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Προς όλες τις εθνικές ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες 
 

Εγκύκλιος αρ. 16 
 

Ζυρίχη, 7 Αυγούστου 2019 

SEC/2019-C316/bru 

 
 

Διευκρίνιση: Κανόνας 16 – Από Τέρματος Λάκτισμα 
 
Αγαπητέ κύριε/αγαπητή κυρία, 
 
Οι αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού 2019-2020, όπως είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
Γυναικών της FIFA™, στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 της FIFA™ και στις διοργανώσεις 
συνομοσπονδιών και εθνικών ομοσπονδιών, ήταν επιτυχημένες. Οι φετινές αλλαγές στον Κανόνα 
16 - Από Τέρματος Λάκτισμα έχουν συχνά οδηγήσει το παιχνίδι στο να επαναρχίζει γρηγορότερα 
και με θετικό τρόπο, παρόλ' αυτά στην πράξη υπήρξαν δύο περιπτώσεις που δημιούργησαν 
ερωτήσεις από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο τα οποία θα θέλαμε (σ.σ. το ΔΠΣ) να διευκρινίσουμε. 
 

1. Τερματοφύλακας που "σηκώνει" την μπάλα σε έναν συμπαίκτη του οποίος του την επιστρέφει 

με κεφαλιά ή με το στήθος του για να την μπλοκάρει  

Υπήρξε μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο, κατά τη διάρκεια ενός από τέρματος λακτίσματος, ο 

τερματοφύλακας επιτρέπεται να "σηκώσει" την μπάλα σε έναν συμπαίκτη του και αυτός είτε με το 

κεφάλι είτε με το στήθος να του την επιστρέψει για να την πιάσει ο τερματοφύλακας και να 

συνεχιστεί το παιχνίδι (πχ με βολέ του τερματοφύλακα ή πάσα με τα χέρια κ.λπ.). Η άποψη της 

τεχνικής επιτροπής και των ειδικών διαιτησίας σχετικά με το κατά πόσο αυτό είναι μέσα στο 

"πνεύμα" των Κανόνων είναι διχασμένη, και κατά συνέπεια το ζήτημα θα συζητηθεί από το από την 

Τεχνική Υποεπιτροπή του ΔΠΣ. Μέχρι τότε αυτή η πρακτική δεν θα πρέπει να επιτρέπεται ούτε όμως 

θα πρέπει να τιμωρείται. Εάν συμβεί, ο διαιτητής θα πρέπει να διατάζει την επανεκτέλεση του 

ελεύθερου λακτίσματος (χωρίς όμως να επιβάλει πειθαρχική ποινή) 

 

2. Αντίπαλος μέσα στην περιοχή πέναλτι κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος 

Σύμφωνα με τον Κανόνα 16 όλοι οι αντίπαλοι θα πρέπει να είναι έξω από την περιοχή πέναλτι μέχρι 

το από τέρματος λάκτισμα να εκτελεστεί. Εάν ένας αντίπαλος παραμένει μέσα ή εισέρχεται στην 

περιοχή πέναλτι πριν την εκτέλεση του λακτίσματος και παίζει την μπάλα, τη διεκδικεί ή την αγγίζει, 

το από τέρματος λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  

Περαιτέρω, ο Κανόνας 16 εφαρμόζεται και στις αρχές του «γρήγορου» ελεύθερου λακτίσματος, 

όπως αυτές περιγράφονται στον Κανόνα 13 – Ελεύθερα Λακτίσματα, 3. Παραβάσεις και Ποινές , 

όπου αν υπάρχουν αντίπαλοι μέσα στην περιοχή πέναλτι επειδή δεν είχαν χρόνο (δεν πρόλαβαν) να 

βγουν, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.  
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Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητές θα πρέπει να διαχειρίζονται τα από τέρματος λακτίσματα 

(και τα ελεύθερα λακτίσματα της αμυνόμενης ομάδας μέσα στην περιοχή πέναλτι) με τον ίδιο τρόπο 

όπως διαχειρίζονται τα ελεύθερα λακτίσματα, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:  

 Εφόσον το λάκτισμα δεν εκτελείται γρήγορα, οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές απαιτείται να 

είναι έξω από την περιοχή του πέναλτι και να παραμένουν εκτός μέχρι το λάκτισμα να 

εκτελεστεί.  

 Εφόσον το λάκτισμα εκτελείται γρήγορα και ο αντίπαλος πραγματικά δεν είχε χρόνο να 

αποχωρήσει από την περιοχή του πέναλτι, τότε αυτός δεν μπορεί να παρέμβει ή να 

εμποδίσει την εκτέλεση του λακτίσματος, αλλά μπορεί να ανακόψει την πορεία της μπάλας 

από τη στιγμή που αυτή είναι στο παιχνίδι. Αυτό επιτρέπεται επειδή η αμυνόμενη ομάδα, 

όπως σε ένα γρήγορο ελεύθερο λάκτισμα, προσπάθησε να κερδίσει ένα πλεονέκτημα με το 

να εκτελέσει το λάκτισμα γρήγορα και αν αυτό «πήγε λάθος» ο κανόνας δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί για να «σώσει την κατάσταση». 

 Ποδοσφαιριστές που σκόπιμα παραμένουν μέσα ή εισέρχονται στην περιοχή πέναλτι πριν 

το λάκτισμα εκτελεστεί δεν θα πρέπει να κερδίζουν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα, ακόμη και αν 

το λάκτισμα εκτελέστηκε γρήγορα. 

Εάν ένας αντίπαλος ποδοσφαιριστής διαπράξει μια παράβαση (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) το από 

τέρματος λάκτισμα επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή, 

εκτός εάν η παράβαση συμβεί κατ’ επανάληψη (επίμονη ανάρμοστη συμπεριφορά). 

Οι διαιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες και τις αρχές της απόστασης των 9,15 μ. στα 

ελεύθερα λακτίσματα και να τους εφαρμόζουν και στη διαχείριση των από τέρματος λακτισμάτων, 

καθώς και στα ελεύθερα λακτίσματα της αμυνόμενης ομάδας μέσα στη δική της περιοχή πέναλτι.  

Ελπίζουμε ότι οι διευκρινίσεις αυτές θα είναι χρήσιμες στην εφαρμογή του Κανόνα 16 και σας 

ζητούμε να τις κοινοποιήσετε στους διαιτητές σας, στους συμμετέχοντες και στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

 

Με εκτίμηση, 

Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) 
 
 
 
Lukas Brud 
Γραμματέας 
 
 
 
κοιν.: FIFA 


