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ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΠΣ        
 
ΟΜΑΔΕΣ:      
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ:       ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:       
 

 
 Όνομα Βαθμοί Βαθμοί 

Διαιτητής                   
Α’ Βοηθός                   
Β’ Βοηθός                   

 

Κλίμακα αξιολόγησης 

9.0 - 10 Εξαιρετική απόδοση. 

8.5 - 8.9 Πολύ καλή. Σωστή λήψη σημαντικών αποφάσεων. 

8.3 - 8.4 Καλή. Αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης 

8.2 Ικανοποιητική με μικρά σημεία για βελτίωση. 

8.0 - 8.1 Ικανοποιητική με σημαντικά πεδία προς βελτίωση. 

7.9 Ένα ξεκάθαρο σημαντικό σφάλμα, διαφορετικά 8.3 και άνω. 

7.8 Ένα ξεκάθαρο σημαντικό σφάλμα, διαφορετικά 8.0 - 8.2. 

7.5 - 7.7 Κάτω της αναμενόμενης απόδοσης, φτωχός έλεγχος, σημαντικά σημεία προς βελτίωση. 

7.0 - 7.4 Απογοητευτική. Κάτω των προσδοκιών και ένα ξεκάθαρο σημαντικό σφάλμα ή απόδοση με 
δύο ή περισσότερα ξεκάθαρα σημαντικά σφάλματα. 

6.0 - 6.9 Μη αποδεκτή απόδοση. 

       

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ + = - 

Συμπεριφορά- Εμφάνιση- Στολή- Σήμα- Παρουσία- Στυλ    

Αυτοπεποίθηση- Αποφασιστικότητα- Αμεροληψία- Δυναμικότητα    

Διατήρηση του ελέγχου του αγώνα- Ηρεμία- Σοβαρότητα- Διακριτικότητα    

Σεβασμός- Παραδοχή- Αναγνώριση- Επηρεασμός από παίκτες ή από κοινό    

Αντοχή- Φυσική κατάσταση- Γρήγορος- Ταχύς    

Διαγώνια κίνηση- Ευρύ πλάγιο οπτικό πεδίο    

Σωστή τοποθέτηση στις στημένες φάσεις - Διάβασμα του αγώνα    

Ακριβής χρονομέτρηση του αγώνα    

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ + = - 

Σωστός και συνεπής καταλογισμός των φάουλ    

Σαφής διαχωρισμός του τάκλιν με σκοπό την μπάλα ή τον αντίπαλο    

Άμεση παρέμβαση στο σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι    

Συνεπής τιμωρία των σπρωξιμάτων, τραβηγμάτων, κρατημάτων    

Εγρήγορση για την χρήση αγκώνων    

Σωστή και συνεπής τιμωρία για προσποίηση, διαφωνία, καθυστερήσεις    

Σωστή κρίση για: α) παρεμπόδιση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης τέρματος    

                            β) σταμάτημα υποσχόμενης επιθετικής ενέργειας    

Διαχωρισμός εκούσιου από ακούσιο χειρισμό της μπάλας με το χέρι    

Σαφής διαχωρισμός άμεσου και έμμεσου φάουλ    

Απόσταση των 9.15 μέτρων στις εκτελέσεις φάουλ    

Σωστή επανέναρξη του παιχνιδιού (πλάγιο άουτ, άουτ, κόρνερ, εναρκτήριο)    

Σωστή διαδικασία αντικατάστασης και διαχείριση τραυματισμών παικτών    

Σωστή χρήση του κανόνα του πλεονεκτήματος    

Εφαρμογή του πλεονεκτήματος    

Αντίδραση στη περίπτωση αλλαγής της φύσης του αγώνα    

Η στάση του ως προς τη γρήγορη επανέναρξη του αγώνα    

Ολοκληρωμένες, ζωηρές, ξεκάθαρες υποδείξεις. Σωστή χρήση της σφυρίχτρας    

Πώς αντιμετωπίζει αντιπαραθέσεις-αντιδικίες μεταξύ των παικτών    

                                 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + = - 

Συνέπεια και σταθερότητα    

Κίτρινη κάρτα όταν παρεμποδίζεται μια υποσχόμενη επιθετική ενέργεια    

Κίτρινη κάρτα για αντιαθλητική συμπεριφορά    

Κόκκινη κάρτα για τάκλιν που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του αντιπάλου    

Κόκκινη κάρτα για παρεμπόδιση μιας προφανούς ευκαιρίας για γκολ    

Ήρεμη και σαφής επίδειξη καρτών και σωστή ταυτοποίηση του παίκτη    

Θάρρος για πέναλτι και κόκκινη κάρτα    

Περιορισμένες συζητήσεις και χειρονομίες με τους παίκτες    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      ΩΡΑ:      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ:      ΓΗΠΕΔΟ:       ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:      
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Ανοχή σε διαμαρτυρίες παικτών    

Αντιμετώπιση συμπεριφοράς των πάγκων    

 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ                                                + = - 

Σωστή θέση και οπτική επαφή με τους βοηθούς του    

Υποστήριξη – συμπαράσταση των βοηθών του    

Άμεση παρέμβαση για διαμαρτυρίες σε βάρος των βοηθών του    

Διχογνωμίες (πλάγια άουτ, κόρνερ, άουτ κλπ)    

 
                                                         

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
Α΄ΒΟΗΘΟΣ                                                                                                               Β΄ ΒΟΗΘΟΣ              

+ = - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ + = - 

   Διαχωρισμός ενεργητικού και παθητικού offside    

   Σωστές υποδείξεις σε κοντινά φάουλ    

   Σωστές υποδείξεις φάουλ στην «πλάτη» του διαιτητή    

   Καλή συνεργασία για παραβάσεις εκτός οπτικού πεδίου του διαιτητή    

   Συνεργασία για παράβαση μέσα ή έξω από την περιοχή    

   Τοποθέτηση τείχους 9.15μ σε φάουλ κοντά του    

   Σαφής υπόδειξη σε «αμφισβητούμενο» γκολ    

   Βοήθεια στις αντικαταστάσεις παικτών    

   Τοποθέτηση/κίνηση στην ευθεία με τον προτελευταίο αμυντικό    

   Σωστές υποδείξεις αράουτ, άουτ, κόρνερ    

                                                 ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑ: 

Εύκολος        Συνήθης          Δύσκολος        Πολύ Δύσκολος    

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ 

      

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

Α΄ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ:             
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Β΄ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ:             

                                                                                    
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

      

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 

ΛΕΠΤΟ ΕΞΩ ΜΕΣΑ ΛΕΠΤΟ ΕΞΩ ΜΕΣΑ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:            Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
                          


