
 

GRE_06                                                                                            ΣΧΟΛΕΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ_2016_17                                                                                                        1 
 
 

1 Ένας παίκτης εκτελεί σωστά κόρνερ. Μπορεί να σημειωθεί γκολ και στα δύο τέρματα; 
Α Όχι, ένα τέρμα δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας από κόρνερ. 
Β Ναι, και στα δύο τέρματα. 
Γ Όχι, γιατί τέρμα σημειώνεται μόνο κατά της αντίπαλης ομάδας. 
Δ Όχι, αν σημειωθεί αυτογκόλ, το κόρνερ επαναλαμβάνεται. 

 

 2 Εκτελείται από τέρματος λάκτισμα και ένας αντίπαλος σταματά τη μπάλα πριν να βγει από την 
περιοχή πέναλτι. Ο διαιτητής … 

Α διακόπτει το παιχνίδι και ζητά την επανάληψη του από τέρματος λακτίσματος 
Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Γ διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 
Δ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αμυνόμενη ομάδα 

 

 3 Κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου διαιτητή, αφού η μπάλα έχει αγγίξει το έδαφος, αλλά πριν την 
αγγίξει άλλος παίκτης, αμυνόμενος που βρίσκεται μέσα στη δική του περιοχή πέναλτι που 
υπερασπίζεται φτύνει έναν αντίπαλο μέσα στο τόξο του πέναλτι. Ο διαιτητής … 

Α αποβάλει τον αμυνόμενο και εκτελεί πάλι το ελεύθερο διαιτητή. 
Β αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα 
Γ αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει άμεσο για την αντίπαλη ομάδα από το σημείο στο οποίο 

βρισκόταν ο παίκτης μέσα στο τόξο του πέναλτι. 

Δ αποβάλει τον αμυνόμενο και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα από το σημείο στο οποίο 
βρισκόταν ο παίκτης μέσα στο τόξο του πέναλτι. 

 

 4 Σε ποια από τις ακόλουθες απαντήσεις δεν είναι σωστό να ξεκινά το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή; 
Α Όταν η μπάλα του παιχνιδιού παίζεται και μπει στον αγωνιστικό χώρο μια άλλη μπάλα η οποία 

εμποδίζει το παιχνίδι. 

Β Όταν ο διαιτητής αποφασίσει να διακόψει το παιχνίδι για έναν σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ένας 
παίκτης. 

Γ Όταν το παιχνίδι διακόπτεται διότι συνέβη ένα περιστατικό που δεν προβλέπεται στους Κανόνες του 
Παιχνιδιού. 

Δ Όταν τερματοφύλακας και συμπαίκτης του αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους χωρίς να πληροφορήσουν 
τον διαιτητή. 

 

 5 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. 

 

 



 

GRE_06                                                                                            ΣΧΟΛΕΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ_2016_17                                                                                                        2 
 
 

6 Παίκτης χαράσσει, κάνοντας σημάδια (ευθείες κλπ) με το πόδι του, τον αγωνιστικό χώρο, ενώ 
παίζεται η μπάλα. Ο διαιτητής … 

Α τον παρατηρεί για αντιαθλητική συμπεριφορά στην επόμενη διακοπή του αγώνα. 
Β τον παρατηρεί και θα προσπαθήσει να σβήσει τα σημάδια. 
Γ διακόπτει τον αγώνα και τον παρατηρεί για αντιαθλητική συμπεριφορά. 
Δ διακόπτει τον αγώνα, αν δεν μπορεί να εφαρμόσει το πλεονέκτημα, στη συνέχεια τον παρατηρεί για 

αντιαθλητική συμπεριφορά και ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή. 

 

 7 Ο διαιτητής σφυρίζει για να εκτελεστεί το πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα. Συμπαίκτης εκείνου που 
ετοιμάζεται να κλωτσήσει τη μπάλα, γρονθοκοπεί έναν, τρίτο, συμπαίκτη του. Ο διαιτητής … 

Α σφυρίζει, για να μην προλάβει να εκτελέσει το πέναλτι ο παίκτης, αποβάλει τον παραβάτη για βίαιη 
διαγωγή και διατάζει τη συνέχεια με την εκτέλεση του πέναλτι 

Β αποβάλει τον παραβάτη αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του πέναλτι 
Γ σφυρίζει, για να μην προλάβει να εκτελέσει το πέναλτι ο παίκτης, αποβάλει τον παραβάτη για βίαιη 

διαγωγή και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο του γρονθοκοπήματος 

Δ σφυρίζει, για να μην προλάβει να εκτελέσει το πέναλτι ο παίκτης, αποβάλει τον παραβάτη για βίαιη 
διαγωγή και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο που γρονθοκοπήθηκε ο τρίτος συμπαίκτης 

 

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

 

 9 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. 
 

 10 Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται στο κόρνερ είναι... 
Α απαραίτητα. 
Β απαραίτητα μόνο για διεθνείς αγώνες. 
Γ προαιρετικά. 
Δ απαραίτητα, αν το προβλέπει ο κανονισμός της διοργάνωσης. 
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11 Ένας παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή και ενώ η μπάλα 
παίζεται. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή αν δεν υπάρχει πλεονέκτημα για την 
αντίπαλη ομάδα; 

Α Διακοπή του παιχνιδιού, αποβολή του παίκτη και έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα 
όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Β Διακοπή του παιχνιδιού, παρατήρηση του παίκτη και έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν ο παίκτης 
όταν σφύριξε ο διαιτητής 

Γ Διακοπή του παιχνιδιού, παρατήρηση του παίκτη και ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που βρίσκονταν η 
μπάλα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

Δ Διακοπή του παιχνιδιού, παρατήρηση του παίκτη και έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα 
όταν διακόπηκε το παιχνίδι. 

  

12 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. 

 

 13 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. 

 

 14 Ο διαιτητής ξεχνά να σηκώσει το χέρι του σε καταλογισμό offside. Η μπάλα ύστερα από την 
εκτέλεσή του, καταλήγει απευθείας στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Ο διαιτητής … 

Α καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα. 

Β ζητά την επανάληψη του έμμεσου 
Γ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα στην ίδια ομάδα 
Δ καταλογίζει το γκολ. 

 

 15 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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16 Μετά την εκτέλεση άμεσου ελεύθερου λακτίσματος, η μπάλα κτυπά κατά λάθος στο διαιτητή και 
μπαίνει γκολ. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Πρέπει πάντοτε να καταλογίζει το τέρμα. 
Β Πρέπει να ακυρώσει το τέρμα και να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή. 
Γ Εξαρτάται από την θέση από την οποία εκτελέστηκε το άμεσο και ποια ομάδα το εκτέλεσε 
Δ Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί ποτέ να καταλογισθεί γκολ 

 

 17 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  

 

 18 Παίκτης διεκδικεί τη μπάλα και καταφέρνει να την πάρει στην κατοχή του. Στην προσπάθειά του 
όμως πέφτει κάτω και την κρατά ανάμεσα στο πόδια του γι αρκετό και σκοπούμενο χρόνο. Ο 
διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
Β σφυρίζει έμμεσο και δείχνει κίτρινη στον παίκτη 
Γ σφυρίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
Δ καμιά ενέργεια 

 

 19 Μπορεί να σημειωθεί γκολ απευθείας από εκτέλεση πλαγίου; 
Α Ναι, αλλά μόνο στο αντίπαλο τέρμα. 
Β Ναι, εφόσον το πλάγιο εκτελέστηκε σωστά. 
Γ Ναι, πάντα. 
Δ Όχι, ποτέ. 

 

 20 Εφόσον του το ζητήσουν οι παίκτες, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να τους πληροφορήσει  πόσα 
λεπτά έχουν περάσει ή πόσα απομένουν; 

Α Όχι. 
Β Ναι. 
Γ Όχι το λεπτό του αγώνα, αλλά οφείλει να τους πληροφορήσει πόσα λεπτά επιπρόσθετου χρόνου θα 

παίξουν. 

Δ Όχι, ο τέταρτος διαιτητής επιδεικνύει σε όλους τον ελάχιστο χρόνο που του έδειξε ο διαιτητής ότι θα 
"προστεθεί". 

 


