τα Special Olympics ενκαρρφνουν
αυτό το αγϊνιςμα ςε χϊρεσ όπου αυτό είναι διαδεδομζνο. Οι κανονιςμοί των Special
Olympics γι’ αυτό το αγϊνιςμα ακολουκοφν τουσ κανονιςμοφσ του ποδοςφαίρου ςάλασ
(futsal) που εκδίδει θ FIFA.

Αγϊνεσ Κοινωνικήσ ζνταξησ (Unified) (5x5, 7x7, 11x11)
1)

Σα ρόςτερ πρζπει να περιζχουν ζναν αναλογικό αρικμό ακλθτϊν και ακλθτϊν
ςυνοδϊν.

2)

Κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα μια ομάδα δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ:


6 ακλθτζσ και 5 ακλθτζσ ςυνοδοφσ (partners) για το 11x11



4 ακλθτζσ και 3 ακλθτζσ ςυνοδοφσ (partners) για το 7x7



3 ακλθτζσ και 2 ακλθτζσ ςυνοδοφσ (partners) για το 5x5

ε περίπτωςθ που δεν μπορεί να εφαρμοςτεί θ παραπάνω αναλογία, αυτό επιφζρει
ςτζρθςθ δικαιϊματοσ αγϊνα.
3)

Κάκε ομάδα πρζπει να ζχει ζναν ενιλικο προπονθτι (που δεν αγωνίηεται ςτο
ρόςτερ τθσ ομάδασ), υπεφκυνο για τθν κατάρτιςθ τθσ λίςτασ ςυμμετοχισ αγϊνα,
κακϊσ και για τθν κακοδιγθςθ τθσ ομάδασ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα.

Διαγωνιςμόσ Ατομικϊν Δεξιοτήτων
Ο Διαγωνιςμόσ Ατομικϊν Δεξιοτιτων (ISC) περιλαμβάνει τρεισ (3) δοκιμαςίεσ: Ντρίπλα
(ζλεγχοσ μπάλασ), δοκιμαςία ςουτ και τρζξιμο & πάςα τθσ μπάλασ. Οι διαγωνιηόμενοι
πρζπει πρϊτα να ολοκλθρϊςουν ζναν γφρο κατθγοριοποίθςθσ όπου κακζνασ πρζπει να
παρουςιάςει κακεμία δοκιμαςία. Ο ςυνολικόσ βακμόσ που κα επιτφχουν και ςτισ τρεισ
δοκιμαςίεσ χρθςιμοποιείται για να κατατάξει τουσ παίκτεσ ςε κατθγορίεσ ομοίων
ικανοτιτων-δεξιοτιτων.
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1. Διαγωνιςμόσ Ατομικϊν Δεξιοτήτων – Δοκιμαςία 1η Ντρίπλα

Α. Εξοπλιςμόσ
Μπάλεσ Νο 4 ι 5, αυτοκόλλθτθ ταινία ι κιμωλία για γραμμογράφθςθ, 4 μεγάλοι
κϊνοι για να οριοκετθκεί θ περιοχι τερματιςμοφ τθσ δοκιμαςίασ.

Β. Περιγραφή
Ο παίκτθσ ξεκινά να ντριμπλάρει (ζλεγχοσ τθσ μπάλασ) από τθ γραμμι ζναρξθσ ωσ
τθν περιοχι τερματιςμοφ μζνοντασ πάντα μζςα ςτθν οριοκετθμζνθ περιοχι. Η
περιοχι τερματιςμοφ πρζπει να οριοκετθκεί και με κιμωλία και με κϊνουσ. Η
χρονικι δοκιμαςία ςταματά όταν ο παίκτθσ με τθν μπάλα ςτθν κατοχι του
ςταματιςει εντόσ τθσ περιοχισ τερματιςμοφ. Αν ο παίκτθσ υπερβεί τθν περιοχι
τερματιςμοφ, τότε πρζπει να εκτελζςει ξανά τθν προςπάκεια από τθν αρχι.

Γ. Βαθμολόγηςη
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ (ςε δευτερόλεπτα) ςτθ διάρκεια του οποίου κα εκτελεςτεί θ
προςπάκεια, μετατρζπεται ςε πόντουσ (Pts) με τθ χριςθ του πίνακα που
παρατίκεται παρακάτω. Κάκε φορά που θ μπάλα περνά εκτόσ τθσ οριοκετθμζνθσ
περιοχισ όπου εκτελείται θ προςπάκεια ι κάκε φορά που ο παίκτθσ ακουμπά τθν
μπάλα με τα χζρια, αφαιροφνται 5 (πζντε) βακμοί (ςθμείωςθ: αν θ μπάλα περάςει
τθν οριοκετθμζνθ περιοχι, ο διαιτθτισ πρζπει αμζςωσ να τοποκετιςει άλλθ μπάλα
ςτο κζντρο τθσ απζναντι γραμμισ από αυτιν όπου «“χάκθκε”» θ μπάλα).

Δ. Πίνακασ Μετατροπήσ Δευτερολζπτων ςε Πόντουσ
ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΝΣΡΙΜΠΛΑ
(ςε δευτερόλεπτα)
5 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40

ΠΟΝΣΟΙ
60
55
50
45
40
35
30
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41 – 45
46 – 50
51 – 55
55 και άνω

25
20
15
10

2. Διαγωνιςμόσ Ατομικϊν Δεξιοτήτων – Δοκιμαςία 2η Προςπάθεια ουτ

Α. Εξοπλιςμόσ
Μπάλεσ Νο 4 ι 5, αυτοκόλλθτθ ταινία ι κιμωλία για γραμμογράφθςθ, εςτία
τζρματοσ που χρθςιμοποιείται ςτο 5-a-side διαςτάςεων 4 μ. μικοσ – 2 μ. φψοσ (4x2)
με δίχτυα

Β. Περιγραφή
Οι παίκτεσ ξεκινοφν από τθ γραμμι εκκίνθςθσ και, περπατϊντασ ι τρζχοντασ προσ
τθν εςτία, επιχειροφν προςπάκεια ςουτ από απόςταςθ 6 μ. (ζξι). Οι παίκτεσ ζχουν
δικαίωμα για μία και μόνο προςπάκεια κάκε φορά. Ο ακλθτισ επιςτρζφει ςτθ
γραμμι εκκίνθςθσ. Πρζπει να τοποκετθκεί επόμενθ μπάλα ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ
(από κάποιον που του ζχει ανατεκεί), ϊςτε να ξεκινιςει θ επόμενθ προςπάκεια και
ο ακλθτισ επιχειρεί ξανά. υνολικά πρζπει να εκτελεςτοφν 5 (πζντε) προςπάκειεσ.
Όταν ο παίκτθσ ολοκλθρϊςει και τθν τελευταία του προςπάκεια (5θ) ςταματάμε τον
χρόνο που δεν πρζπει να ξεπεράςει τα 2 (δφο) λεπτά.

22

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ποδοςφαίρου SPECIAL OLYMPICS 2011

Γ. Βαθμολόγηςη
Κάκε επιτυχθμζνθ προςπάκεια (επίτευξθ τζρματοσ – γκολ) βακμολογείται με δζκα
(10) πόντουσ.

3. Διαγωνιςμόσ Ατομικϊν Δεξιοτήτων – Δοκιμαςία 3η Σρζξιμο και πάςα
τησ μπάλασ

Α. Εξοπλιςμόσ
4 (τζςςερισ) Μπάλεσ Νο 4 ι 5. Οριοκετοφμε ζνα κεντρικό ςθμείο εκκίνθςθσ (start)
τοποκετοφμε «ςτόχουσ» πλάτουσ 2 μ. (δφο) (π.χ. κϊνουσ ι ςθμαίεσ), οι οποίοι
ςτινονται δυο (2) μζτρα μακριά από κάκε μπάλα που ζχουμε τοποκετιςει (βλ.
ςχιμα).

Β. Περιγραφή
Οι παίκτεσ ξεκινοφν τθν προςπάκεια τουσ από το ςθμείο εκκίνθςθσ. Μποροφν να
τρζξουν ςε όποια μπάλα κζλουν και να παςάρουν μζςα ςτον «ςτόχο» που βρίςκεται
δίπλα. Μια και μόνο προςπάκεια πάςασ επιτρζπεται κάκε φορά. Ο παίκτθσ ςτθ
ςυνζχεια τρζχει προσ άλλθ μπάλα και επιχειρεί ξανά τθν ίδια προςπάκεια. Μόλισ ο
παίκτθσ ολοκλθρϊςει τθν τελευταία του προςπάκεια, ςταματάμε τθν
χρονομζτρθςθ.

Γ. Βαθμολόγηςη
Ο ςυνολικόσ χρόνοσ (ςε δευτερόλεπτα) από τθν ζναρξθ τθσ προςπάκειασ ωσ και τθν
τελευταία προςπάκεια επίτευξθσ τθσ «πάςασ» καταγράφεται και μετατρζπεται ςε
πόντουσ (Pts) με τθ χριςθ του πίνακα που παρατίκεται παρακάτω. Μια
επιβράβευςθ 5 (πζντε) πόντων προςτίκεται για κάκε επιτυχθμζνθ προςπάκεια, όταν
θ μπάλα περνάει μζςα από τουσ «ςτόχουσ».
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Δ. Πίνακασ Μετατροπήσ Δευτερολζπτων ςε Πόντουσ
ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΡΕΞΙΜΟ και ΠΑΑ
(ςε δευτερόλεπτα)
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
55 και άνω

ΠΟΝΣΟΙ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

ΕΝΟΣΘΣΑ Δ
Σεςτ Αξιολόγηςησ Ομαδικϊν Δεξιοτήτων
Σα παρακάτω τεςτ (δοκιμαςίεσ) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να ορίςουν το ατομικό
επίπεδο ενόσ παίκτθ κακϊσ και το ομαδικό επίπεδο μιασ ομάδασ για αρχικι
κατθγοριοποίθςθ. Δεν πρζπει να ςυγχζονται με τον Διαγωνιςμό Ατομικϊν Δεξιοτιτων (ICS).

1. Σεςτ Αξιολόγηςησ Ομαδικϊν Δεξιοτήτων
Δοκιμαςία 1η:Ντρίμπλα
Α. Πρωτόκολλο
Διάδρομοσ μικουσ 12 μ. (δϊδεκα): 5 (πζντε) κϊνοι με ελάχιςτο φψοσ 45 εκ. (
ςαράντα πζντε) τοποκετθμζνοι ςτθ ςειρά ςε απόςταςθ 2 μ. (δφο) κακζνασ και ςε
απόςταςθ 0,5 μ. ( μιςοφ) από τθν κεντρικι γραμμι. τθ γραμμι εκκίνθςθσ
τοποκετοφμε 3 (τρεισ ) ζωσ και 5 (πζντε ) μπάλεσ.

Β. Δοκιμαςία
Χρόνοσ: Ζνα (1) λεπτό
Ο παίκτθσ επιχειρεί να ντριμπλάρει ανάμεςα ςτουσ κϊνουσ (ςλάλομ) όςο το
δυνατόν ςυντομότερα περνϊντασ όλουσ τουσ κϊνουσ.
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Οι παίκτεσ πρζπει να αφιςουν τθν μπάλα ςτθ γραμμι τερματιςμοφ τθσ
προςπάκειασ (πρζπει να ςταματιςει και να μείνει ακίνθτθ), να γυρίςουν αμζςωσ με
μζτωπο προσ τθ γραμμι εκκίνθςθσ και να τρζξουν γριγορα πίςω.
Αν υπάρχει διακζςιμοσ χρόνοσ, οι παίκτεσ μποροφν να επιχειριςουν και επόμενθ
προςπάκεια.
Οι παίκτεσ ςυνεχίηουν να επιχειροφν μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του ενόσ λεπτοφ.
Με τθ λιξθ του χρονικοφ ορίου (1 λεπτό) πρζπει να ακουςτεί ςφφριγμα (ςινιάλο)
που να δθλϊνει το τζλοσ τθσ δοκιμαςίασ.

Γ. Βαθμολόγηςη
Οι παίκτεσ βακμολογοφνται με 5 (πζντε) πόντουσ για κάκε επιτυχζσ πζραςμα κϊνου
(πάντα από τθν εξωτερικι πλευρά που ορίηει θ γραμμι κζντρου και ο κϊνοσ). Π.χ.
είκοςι πζντε (25) πόντοι για κάκε επιτυχθμζνο πζραςμα.
Οι κϊνοι που πζφτουν ςτο ζδαφοσ, δεν βακμολογοφνται.
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2. Σεςτ Αξιολόγηςησ Ομαδικϊν Δεξιοτήτων
Δοκιμαςία 2η: Ζλεγχοσ (οδήγημα) τησ μπάλασ και πάςα

Α. Πρωτόκολλο
2 (δφο) κϊνοι για να «ορίςουν» ζναν διάδρομο πάςασ με πλάτοσ 5 μ. (πζντε) και
μικουσ 7 μ. (επτά) από τθ γραμμι εκκίνθςθσ.
2 (δφο) ςθμεία ςτόχοι από όπου κα επιχειροφνται πάςεσ (κϊνοσ και ςθμαία φψουσ
ενόσ μζτρου αν είναι δυνατόν), όπωσ δείχνει το παραπάνω ςχιμα.
4 (τζςςερισ) ζωσ 8 (οκτϊ) μπάλεσ (ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν αρκετζσ μπάλεσ
χρθςιμοποιοφμε 4 *τζςςερισ+ μπάλεσ και προτείνουμε να βρείτε ζνα αποδοτικό και
γριγορο τρόπο ϊςτε να επιςτρζφουν οι μπάλεσ ςτον προπονθτι).

Β. Δοκιμαςία
Χρόνοσ: Ζνα (1) λεπτό
Ο προπονθτισ ςπρϊχνει ελαφρά τθν μπάλα με μζτριο ρυκμό προσ τον παίκτθ που
αναμζνει να ξεκινιςει τθν προςπάκεια.
Ο παίκτθσ μπορεί να περιμζνει ςτθ ςειρά ι να κινθκεί προσ το μζροσ τθσ μπάλασ,
όταν αυτι ζχει φφγει από τα χζρια του προπονθτι.
Ο παίκτθσ ελζγχει τθν μπάλα και ντριμπλάρει ανάμεςα ςτον διάδρομο πάςασ.
26
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Ο προπονθτισ μπορεί τυχαία να ενθμερϊνει και να δείχνει πότε πρζπει να κινθκεί ο
παίκτθσ αριςτερά-δεξιά ςτθν οριςμζνθ περιοχι δοκιμαςίασ.
Οι παίκτεσ πρζπει να ντριμπλάρουν τουσ κϊνουσ όςο κοντά επικυμοφν πριν
παςάρουν τθν μπάλα ςτουσ ςτόχουσ.
Ο προπονθτισ πρζπει να ςπρϊχνει τθν επόμενθ μπάλα, όταν ο παίκτθσ επιςτρζφει
ςτθ γραμμι εκκίνθςθσ.
Με το πζρασ 1 (ενόσ) λεπτοφ ζνα ςφφριγμα (ςινιάλο) πρζπει να ακουςτεί που να
ςθματοδοτεί τθ λιξθ τθσ δοκιμαςίασ.

Γ. Βαθμολόγηςη
Οι παίκτεσ ςυγκεντρϊνουν 10 (δζκα) πόντουσ για κάκε επιτυχθμζνθ πάςα που
περνά μζςα από τον ςτόχο.
Όταν θ μπάλα χτυπιςει τον κϊνο και περάςει μζςα ςτον ςτόχο, θ προςπάκεια είναι
ζγκυρθ.

3. Σεςτ Αξιολόγηςησ Ομαδικϊν Δεξιοτήτων
Δοκιμαςία 3η:Προςπάθεια ουτ
Για τουσ παίκτεσ ηλικίασ 8 – 12 ετών οι μπάλεσ μποροφν να τοποθετηθοφν 11 μ. (12 γιάρδεσ) από τη γραμμή τζρματοσ και
οι παίκτεσ να ξεκινοφν την προςπάθεια τουσ από τα 5,5 μ. (6 γιάρδεσ).
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Α. Πρωτόκολλο
Από το ςθμείο του πζναλτι, με εςτίεσ κανονικϊν διαςτάςεων και με δίχτυα (για κάκε
αγϊνιςμα) ςε κανονικό γιπεδο.
4 (τζςςερισ) ζωσ 8 (οκτϊ) μπάλεσ ςτθν κορυφι του θμικυκλίου τθσ μεγάλθσ περιοχισ
(ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν αρκετζσ μπάλεσ χρθςιμοποιοφμε 4 *τζςςερισ+ – 5
*πζντε+ μπάλεσ και προτείνουμε να βρείτε ζνα αποδοτικό και γριγορο τρόπο ϊςτε
να επιςτρζφουν οι μπάλεσ ςτον προπονθτι).

Β. Δοκιμαςία
Οι παίκτεσ ξεκινοφν να τρζχουν από το ςθμείο του πζναλτι με μζτωπο προσ τισ
μπάλεσ. Όταν φτάςουν τθν πρϊτθ μπάλα, τθν ελζγχουν και τθν οδθγοφν προσ το
ςθμείο του πζναλτι. τθ ςυνζχεια επιχειροφν ντρίμπλα ςτο ςθμείο και ςτθ ςυνζχεια
επιχειροφν ςουτ προσ τθν εςτία. κοπόσ είναι θ επίτευξθ τζρματοσ.
Οι παίκτεσ μποροφν να επιχειριςουν προςπάκεια για ςουτ από οποιοδιποτε ςθμείο
εντόσ μεγάλθσ περιοχισ.
Μετά τθν προςπάκεια για ςουτ ο παίκτθσ πρζπει να επαναλάβει τθ διαδικαςία από
τθν αρχι.
Με το πζρασ 1 (ενόσ) λεπτοφ ζνα ςφφριγμα (ςινιάλο) πρζπει να ακουςτεί που να
ςθματοδοτεί τθν λιξθ τθσ δοκιμαςίασ.

Γ. Βαθμολόγηςη
Οι παίκτεσ βακμολογοφνται με 10 (δζκα) πόντουσ για κάκε ςουτ του οποίου θ
μπάλα «ταξιδεφει ςτον αζρα» από το πόδι του παίκτθ και καταλιγει μζςα ςτθν
εςτία και με 5 (πζντε) πόντουσ για κάκε ςουτ του οποίου θ μπάλα «ακουμπά ςτο
ζδαφοσ» πριν καταλιξει ςτθν εςτία.
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