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1 Ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Οι παίκτες, που έχουν τραυματιστεί, πρέπει να μπουν, ξανά στον 
αγωνιστικό χώρο, από τη διχοτόμο γραμμή; 

Α Ναι, πάντα. 
Β Ναι, μερικές φορές. 
Γ Όχι 
Δ Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή κάθε φορά. 

 

 2 Η εκτέλεση μιας επαναφοράς από τα πλάγια δεν γίνεται από το σημείο που ο διαιτητής έδειξε 
ότι η μπάλα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Β ζητά την επανάληψη του πλαγίου από την ίδια ομάδα 
Γ ζητά επανάληψη του πλαγίου από την αντίπαλη ομάδα 
Δ παρατηρεί τον παίκτη, που εκτέλεσε το πλάγιο, για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει 

πάλι πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα 

 

 3 Μπορεί ν' αντικατασταθεί παίκτης που αποβλήθηκε πριν την έναρξη του αγώνα; 
Α Μπορεί και από έναν παίκτη που δεν συμπεριέλαβε στην 18άδα ο προπονητής. 
Β Μπορεί από έναν από τους δηλωθέντες αναπληρωματικούς 
Γ Μπορεί από όποιον παίκτη που ήλθε εκείνη τη στιγμή 
Δ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 

 

 4 Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να τιμωρείται ένας παίκτης για επικίνδυνο παιχνίδι; 
Α αν, ενώ προσπαθεί να παίξει τη μπάλα, αυτό που κάνει μπορεί να τραυματίσει έναν αντίπαλο ή 

τον ίδιο. 
Β Πρέπει να πρόκειται για απρόσεκτη διεκδίκηση της μπάλας. 
Γ Πρέπει να υπάρχει επαφή με τον αντίπαλο. 
Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 

 5 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. 

 

 6 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. 
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7 Κόρνερ καταλογίζεται όταν … 
Α ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο αντίπαλο τέρμα. 
Β ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα λακτίζεται απευθείας στο τέρμα της ομάδας που εκτελεί το 

λάκτισμα. 
Γ σημειώνεται γκολ απευθείας μετά από ένα από τέρματος λάκτισμα κατά της αντίπαλης ομάδας. 
Δ μετά από πλάγιο η μπάλα μπαίνει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα. 

 

 8 Παίκτης, ο οποίος βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου και δέχεται ιατρική φροντίδα, ανατρέπει 
έναν αντίπαλο που περνά δίπλα στη πλάγια γραμμή εντός του αγωνιστικού χώρου. Ο διαιτητής 
… 

Α αποβάλει τον παίκτη και καταλογίζει έμμεσο φάουλ. 
Β παρατηρεί τον παίκτη και το σφυρίζει έμμεσο φάουλ 
Γ ανάλογα, είτε παρατηρεί είτε αποβάλει τον παίκτη. Ο αγώνας αρχίζει πάλι είτε με άμεσο, είτε με 

πέναλτι. 
Δ παρατηρεί τον παίκτη και το παιχνίδι αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή. 

 

 9 Ο διαιτητής καταλογίζει ένα ελεύθερο λάκτισμα κοντά στη διχοτόμο και δίνει εντολή να 
εκτελεστεί. Ένας αντίπαλος στέκεται κοντά στη μπάλα λίγο πριν εκτελεστεί το φάουλ. Η μπάλα 
χτυπά τον αντίπαλο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 9,15 μ. από τη μπάλα. Ο 
διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού αποβάλει τον αντίπαλο κι 
ο αγώνας αρχίζει πάλι σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί επειδή ο αντίπαλος δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του 
ελεύθερου λακτίσματος. 

Γ παρατηρεί τον αντίπαλο επειδή δεν τήρησε την απαιτούμενη απόσταση κατά την εκτέλεση του 
ελεύθερου λακτίσματος.  Αν δεν εφαρμόσει το πλεονέκτημα, επαναλαμβάνει το ελεύθερο 
λάκτισμα. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
 

 10 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. 
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11 Μετά την παράταση κι ενώ εκτελούνται τα πέναλτις, παίκτης, στο κέντρο του αγωνιστικού 
χώρου, γρονθοκοπεί αντίπαλό του και τον τραυματίζει σοβαρά. Ο εκεί ευρισκόμενος βοηθός 
ενημερώνει τον διαιτητή. Οι ομάδες, στη διάρκεια του αγώνα και της παράτασης, έχουν κάνει 
από δύο αλλαγές παικτών. Ο διαιτητής ... 

Α προειδοποιεί τον παραβάτη, αφού η διαδικασία των πέναλτι δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα κι 
επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο πειθαρχικός έλεγχος και επιτρέπει την αντικατάσταση του 
τραυματία με αναπληρωματικό επειδή η ομάδα του έχει δικαίωμα μιας αλλαγής ακόμα 

Β προβαίνει σε συστάσεις προς τον παραβάτη αφού η διαδικασία των πέναλτι δεν αποτελεί, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό, συνέχεια του αγώνα κι επομένως δεν μπορεί να εφαρμοσθεί 
πειθαρχικός έλεγχος και δεν επιτρέπει την αντικατάσταση του τραυματία με αναπληρωματικό. 

Γ αποβάλει τον παραβάτη, δεν επιτρέπει την αντικατάσταση του τραυματία από αναπληρωματικό 
και ζητά από την αντίπαλη ομάδα ν' αφαιρέσει έναν παίκτη. 

Δ αποβάλει τον παραβάτη και επιτρέπει την αντικατάσταση του τραυματία με αναπληρωματικό 
επειδή η ομάδα του έχει το δικαίωμα μιας αλλαγής ακόμα. 

  

12 Παίκτης χτυπά αντίπαλο με δυνατό τρόπο, ενώ η μπάλα δεν παίζει. Ποιο είναι το παράπτωμα 
που διαπράττει; 

Α Ο παίκτης είναι ένοχος για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 
Β Ο παίκτης είναι ένοχος για βίαιη συμπεριφορά. 
Γ Ο παίκτης είναι ένοχος για αντιαθλητική συμπεριφορά. 
Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 

 

 13 Παίκτης είναι ένοχος βίαιης συμπεριφοράς κατά αντιπάλου, ενώ η μπάλα δεν είναι στο 
παιχνίδι. Πώς θα επαναρχίσει ο διαιτητής το παιχνίδι; 

Α Με ελεύθερο διαιτητή, διότι η μπάλα δεν έπαιζε την ώρα της παράβασης 
Β Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού. 
Γ Με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το σημείο της παράβασης. 
Δ Με έμμεσο από το σημείο της παράβασης. 

 

 14 Ένας παίκτης ζητά άδεια για να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Ενώ κατευθύνεται έξω από 
τον αγωνιστικό χώρο, έρχεται η μπάλα κοντά του και την κλωτσά. Ποια πρέπει να είναι η 
απόφαση του διαιτητή; 

Α Παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και καταλογίζει έμμεσο φάουλ, υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας, στο σημείο που άγγιξε τη μπάλα. 

Β Ο διαιτητής καταλογίζει πλάγιο υπέρ της αντίπαλης ομάδας. 
Γ Ο διαιτητής εκτελεί ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο υπήρξε επαφή με τη μπάλα. 
Δ Ο διαιτητής εκτελεί ελεύθερο διαιτητή από το σημείο στο οποίο υπήρξε επαφή με τη μπάλα 

δείχνοντας και κίτρινη στον παίκτη. 
  

15 Πόσα κοντάρια με σημαία υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο και γύρω από αυτόν; 
Α Έξι. 
Β Τέσσερα υποχρεωτικά και δύο προαιρετικά. 
Γ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 
Δ Τέσσερα. 
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16 Μετά από ελεύθερο διαιτητή η μπάλα βγαίνει αμέσως εκτός αγωνιστικού χώρου, από την 
πλάγια γραμμή, αφού έχει αγγίξει το έδαφος, αλλά χωρίς να έχει την παίξει ή να την έχει 
αγγίξει ένας παίκτης. Ο διαιτητής …. 

Α εκτελεί πάλι το ελεύθερο διαιτητή στο ίδιο σημείο. 
Β επιτρέπει την συνέχιση του παιχνιδιού. 
Γ καταλογίζει πλάγιο στην ομάδα που έπαιξε τη μπάλα τελευταία. 
Δ εκτελεί πάλι το ελεύθερο διαιτητή από τη γραμμή του πλαγίου. 

 

 17 Ένα από τέρματος λάκτισμα επιτρέπεται να εκτελεστεί από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην 
περιοχή του τέρματος; 

Α Ναι, πάντα. 
Β Όχι, ποτέ. 
Γ Ναι, αλλά μόνο από τον τερματοφύλακα. 
Δ Όχι, η τοποθέτηση εξαρτάται από την πλευρά του τέρματος απ' όπου η μπάλα βγήκε έξω από τον 

αγωνιστικό χώρο. 

 

 18 Ο διαιτητής ενημερώνει ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετος χρόνος. Τι πρέπει να κάνει ο τέταρτος 
διαιτητής; 

Α δείχνει το "0" στον πίνακα. 
Β Οφείλει να πληροφορήσει τον παρατηρητή του αγώνα. 
Γ πρέπει να το αναφέρει στις οικείες αρχές. 
Δ Δεν πρέπει να κάνει τίποτα. 

 

 19 Επιτρέπεται στους παίκτες να φοράνε κοσμήματα κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού; 
Α Ναι. 
Β Όχι. 
Γ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 
Δ Εξαρτάται από το διαιτητή. 

 

 20 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. 

 


