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Εισαγωγή:  

 

Η ομάδα επεξεργασίας των τροποποιήσεων των Κανόνων 

του Παιχνιδιού της IHF εκπόνησε τις ακόλουθες 

τροποποιήσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του 

χάντμπολ και την αύξηση της ελκυστικότητας και της 

θεαματικότητας του αθλήματός μας. 

 

Οι τροποποιήσεις δοκιμάσθηκαν στα Παγκόσμια Πρωτ/ματα 

Νέων (2015, στην Βραζιλία και την Ρωσία, αντιστοίχως). 

Σύμφωνα με την μελέτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και 

την συμμετοχή σε αυτήν των ομάδων, των διαιτητών και 

των παρατηρητών των αγώνων των προαναφερομένων 

διοργανώσεων, οι εν λόγω τροποποιήσεις έτυχαν της 

θετικής υποδοχής και της αποδοχής τους. 

 

Ως εκ τούτου, οι πέντε (5) ακόλουθες τροποποιήσεις των 

Κανόνων του Παιχνιδιού επικυρώθηκαν – ομόφωνα - από 

το Συμβούλιο της IHF, στην συνεδρίασή του στο Σότσι 

(Ρωσία, 06 Νοε 15) και ανακοινώθηκαν στο 35
ο

 Τακτικό 

Συνέδριο της IHF (Σότσι, Ρωσία, 07 Νοε 15). 

 

Συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων: 

1. Ο τερματοφύλακας ως παίκτης γηπέδου 

2. Τραυματίας παίκτης                             

3. Παθητικό παιχνίδι 

4. Τελευταίο λεπτό 

5. Μπλε κάρτα 



1. Τερματοφύλακας ως παίκτης γηπέδου. 

 

Κανόνας 4:1 παράγραφος 3, Κανόνες 4:4-5-6-7 

     Παρακαλώ σημειώστε ότι ο Καν. 4 παραμένει σε πλήρη 

ισχύ σε ότι αναφέρεται ρητά στην αντικατάσταση του 

τερματοφύλακα από παίκτη γηπέδου. Όμως θα έχουν 

εφαρμογή οι ακόλουθες επεκτάσεις του Κανόνα :  

1) Μια ομάδα μπορεί να αγωνίζεται στο γήπεδο με 7 παίκτες  

γηπέδου την ίδια στιγμή. Αυτή είναι η περίπτωση που 

ένας παίκτης γηπέδου αντικαθιστά τον τερματοφύλακα. 

Δεν είναι υποχρεωτικό ( αλλά επιτρέπεται ) να είναι 

ντυμένος με τα ίδια χρώματα της φανέλας του 

τερματοφύλακα. 

2) Αν η ομάδα παίζει με 7 παίκτες γηπέδου, τότε κανένας 

παίκτης δεν μπορεί να εκτελεί χρέη τερματοφύλακα, π.χ. 

κανένας παίκτης δεν μπορεί να εισέρχεται στην περιοχή 

τέρματος και να πάρει την θέση του. 

Όταν η μπάλα παίζεται (είναι εν παιδιά) και ένας από τους 

επτά παίκτες εισέλθει στην δική του περιοχή τέρματος  

καταστρέφοντας καθαρή ευκαιρία για τέρμα, τότε η 

αντίπαλη ομάδα κερδίζει ρίψη 7μέτρων  

(πέναλτυ) και έχει εφαρμογή ο Καν. 8:7στ.      

 

3) Σε περίπτωση αντικατάστασης, θα έχουν εφαρμογή οι 

Καν. 4:4-7 ( Κανόνες για αντικατάσταση παικτών). Σε 

τέτοια περίπτωση ο τερματοφύλακας ανακτά όλα τα 

δικαιώματα του σύμφωνα με τους Καν. 5 κα 6. 



4) Αν μια ομάδα αγωνίζεται με 7 παίκτες γηπέδου και πρέπει 

να εκτελέσει «ρίψη τερματοφύλακα», τότε ένας από τους 

παίκτες πρέπει να βγεί από το γήπεδο και να 

αντικατασταθεί από τερματοφύλακα ο οποίος θα 

εκτελέσει την ρίψη. Οι διαιτητές θα αποφασίσουν αν 

χρειάζεται  «διακοπή χρόνου» (time - out). 

 

2. Τραυματίας παίκτης 

 

Σχόλιο: 

Σε πολλές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια 

παρακολουθήσαμε όλο και περισσότερες περιπτώσεις 

όπου παίκτες ζητούσαν ιατρική φροντίδα μέσα στον 

αγωνιστικό χώρο, έστω κι αν δεν ήταν απαραίτητο, 

διακόπτοντας τον ρυθμό του αγώνα, δείχνοντας 

αντιαθλητικές συμπεριφορές και επεκτείνοντας 

αχρείαστα την διάρκεια του αγώνα που επηρέαζε και την 

τηλεοπτική μετάδοση . Οι ενέργειες των Παρατηρητών 

και Διαιτητών μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετές για να 

περιορίσουν αυτή την πρακτική. 

 

Οδηγίες προς τους διαιτητές αναφορικά με τον Καν. 4:11 

παραγρ.1: 

 Αν οι διαιτητές είναι απόλυτα σίγουροι ότι ο τραυματίας 

παίκτης χρειάζεται ιατρική φροντίδα εντός γηπέδου, θα 

πρέπει άμεσα να δείξουν τα σήματα αρ.15 και αρ.16. ( 

Διακοπή χρόνου ( τάιμ-άουτ) και άδεια εισόδου). Δεν 



επιτρέπεται στους συνοδούς της ομάδας να αρνηθούν 

να εισέλθουν στο γήπεδο. 

 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι διαιτητές να ζητήσουν 

από τον παίκτη να σηκωθεί και να δεχθεί ιατρική 

φροντίδα εκτός γηπέδου, πριν να δείξουν τα σήματα 

αρ.15 και 16. 

 Όποιος παίκτης ή συνοδός αρνηθεί να συμμορφωθεί με 

αυτή την οδηγία θα τιμωρείται για αντιαθλητική 

συμπεριφορά. 

 

Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως ακολούθως: 

- Μετά την λήψη ιατρικής φροντίδας στο γήπεδο ο 

παίκτης πρέπει να εξέλθει απ’ αυτό. 

- Μπορεί να επανέλθει όταν συμπληρωθεί η τρίτη 

επίθεση από την ομάδα του. Ο Παρατηρητής είναι 

υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτής της κατάστασης 

- Μία επίθεση αρχίζει με την κατοχή μπάλας και 

τελειώνει με την επίτευξη τέρματος ή όταν η 

επιτιθέμενη ομάδα χάσει την μπάλα. 

- Όταν η ομάδα του παίκτη που χρειάζεται ιατρική 

φροντίδα έχει κατοχή μπάλας, αυτή μετράται  ως 

η πρώτη επίθεση. 

- Αν ο παίκτης εισέλθει στο γήπεδο πρίν από το 

τέλος των τριών επιθέσεων, αυτό πρέπει να 

τιμωρηθεί ως αντικανονική αλλαγή. 

- Οι πιο πάνω αναφερόμενες πρόνοιες δεν ισχύουν 

αν η απαιτούμενη θεραπεία εντός γηπέδου, στον 

τραυματισμένο παίκτη, είναι αποτέλεσμα 



αντικανονικής ενέργειας αντιπάλου ο οποίος έχει 

τιμωρηθεί προοδευτικά από τους διαιτητές. 

- Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει όταν ο 

τερματοφύλακας κτυπηθεί στο κεφάλι με την 

μπάλα και η ιατρική φροντίδα εντός γηπέδου είναι 

απαραίτητη. 

 

3. Παθητικό παίξιμο.  

Σχόλιο: 

Πολλοί προπονητές και ειδικοί της διαιτησίας πιστεύουν 

ότι αυτός ο Κανόνας είναι καλά διατυπωμένος στους 

Κανόνες Παιχνιδιού, αλλά υποστηρίζουν ότι οι διαιτητές 

δεν χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια, ειδικά μετά το 

προειδοποιητικό σήμα για παθητικό παίξιμο, ζητώντας μια 

τροποποίηση που να παρέχει στους διαιτητές λιγότερα 

υποκειμενικά και περισσότερα αντικειμενικά κριτήρια.  

Ταυτόχρονα,  ζητείται από τους διαιτητές να μη 

επιτρέπουν αυξανόμενη επιθετικότητα από την αμυνόμενη 

ομάδα σε τέτοιες πριπτώσεις. 

Βασικές πρόνοιες του Κανόνα: 

- Οι Καν 7:11 και 7:12 παραμένουν σε ισχύ. 

- Η Διευκρίνηση 4, εδάφια Α, Β, Γ και το 

Παράρτημα Ε παραμένουν χωρίς αλλαγές. 

 



       H Διευκρίνιση 4, Εδάφιο Δ, καθορίζεται ως ακολούθως: 

- Μετά την υπόδειξη του προειδοποιητικού σήματος, 

οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν για παθητικό 

παίξιμο οποιαδήποτε στιγμή, αν δεν 

αναγνωρίσουν ότι γίνετε προσπάθεια για να 

φτάσουν σε θέση για ρίψη (σιούτ) για τέρμα. 

- Μετά την υπόδειξη του σήματος, η ομάδα που 

προειδοποιείται έχει συνολικά 6 πάσες για να 

εκτελέσει ρίψη για τέρμα ( σιούτ για τέρμα) 

- Αν μετά από μάξιμουμ 6 πάσες δεν εκτελεστεί 

ρίψη για τέρμα, ένας από τους διαιτητές σφυρίζει 

για παθητικό παίξιμο ( ελεύθερη ρίψη για την άλλη 

ομάδα). 

- Αν δοθεί ελεύθερη ρίψη υπέρ της επιτιθέμενης 

ομάδας, ο αριθμός των πασών δεν διακόπτεται. 

- Αν μία ρίψη μπλοκαριστεί από την αμυνόμενη 

ομάδα, ο αριθμός των πασών δεν διακόπτεται. 

- Αν η αμυνόμενη ομάδα υποπέσει σε παράβαση 

(φάουλ) μετά την έκτη πάσα, αλλά πρίν οι 

διαιτητές σφυρίξουν για παθητικό παίξιμο, αυτή η 

παράβαση οδηγεί σε ελεύθερη ρίψη υπέρ της 

επιτιθέμενης ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση, η 

επιτιθέμενη ομάδα έχει μια πρόσθετη πάσα για 

συμπληρώσει την επίθεση της, παράλληλα με την 

δυνατότητα απ’ ευθείας ρίψης. 

- Η αρίθμηση των πασών από τους διαιτητές είναι 

απόφαση με βάση τις παρατηρήσεις τους σε 

γεγονότα, σύμφωνα με τον Καν. 17:11, παρ. 1. 



 

4. Τελευταίο λεπτό. 

 

Σχόλιο:  

Ο σκοπός της τροποποίησης αυτού του Κανόνα, το 2010, 

ήταν να μειώσει την αντιαθλητική συμπεριφορά ή τα 

σοβαρά φάουλ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και 

επίσης, να δώσει στην ομάδα που χάνει την ευκαιρία να 

ισοφαρίσει ή να κερδίσει τον αγώνα, δηλαδή να 

συντηρούνται έντονα συναισθήματα και το πάθος μέχρι 

το τελευταίο δευτερόλεπτο. 

Ωστόσο, η επιτυχία ήταν μερική καθώς εξακολουθούμε 

να βλέπουμε σοβαρές παραβάσεις που οδηγούν μία 

ομάδα να κερδίσει το παιχνίδι, άσχετα αν το κόστος είναι 

ένας παίκτης της να αποβληθεί για το επόμενο παιχνίδι. 

Επιπρόσθετα, το ένα λεπτό εκτιμάται ότι είναι πολύ για 

αυτόν τον Κανόνα. ( Σε ένα λεπτό είναι πιθανό να 

σημειωθούν 2 ή περισσότερα τέρματα). 

 

Συμφωνία: 

- Αντί για το τελευταίο λεπτό, οι ειδικές πρόνοιες θα 

ισχύουν μόνο για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. 

- Ο Κανόνας για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα θα 

είναι εφαρμόσιμος στο τέλος της κανονικής λήξης 

ενός αγώνα και στo τέλoς της πρώτης και 

δεύτερης περιόδου της παράτασης. 

-  



  Οι Κανόνες 8:5, 8:6, 8:10γ,δ  τροποποιούνται ως ακολούθως:  

1.  Η φράση « τελευταίο λεπτό του αγώνα» πρέπει να 

αντικατασταθεί με τη φράση «τελευταία 30 

δευτερόλεπτα του αγώνα» 

2. Φάουλ με βάση τον Καν. 8:10γ, ( μπάλα εκτός παιδιάς) 

θα τιμωρείται με αποβολή χωρίς γραπτή αναφορά και 

θα πρέπει καταλογίζεται ρίψη 7μ (πέναλτυ) υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας. 

3. Φάουλ με βάση τους Καν. 8:10δ, ( μπάλα εν παιδιά) και  

8:5 , θα τιμωρείται με αποβολή χωρίς γραπτή αναφορά, 

και θα πρέπει να καταλογίζεται ρίψη 7μ (πέναλτυ) υπέρ 

της αντίπαλης ομάδας. 

4. Φάουλ με βάση τους Καν.8:10δ (μπάλα εν παιδιά) και 

8:6 θα τιμωρείται με αποβολή και γραπτή αναφορά και 

θα πρέπει να καταλογίζεται ρίψη 7μ (πέναλτυ) υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας. 

5. Για τις περιπτώσεις 3 και 4 θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

a. Ο επιτιθέμενος μπόρεσε να σουτάρει και σκόραρε: 

Όχι ρίψη 7μ (πέναλτυ) 

b. Ο επιτιθέμενος πασάρει την μπάλα, αλλά ο 

συμπαίκτης του αποτυγχάνει να σκοράρει: ρίψη 7μ 

(πέναλτυ) 

c.  Ο επιτιθέμενος πασάρει την μπάλα και ο συμπαίκτης 

του σκοράρει: όχι ρίψη 7μ (πέναλτυ) 

 

5. Μπλε κάρτα 

 



Σχόλιο: 

Μερικές φορές, δεν είναι ξεκάθαρο για τις ομάδες αν μία 

αποβολή που δόθηκε από τους διαιτητές είναι με βάση 

τον Καν 8:5 ( χωρίς περεταίρω συνέπειες) ή με βάση τον 

Καν 8:6 ( υποχρεωτικά, γραπτή αναφορά μετά το 

παιχνίδι) και η περίπτωση περνά απαρατήρητη από τους 

θεατές και τα ΜΜΕ. 

Η αλλαγή αυτή προσδίδει μεγαλύτερη σαφήνεια σε 

τέτοιες περιπτώσεις. Αν οι διαιτητές δείξουν την μπλε 

κάρτα, μια γραπτή αναφορά θα συνοδεύει το Φύλλο 

Αγώνα και η Πειθαρχική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για 

περεταίρω ενέργειες. 

 

Κανόνας 16:8 ( Καν. 8:6, 8:10), η τελευταία παράγραφος 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 Η πληροφορία διαβιβάζεται με το δείξιμο της μπλε 

κάρτας ( επιπρόσθετα με την κόκκινη). 

 Την μπλε κάρτα πρέπει να φέρουν μαζί τους οι  

διαιτητές. 

 Οι διαιτητές πρέπει πρώτα να δείξουν την κόκκινη 

κάρτα και μετά από σύντομη διαβούλευση, την μπλε 

κάρτα. 

Μετάφραση-Ερμηνεία 

Πάνος Αντωνίου 

Διεθνής Παρατηρητής, ΕΗF 

Εκπαιδευτής Διαιτητών και Παρατηρητών BH, IHF 



 

 

 

 

 


