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1 Επιτρέπεται, όταν πρόκειται να εκτελεστεί πέναλτι, στη διάρκεια του παιχνιδιού, σε παίκτη να 
σταθεί σε θέση offside, έξω από την περιοχή πέναλτι, πριν αυτό εκτελεσθεί; 

Α Όχι. Όλοι παίκτες και οι συμπαίκτες του παίκτη, που εκτελεί το πέναλτι, πρέπει να βρίσκονται 
πίσω από το σημείο του πέναλτι. 

Β Ναι. Οι παίκτες  μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την περιοχή πέναλτι. 
Γ Ναι, πάντα. 
Δ Όχι, ο παίκτης παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 

 2 Αν η μπάλα σκάσει ή καταστεί αντικανονική κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το παιχνίδι 
διακόπτεται και ξεκινά πάλι... 

Α με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
Β με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
Γ με επαναφορά από τα πλάγια. 
Δ με ελεύθερο διαιτητή. 

 

 3 Ποιος ελέγχει το παιχνίδι; 
Α Ο διαιτητής. 
Β Οι βοηθοί του διαιτητή. 
Γ Ο τέταρτος διαιτητής. 
Δ Ο διαιτητής και ο τέταρτος διαιτητής. 

 

 4 Ο κανονισμός της διοργάνωσης αναφέρει ότι όλοι οι παίκτες  και αναπληρωματικοί πρέπει να 
δηλώνονται πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα. Στο εναρκτήριο λάκτισμα μια ομάδα δηλώνει 
στο διαιτητή ότι θα ξεκινήσει με 9 παίκτες.  Μπορούν δυο παίκτες  που θα φθάσουν με 
καθυστέρηση να συμμετάσχουν στο παιχνίδι, εφόσον αυτό έχει ξεκινήσει; 

Α Ναι, εφόσον οι παίκτες  που έφτασαν με καθυστέρηση είχαν δηλωθεί, στο φύλλο αγώνα, πριν από 
την έναρξη του παιχνιδιού. 

Β Όχι. 
Γ Ο διαιτητής μπορεί να αποφασίσει το να επιτρέψει σε όσους παίκτες  έφτασαν με καθυστέρηση 

να συμπληρώσουν την ομάδα. 

Δ Μόνο εφόσον συμφωνεί η αντίπαλη ομάδα. 
 

 5 Παίκτης δέχεται δεύτερη κίτρινη κάρτα αλλά ο διαιτητής δεν τον αποβάλει. Ποιος θα παρέμβει 
για να διορθωθεί το λάθος; 

Α Ο οποιοσδήποτε από την υπόλοιπη διαιτητική ομάδα, που υπέπεσε στην αντίληψή του, δρώντας 
μάλιστα άμεσα. 

Β Μόνον ο βοηθός κοντά στον οποίο έγινε το συμβάν. 
Γ Μόνον το Τέταρτος. 
Δ Μόνον οι βοηθοί. 
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6 Παίκτης είναι έτοιμος να εκτελέσει κόρνερ. Κοντοστέκεται σκεπτόμενος να πασάρει σε 
συμπαίκτη του, που ήδη έχει πλησιάσει. Μετανιώνει και σεντράρει. Συγχρόνως τρέχει γρήγορα 
και προλαβαίνει να παίξει αμέσως τη μπάλα, μέσα στη περιοχή πέναλτι, η οποία εν τω μεταξύ 
έχει κτυπήσει στο πρώτο δοκάρι, στο οποίο στέκεται άλλος συμπαίκτης του. Έχοντας την κατοχή 
της μπάλας κάνει δύο βήματα κι ένας αντίπαλος τον ανατρέπει καθαρά. Ο διαιτητής σφυρίζει ... 

Α πέναλτι χωρίς εφαρμογή πειθαρχικού ελέγχου. 
Β πέναλτι και δείχνει κίτρινη κάρτα στον αντίπαλο παίκτη. Παράβαση στέρησης προφανούς 

ευκαιρίας για γκολ δεν υπάρχει διότι συμπαίκτης του βρίσκεται δίπλα στο δοκάρι. 

Γ πέναλτι και αποβάλει τον αντίπαλο. 
Δ έμμεσο 

 

 7 Από ποιο σημείο του αγωνιστικού χώρου πρέπει να αποχωρήσει ο παίκτης που αντικαθίσταται; 
Α Την διχοτόμο γραμμή. 
Β Οπουδήποτε. 
Γ Την πλάγια γραμμή. 
Δ Την γραμμή του τέρματος. 

 

 8 Κατά την εκτέλεση ενός από τέρματος λακτίσματος, συμπαίκτης του εκτελεστή κλωτσά τη 
μπάλα πριν αυτή βγει από την περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής … 

Α παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το από 
τέρματος λακτίσματος. 

Β καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα 
Γ διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το από τέρματος λάκτισμα διότι η μπάλα δεν ήταν στο παιχνίδι 
Δ παρατηρεί τον συμπαίκτη για καθυστέρηση και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα 

 

 9 Παίκτης βρίσκεται σε θέση offside,  ενώ ο συμπαίκτης του όχι. Και οι δύο τρέχουν ταυτόχρονα 
προς τη μπάλα. Ο συμπαίκτης παίζει τη μπάλα. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 
Β διακόπτει το παιχνίδι και σημειώνει έμμεσο 
Γ διακόπτει το παιχνίδι αμέσως και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 
Δ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο σε βάρος της επιτιθέμενης ομάδας για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. 

 

 10 Πριν από την έναρξη της διαδικασίας των πέναλτι τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής; 
Α διαλέγει το γήπεδο που θα εκτελεστούν τα πέναλτι 
Β κάνει κλήρωση για να δει σε ποιο τέρμα θα εκτελεστούν τα πέναλτι 
Γ διαλέγει το τέρμα στο οποίο θα εκτελεστούν τα πέναλτι 
Δ κάνει κλήρωση για να δει ποια ομάδα θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι 
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11 Παίκτης, που είχε αποχωρήσει σε φυσική διακοπή, ύστερα από εντολή του διαιτητή, διότι δεν 
είχε επικαλαμίδες, θέλει να επιστρέψει, αφού έχει τακτοποιήσει τον εξοπλισμό του. Στέκεται 
λίγο έξω από την πλάγια γραμμή και σηκώνει το χέρι του για να τον δει ο διαιτητής. Ο διαιτητής 
… 

Α του κάνει νεύμα να μπει, ενώ η μπάλα παίζεται, αφού τον έχει ελέγξει ο βοηθός. 
Β σταματά το παιχνίδι και πάει κοντά του να τον ελέγξει. Αφού διαπιστώνει την ορθότητα, του δίνει 

την άδεια. 

Γ σε διακοπή του αγώνα τον ελέγχει και του επιτρέπει να μπει. 
Δ Σε διακοπή του αγώνα, του κάνει νόημα να συμμετάσχει άμεσα στο παιχνίδι. 

 

 12 Η απόσταση της κάτω πλευράς του οριζόντιου δοκαριού από το έδαφος είναι... 
Α 2,30 μ 
Β 2,75 μ 
Γ 2,44 μ 
Δ 3 μ 

 

 13 Για ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι υπεύθυνος ο διαιτητής; 
Α Την λήψη πειθαρχικών μέτρων. 
Β Την εφαρμογή των κανόνων της διοργάνωσης. 
Γ Την εκτίμηση των τραυματισμών των παικτών. 
Δ Το να ενεργεί ως χρονομέτρης. 

 

 14 Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για να επιτρέψουν την αλλαγή της μπάλας 
είναι... 

Α ο διοργανωτής. 
Β ο προπονητής. 
Γ οι αρχηγοί και των δυο ομάδων. 
Δ ο διαιτητής. 

 

 15 Επιτιθέμενος παίκτης εκτελεί σωστά ένα πλάγιο. Τη μπάλα δέχεται συμπαίκτης του, που 
βρίσκεται σε θέση offside, κι αφού την  κοντρολάρει σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής … 

Α ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο επειδή ο παίκτης συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι από 
θέση offside. 

Β σφυρίζει έμμεσο αμέσως μόλις η μπάλα μπει στο  παιχνίδι. 
Γ ακυρώνει το γκολ κι αρχίζει ξανά τον αγώνα με από τέρματος λάκτισμα. 
Δ καταλογίζει γκολ 

 

 16 Μπορεί ένας παίκτης να βάλει γκολ στο τέρμα του, παίζοντας τη μπάλα με τα χέρια του; 
Α Όχι. 
Β Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφύλακα και αν δεν παραβιάζονται οι Κανόνες του Παιχνιδιού. 
Γ Ναι, εφόσον η μπάλα παιζόταν την στιγμή εκείνη. 
Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
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 17 Αν ένας παίκτης περάσει τις γραμμές ορίων του αγωνιστικού χώρου εξ αιτίας της προωθητικής 
του κίνησης, μπορεί να θεωρηθεί ως αποχώρηση χωρίς την άδεια του διαιτητή; 

Α Ναι, ο διαιτητής πρέπει να τον παρατηρήσει. 
Β Όχι, διότι τυχαία έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο κάτι που δεν θεωρείται αντιαθλητική 

συμπεριφορά. 

Γ Ναι, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει το παιχνίδι, να τιμωρήσει την ομάδα του με έμμεσο που θα 
εκτελεστεί από το σημείο όπου διαπράχθηκε και να παρατηρήσει τον παίκτη 

Δ Όχι, αλλά ο παίκτης επιτρέπεται να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο με την άδεια του διαιτητή. 
 

 18 Σε ποια περίπτωση μπορεί ο παίκτης, που εκτελεί το κόρνερ, να βγάλει το σημαιάκι με το 
κοντάρι και στην συνέχεια αφού ολοκληρώσει την εκτέλεση του κόρνερ να το ξαναβάλει στη 
θέση του; 

Α Σε καμιά περίπτωση 
Β όταν θέλει να το κτυπήσει με το αριστερό του πόδι 
Γ Μόνο τη στιγμή της εκτέλεσης του κόρνερ. Την επανατοποθέτηση θα κάνει ο Βοηθός διαιτητή. 
Δ Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το κοντάρι εμποδίζει τον εκτελεστή. 

 

 19 Παίκτης εκτελεί ένα ελεύθερο λάκτισμα σηκώνοντας τη μπάλα με τα δυο του πόδια 
ταυτόχρονα, και σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει γκολ 
Β παρατηρεί τον παίκτη και αρχίζει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
Γ ακυρώνει το γκολ 
Δ παρατηρεί τον παίκτη και αρχίζει πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή. 

 

 20 Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρξει παράβαση offside, για 
επιτιθέμενο που βρίσκεται σε θέση offside; 

Α Απευθείας από πέταγμα της μπάλας, με τα χέρια, από τον τερματοφύλακά του. 
Β Μετά από εκτέλεση κόρνερ. 
Γ Μετά από εκτέλεση πλαγίου. 
Δ Καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

 


