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«Πειθαρχικό» μια άλλη προσέγγιση:
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«Πειθαρχικό» μια άλλη προσέγγιση
 Κανονισμός αποτελείται :
 3 μέρη
 8 κεφάλαια

 28 άρθρα – κανόνες
 Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα γνωρίζει «άριστα» και να

τα εφαρμόζει το σώμα των διαιτητών.
 1ο μέρος – φιλοσοφία των κανονισμών και στη
Διαιτησία.
 2ο μέρος στο 1ο τμήμα αναφέρεται στο «παιχνίδι» σε 7
κεφάλαια και 21 άρθρα.
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 Αυτά τα 21 άρθρα καθορίζουν το πλαίσιο του

παιχνιδιού.
 Μπορούμε να πούμε ότι όποια ομάδα χρησιμοποιήσει
ορθότερα τα παραπάνω άρθρα του κανονισμού θα
κατακτήσει τον αγώνα.
 Αυτά τα 21 άρθρα είναι ισοδύναμα, δηλαδή έχουν την
ίδια βαρύτητα.
 Επιτυχία και πόντος, σφάλμα και πόντος.
 Αυτά τα 21 άρθρα θα πρέπει να τα εφαρμόσει το σώμα
των διαιτητών με δικαιοσύνη και συνέπεια.
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Ο ΚΑΛΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 21 ΑΡΘΡΩΝ
 Η ουσία του να είναι κάποιος καλός διαιτητής έγκειται

σε δύο στοιχεία, τη δικαιοσύνη και τη συνέπεια:
 το να είναι δίκαιος με όλους τους συμμετέχοντες.
 το να θεωρείται δίκαιος από τους θεατές.
 Αυτό απαιτεί τεράστια εμπιστοσύνη – πρέπει όλοι να

εμπιστεύονται τον διαιτητή, για να δώσει στους παίκτες
την ευκαιρία να ψυχαγωγήσουν τους θεατές:
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 Αυτό επιτυγχάνεται :

 με το να είναι ακριβής στην κρίση του,
 με το να κατανοεί το γιατί γράφτηκε ο κανονισμός,
 με το να είναι αποτελεσματικός οργανωτής,

 με το να επιτρέπει να κυλήσει ο αγώνας και να τον

κατευθύνει μέχρι το τέλος,
 με το να είναι παιδαγωγός – να χρησιμοποιεί τους
κανόνες για να τιμωρήσει την αδικία ή να συνετίσει την
αγένεια,
 με το να προάγει το άθλημα – δηλαδή να επιτρέπει να
αναδειχθούν τα θεαματικά στοιχεία του παιχνιδιού και
οι καλύτεροι παίκτες να κάνουν αυτό που μπορούν
καλύτερα:
 να ψυχαγωγήσουν το κοινό.
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΑΠΑΙΤΕΙ: ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
 Η αυτοπεποίθηση και η αποδοχή του εαυτού μας είναι

πράγματα πολύ σημαντικά για να νιώθουμε
ισορροπημένοι και να πορευόμαστε με μια σχετική
σιγουριά.
 Φυσικά, η αυτοπεποίθηση «χτίζεται» σιγά-σιγά και είναι
στο χέρι μας να την κατακτήσουμε.
 Πώς; Απαντώντας στα παρακάτω:
 «Ποιος είμαι;», «Τι ξέρω;», «Τι μπορώ;», «Αξίζω;»
 «Όποιος απαντά σε αυτά τα ερωτήματα με θετικό τρόπο,
πατάει σχετικά γερά στα πόδια του.
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Ρωτήστε και ακούστε
 Όταν έχετε αμφιβολίες μια απόφαση σας, κάντε το

συνήθεια να ρωτάτε τους άλλους τη λεπτομερή άποψή
τους: τι θεωρούν ότι ήταν καλό σε αυτό που κάνατε και τι
θα μπορούσατε, κατά τη γνώμη τους, να είχατε κάνει
αλλιώς (σκεφτείτε το).
 Προσπαθήστε να μην αρχίσετε αμέσως να αμύνεστε και
να δικαιολογείτε τον εαυτό σας, αλλά ακούστε κι αφήστε
λίγο να «δουλέψει» μέσα σας αυτό που ακούσατε.
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Με λίγα λόγια:
 Μάθετε να ζητάτε την άποψη των άλλων.
 Δεν χρειαζόμαστε τους άλλους μόνο για να μας

επιβεβαιώνουν και μάλιστα εκεί που θέλουμε εμείς.
 Η κριτική τους είναι πολύ χρήσιμη, έστω κι αν «τσούζει»
λίγο.
 Ο σκοπός δεν είναι να είμαστε «αλάνθαστοι».
 Να είμαστε ικανοί να διαπιστώνουμε τις αδυναμίες μας,
χωρίς να κατηγορούμε και να τιμωρούμε τον εαυτό μας,
και να προσπαθούμε ήρεμα και σιγά-σιγά να τις
βελτιώνουμε, χωρίς να ξεχνάμε και τα «δυνατά μας
χαρτιά» (που όλοι έχουμε).
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Η γενική παρατήρηση της ΤΕΔ:
 Οι περισσότεροι διαιτητές δεν αντιμετωπίζουν όλα τα

άρθρα ισοδύναμα.
 Ιδιαίτερα το 21 «η κακή συμπεριφορά και οι τιμωρίες
της».
 Συγκεκριμένα :
 Πρώτο και με διαφορά , αποφεύγουν να το εφαρμόσουν
(γνώση - φόβος- αυτοπεποίθηση).
 Όταν και άμα εφαρμόζεται, η χειροσήμανση διαφέρει
από την φυσιολογική, το ύφος διαφέρει ,διαφέρει από
αγώνα σε αγώνα, από σετ σε σετ , από το σημείο του
αγώνα και το πιο σημαντικό από παίκτη σε παίκτη …
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Επομένως:
 Το άρθρο 21 πρέπει να εφαρμόζεται.
 Να εφαρμόζεται με το ίδιο ύφος, ανεξάρτητα από τον

αγώνα, το σετ, το σημείο του σετ, το γήπεδο, τον παίκτη.
 Τότε και μόνο τότε θα έχετε την αποδοχή του καλού
διαιτητή.
 Η αποδοχή όμως οικοδομείται, κερδίζεται και
διατηρείται μέρα με τη μέρα … με πολλή γνώση και
προσπάθεια.
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21.Η ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΗΣ
21.1
Η ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά δεν υπόκειται σε
τιμωρία. Είναι καθήκον του πρώτου διαιτητή να αποτρέψει τις
ομάδες να φτάσουν στο επίπεδο των τιμωριών.
Αυτό γίνεται σε δύο στάδια:
Στάδιο 1: απευθύνοντας προφορική προειδοποίηση μέσω του
αρχηγού του αγώνα,
Στάδιο 2: δείχνοντας ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στο (στα) μέλος (μέλη) της
ομάδας που το (τα) αφορά. Αυτή η επίσημη προειδοποίηση
δεν είναι καθεαυτή μια τιμωρία, αλλά συμβολίζει ότι το μέλος
της ομάδας (και κατ’ επέκταση η ομάδα) έχει φτάσει στο
επίπεδο της τιμωριών για τον αγώνα. Καταγράφεται στο φύλλο
αγώνα, αλλά δεν έχει άμεσες συνέπειες.
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Τι κάνουμε στην πράξη;
 Στάδιο 1

Όπως και πριν, ο 1ος διαιτητής καλεί τον αρχηγό αγώνα και
προειδοποιεί προφορικά την ομάδα για την ελάχιστου
επιπέδου κακή συμπεριφορά μέλους ή μελών της ομάδας.
 Στάδιο 2
Ο 1ος διαιτητής καλεί έναν παίκτη και τον προειδοποιεί με
κίτρινη κάρτα για την ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά
του – η ομάδα του πλέον έχει φτάσει στο επίπεδο των
τιμωριών!
 Προειδοποίηση με χρήση κίτρινης κάρτας μπορεί να δοθεί
μόνο μία φορά σε κάθε ομάδα σε έναν αγώνα.
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 Η παραπάνω σειρά των 2 σταδίων προειδοποίησης για

ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά δεν είναι
υποχρεωτικό να ακολουθηθεί. Είναι στην κρίση του 1ου
διαιτητή να εφαρμόσει το στάδιο 2 απ’ ευθείας.
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 Σε

κάθε περίπτωση ελάχιστου επιπέδου κακής
συμπεριφοράς, η «τελική» προειδοποίηση πρέπει πάντα
να γίνεται με χρήση της κίτρινης κάρτας.

 Αν κάποιο μέλος της ομάδας τιμωρηθεί με απ’ ευθείας

κόκκινη κάρτα για απρεπή συμπεριφορά (χωρίς
προηγούμενη κίτρινη κάρτα) ή ακόμα και με κόκκινηκίτρινη (αποβολή/αποκλεισμός), τότε για μετέπειτα
ελάχιστου επιπέδου κακή συμπεριφορά άλλου μέλους της
ίδιας ομάδας, ο 1ος διαιτητής ακολουθεί τα στάδια
προειδοποίησης 1 και/ή 2, επειδή κάθε τιμωρία είναι
αυστηρώς προσωπική.
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Κακή συμπεριφορά που συνεπάγεται
τιμωρίες
 Απρεπής συμπεριφορά: ενέργεια αντίθετη στους καλούς

τρόπους ή στις ηθικές αρχές.
 Προσβλητική συμπεριφορά: δυσφημιστικές ή υβριστικές

λέξεις ή χειρονομίες ή οποιαδήποτε ενέργεια εκφράζει
περιφρόνηση.
 Επίθεση: φυσική επίθεση ή επιθετική ή απειλητική

συμπεριφορά
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Κάρτες που χρησιμοποιούνται
 Προειδοποίηση: χωρίς τιμωρία

– Στάδιο 1: Προφορική παρατήρηση
 – Στάδιο 2: Κίτρινη κάρτα (μόνο καταγραφή στο Φ.Α.)


 Ποινή: τιμωρία – Κόκκινη κάρτα (πόντος και σερβίς στους

αντιπάλους)
 Αποβολή: τιμωρία – Κόκκινη + Κίτρινη κάρτα μαζί
 Αποκλεισμός: τιμωρία – Κόκκινη + Κίτρινη κάρτα χωριστά
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Καταγραφή στο φύλλο αγώνα
 Ποινή (κόκκινη κάρτα) στον

προπονητή της ομάδας Β για
απρεπή συμπεριφορά.
 Προειδοποίηση καθυστέρησης
(κίτρινη κάρτα) στην ομάδα Α.
 Προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα)
στην ομάδα Β για ελάχιστου
επιπέδου κακή συμπεριφορά του
παίκτη Νο 12.
 Ποινή (κόκκινη κάρτα) στον
παίκτη Νο 7 της ομάδας Β.
 Ποινή καθυστέρησης (κόκκινη • Αποβολή (κόκκινη-κίτρινη
μαζί) στον C της ομάδας Β.
κάρτα) στην ομάδα Α.ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Σύνοψη
 Φανείτε έξυπνοι!
 Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε απ’ ευθείας

κόκκινη κάρτα.
 Μη θεωρείτε απαραίτητο ότι πρέπει πάντα να ακολουθήσετε
απόλυτα τη σειρά των διαδικασιών.
 «Παίξτε» τις ομάδες όπως ένας ψαράς «παίζει» ένα μεγάλο
ψάρι – χρησιμοποιήστε την προσωπικότητα και τη
νοημοσύνη σας!
 Να θυμάστε ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της συμπεριφοράς
για έναν, μπορεί να μην είναι ο ενδεδειγμένος για κάποιον
άλλον.
 Ο τρόπος εφαρμογής πειθαρχικού ελέγχου ενός
συναδέλφου, μπορεί να μην ταιριάζει σε σας.
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Βρείτε το δικό σας επίπεδο!
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
 ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
 Άρθρο 17ο (παρ.4 & 5) ∆ιαιτησία Αγώνων
 Παρ. 4. Ο Α΄ διαιτητής, σε περίπτωση ύπαρξης

προβληµάτων σε αγώνες των Πρωταθληµάτων που
διεξάγονται µε ευθύνη της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ, των
Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, σε σχέση µε την οµαλή
διεξαγωγή του αγώνα που κύρια οφείλονται σε
συµπεριφορά φιλάθλων – θεατών, είναι υποχρεωµένος
να προβαίνει στις παρακάτω, ανά περίπτωση, ενέργειες:
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 α) Σε περίπτωση που ακουστούν για 1η φορά οµαδικά

υβριστικά συνθήµατα ή αναρτηθούν πανό µε ανάλογο
περιεχόµενο µε στόχο διαγωνιζόµενα Σωµατεία, µέλη
αυτών (αθλητές, προπονητές, προσωπικό,), ή το Σώµα
των ∆ιαιτητών, ο Α’ ∆ιαιτητής ζητά από τον Παρατηρητή
του Αγώνα να αναγραφούν στο Φύλλο Αγώνα και να
γίνει σχετική σύσταση από την µικροφωνική
εγκατάσταση (1η προειδοποίηση).
 β) Όταν τα οµαδικά υβριστικά συνθήµατα ακουστούν για
2η φορά, ή το πανό δεν αποσυρθεί, ακολουθείται η ίδια
διαδικασία (2η προειδοποίηση).
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 γ)Όταν τα οµαδικά υβριστικά συνθήµατα συνεχίζουν να

ακούγονται για 3η φορά κατά την διάρκεια του ιδίου
αγώνα, τότε ο Α΄ διαιτητής έχει το δικαίωµα να
διακόψει προσωρινά τον αγώνα.
 δ) Σε περίπτωση που κατά τον ίδιο αγώνα τα υβριστικά
συνθήµατα και παρά τις γενόµενες παρατηρήσεις
επαναλαµβάνονται µε συνεχή τρόπο δηµιουργώντας
έντονα δυσφηµιστική εικόνα για το άθληµα, τότε ο Α΄
διαιτητής έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εκκένωση του
γηπέδου.
 ε) Οι ίδιες πειθαρχικές ποινές προβλέπονται και για την
περίπτωση χρησιµοποίησης δείκτη λέιζερ κατά αθλητή,
παράγοντα, διαιτητή ή άλλου συντελεστή του αγώνα.
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 στ) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα

ακουστούν συνθήµατα µε αντεθνικό περιεχόµενο ή που
σχετίζονται µε την καταγωγή αθλητών («ρατσιστικά
συνθήµατα»), ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία
 ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι
δυνατή η εκκένωση του γηπέδου, µέσα σε χρόνο 60΄,
τότε ο Α΄ διαιτητής µπορεί να διακόψει οριστικά τον
αγώνα, κάνοντας λεπτοµερή έκθεση για τα γεγονότα που
προκάλεσαν την κατά τα ανωτέρω διακοπή.

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 η) Σε περίπτωση ρίψης αντικειµένων εντός του αγωνιστικού

χώρου και ιδίως κροτίδων, πυρσών, βεγγαλικών κλπ, ή
συµπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή εισόδου φιλάθλων στον
ευρύτερο αγωνιστικό χώρο κατά τρόπο που από τα
παραπάνω να διακυβεύεται το κύρος και η οµαλή
διεξαγωγή του αγώνα, τότε ο Α΄ ∆ιαιτητής είναι
υποχρεωµένος να διακόψει προσωρινά τον αγώνα
ζητώντας να γίνουν συστάσεις και κλήσεις µέσω των
µεγαφώνων προκειµένου να σταµατήσουν τα παραπάνω
µε παράλληλη επισήµανση των συνεπειών πουµπορεί να
επιφέρουν στην οµάδα τους. Σε περίπτωση επανάληψης
ρίψεως αντικειµένων ή συµπλοκής φιλάθλων ή αθλητών ή
νέας εισόδου τους στον αγωνιστικό χώρο και εφόσον εξ’
αυτών µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός, τότε ο Α
διαιτητής έχει το δικαίωµα είτε να ζητήσει την εκκένωση
του γηπέδου είτε να διατάξει την οριστική διακοπή του
αγώνα.
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 θ) Εάν από τις παραπάνω πράξεις προκληθεί

διαπιστωµένος τραυµατισµός αθλητή ή προπονητή ή
διαιτητή, η διακοπή του αγώνα είναι υποχρεωτική.
 5) Σε κάθε µία από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις

όπως και σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωµάτων
αθλητών, παραγόντων, προπονητών κλπ, οι διαιτητές
είναι υποχρεωµένοι να αναγραφούν στο Φ.Α. τα σχετικά
επεισόδια µε κάθε λεπτοµέρεια και εντός 24 ωρών να
υποβάλουν στην, κατά περίπτωση, διοργανώτρια αρχή
έκθεση για τα συµβάντα.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!
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