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Περιπτώσεις ΕΜΜΕΣΩΝ και μετατροπή του εμμέσου σε ΑΜΕΣΟ φάουλ 

 

Το έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα είναι μία από τις τεχνικές ποινές που 

επιβάλλεται σε βάρος της ομάδας του παραβάτη παίκτη, όταν αυτός 

διαπράττει μια παράβαση ήσσονος σημασίας. Τέτοιες παραβάσεις είναι κυρίως 

αυτές που δεν «εμπεριέχουν» επαφή στη διεκδίκηση. Για παράδειγμα όταν 

ένας παίκτης σηκώνει το πόδι του, πάνω από τη μέση, για να διεκδικήσει τη 

μπάλα κοντά στον αντίπαλο, δημιουργώντας την πιθανότητα κινδύνου για τη 

σωματική ακεραιότητα ή δημιουργεί στον αντίπαλο αναστολές στο να θελήσει 

να παίξει τη μπάλα γιατί φοβάται να προσπαθήσει μήπως και κτυπήσει, τότε 

εμφανίζεται η παραβατική ενέργεια προς τον αντίπαλο. Αυτό τιμωρείται με 

έμμεσο φάουλ. Πρέπει να προσέξουμε την περίπτωση εκείνη όπου αν στην 

διεκδίκηση υπάρξει επαφή τότε η τεχνική ποινή μετατρέπεται σε Άμεσο 

φάουλ. 

Βέβαια η ύπαρξη σ’ έναν και σε κάθε αγώνα ενός εμμέσου για τις περιπτώσεις 

εκείνες που δεν έχουν σχέση με τον τρόπο που παίζει ένας παίκτης, αποτελεί 

συνθήκη Κανονισμού για τις καταστάσεις εκείνες όπου διαδικασίες 

αντιμετωπίζονται είτε παραβατικά, είτε αδιάφορα. Και οι καταστάσεις ή οι 

συμπεριφορές αυτές, οι σχετιζόμενες με τη μπάλα και το χρόνο του παιχνιδιού 

(καθυστέρηση), αποτελούν αιτιάσεις για τη χρήση εφαρμογής του εμμέσου 

φάουλ. Ας δούμε λοιπόν μερικές απ’ αυτές… 

 

1. Παίζει με επικίνδυνο τρόπο (δεν έρχεται όμως σε επαφή με τον 

αντίπαλο) 

 
Παίκτης σηκώνει το πόδι ψηλότερα από τη μέση 
του σώματος του αντιπάλου δημιουργώντας 
κίνδυνο για τον αντίπαλο που είναι κοντά. Είναι 
επικίνδυνο παιχνίδι και τιμωρείται με έμμεσο. 

 
Ο τερματοφύλακας προσπαθώντας να πιάσει τη 
μπάλα, σηκώνει το πόδι του ψηλά και 
δημιουργεί κίνδυνο για τον αντίπαλο. Είναι 
επικίνδυνο παιχνίδι και τιμωρείται με έμμεσο 

 

 
Ο παίκτης σηκώνει το πόδι του για να κλωτσήσει 
τη μπάλα που κρατά ο τερματοφύλακας. Δεν 
έρχεται σε επαφή με τα χέρια του. Είναι 
επικίνδυνο παιχνίδι και τιμωρείται με έμμεσο 

 
Ο παίκτης επιχειρεί να λακτίσει τη μπάλα ενώ τη 
κρατά ο τερματοφύλακας. Είναι επικίνδυνο 
παιχνίδι και τιμωρείται με έμμεσο 
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 Σκύψιμο του παίκτη με τη σκούρα φανέλα, 
χαμηλότερα από τη μέση του αντιπάλου του για 
να διεκδικήσει τη μπάλα. Δημιουργεί κίνδυνο για 
τον εαυτό του. Παθητικό επικίνδυνο παιχνίδι 
που τιμωρείται με έμμεσο. 

 Ο τερματοφύλακας πέφτει στα πόδια του 
αντιπάλου του, που διεκδικεί τη μπάλα, με 
απλωμένα τα χέρια για να πιάσει τη μπάλα και 
να υπερασπιστεί το τέρμα του. Είναι παθητικό 
επικίνδυνο παιχνίδι, αλλά κατ’ εξαίρεση ο 
τερματοφύλακας δεν τιμωρείται 

 

 

2. Μπαίνει» στη πορεία του αντιπάλου για τη μπάλα και εμποδίζει την 

προώθησή του 

 Ο παίκτης με τη σκούρα φανέλα δεν παίζει 
τη μπάλα και ανακόπτει τον αντίπαλό του να 
την πλησιάσει, θέτοντας το σώμα του στον 
«διάδρομο» του αντιπάλου. Έμμεσο φάουλ 

 Ο παίκτης με τη άσπρη φανέλα δεν παίζει τη 
μπάλα και εμποδίζει τον αντίπαλό του να 
την πλησιάσει, ερχόμενος σε επαφή, με το 
σώμα του, με τον αντίπαλο. Άμεσο φάουλ  

 Ο παίκτης με τη άσπρη φανέλα δεν παίζει τη 
μπάλα και εμποδίζει τον αντίπαλό του να 
την πλησιάσει, ερχόμενος σε επαφή με το 
σώμα και χρησιμοποιώντας τον βραχίονά 
του. Άμεσο φάουλ 

 Ο παίκτης με την άσπρη φανέλα έχει θέσει 
υπό τον έλεγχό του τη μπάλα και 
μετακινείται προς τα πίσω, εναντίον του 
αντιπάλου του. Είναι παράβαση και 
τιμωρείται με άμεσο φάουλ. 

 

 

3. Ενώ η μπάλα παίζεται ζητά άδεια να βγει έξω. Η μπάλα έρχεται κοντά 

του και την αγγίζει (πχ την κλωτσά) 

4. Δημιουργεί εικόνα προσποιούμενος ότι δέχθηκε παράβαση για να 

παρασύρει τον διαιτητή σε μια λανθασμένη απόφαση σε βάρος της 

αντίπαλης ομάδας 

5. Χρησιμοποιεί ένα τρικ προκειμένου να γυρίσει πίσω, στον 

τερματοφύλακά του, τη μπάλα (όχι κλωτσώντας την. Τη σηκώνει πχ με 

το πόδι στο κεφάλι και την στέλνει πίσω) 

6. Είσοδος, έφοδος στον και από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ η μπάλα παίζει 

7. «Απατηλή» φωνή 
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8. Λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει τη μπάλα ενώ ο τερματοφύλακας 

βρίσκεται στη διαδικασία να τη διώξει. 

 

 

 

 

 

9. Λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει τη μπάλα ενώ τη κρατά ο 

τερματοφύλακας. 

 

 

 

 

 

 

10. Κρατά «σκεπασμένη» τη μπάλα ανάμεσα στα πόδια του έχοντας σκοπό να 

καθυστερήσει τη συνέχεια του παιχνιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

11. Διαμαρτύρεται με διάφορους τρόπους, δηλαδή … 

 Χειρονομεί  

 Διαφωνεί, διαμαρτύρεται 

 Βρίζει  

 

 Εμποδίζει τον τερματοφύλακα να 
διώξει τη μπάλα από τα χέρια του 

στην οποία έχει μπλοκάρει 

 

Ο τρόπος αυτός διεκδίκησης της μπάλας  

είναι επικίνδυνος για τη σωματική 
ακεραιότητα του τερματοφύλακα. Με την 

επαφή το επικίνδυνο παιχνίδι 

μετατρέπεται σε επικίνδυνο μαρκάρισμα. 
Είναι Άμεσο και κίτρινη. 

 

Ο παίκτης κάθεται κάτω και 

«καλύπτει» τη μπάλα με τα πόδια του, 

πέρα από λογικό χρονικό όριο και με 
σκοπό να καθυστερήσει τη 

συνέχιση του παιχνιδιού (και 
κίτρινη) 


