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Στοιχεία

Μάσκα
Προσώπου

Κράνη
Κάσκες

Παραδείγματα

Απόφαση

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται

Περιορισμοί

Σχόλια

Οι μάσκες δεν
επιτρέπονται.
Τα κράνη και οι
Κάσκες δεν επιτρέπονται.

Προστασία
μύτης

Κορδέλες

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Κορδέλες
Απαγορεύεται

Επιτρέπονται μόνο
μαλακά,
μονόχρωμα υλικά και
ταινίες.

Επιτρέπονται μόνο οι
κορδέλες που είναι
ελαστικές, λεπτές και
στενές.
Οι κορδέλες που δεν είναι
ελαστικές,
δεν
είναι
αρκετά λεπτές και / ή
υπερβολικά μεγάλες δεν
επιτρέπονται.

Γυαλιά
Επιτρέπεται

Γυαλιά

Επιτρέπεται

Αθλητικά
γυαλιά
και
γυαλιά
με
ειδικές αθλητικές
κεφαλές, συμπαγείς
πλαστικοί φακοί και
σκελετοί από πυρίτιο ή άλλα ελαστικά
υλικά επιτρέπονται.

Αθλητικά γυαλιά και
γυαλιά
με
ειδικές
αθλητικές
κεφαλές,
συμπαγείς
πλαστικοί
φακοί και σκελετοί από
πυρίτιο ή άλλα ελαστικά
υλικά επιτρέπονται.

Γυαλιά

Προστασία
δοντιών

Προστασία
δοντιών

Απαγορεύεται

Επιτρέπεται

Απαγορεύεται

Απαγορεύεται

Τα αθλητικά γυαλιά
και
γυαλιά
με
άκαμπτους σκελετούς
δεν επιτρέπονται

Διαφανή και μονόχρωμα
προστατευτικά στόματος
επιτρέπονται.

Μη
διαφανή
και
πολύχρωμα προστατευτικά δεν επιτρέπονται.

Προστασία
ώμων
Μανίκια
συμπίεσης

Μανίκια
συμπίεσης
Μανίκια
συμπίεσης

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Προστατευτικά ώμων από
μαλακά και λεπτά υλικά
επιτρέπονται και μπορεί
να είναι οποιουδήποτε
χρώματος.
Τα μανίκια συμπίεσης στο
ίδιο ή / και σε παρόμοιο
χρώμα με το κυρίαρχο
χρώμα του πουκάμισου
επιτρέπονται
Τα μανίκια συμπίεσης στο
ίδιο ή / και σε παρόμοιο
χρώμα με το κυρίαρχο
χρώμα του πουκάμισου
επιτρέπονται
Τα μανίκια συμπίεσης στο
ίδιο ή / και σε παρόμοιο
χρώμα με το κυρίαρχο
χρώμα
της
στολής
επιτρέπονται

Προστασία
αγκώνα

Υποστηρίγματα
αγκώνα (τρία
μαξιλάρια και
προστατευτικό
αφρό)

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Καλύμματα μαξιλαράκια
αγκίστρων
κατασκευασμένα από μαλακά και
λεπτά υλικά επιτρέπονται
και μπορεί να είναι
οποιουδήποτε
χρώματος.

Τα προστατευτικά αγκώνα με
τρία μαξιλάρια και προστατευτικό αφρό επιτρέπονται.
Τα μαξιλαράκια πρέπει να
έχουν μια ανάγλυφη δομή για
καλύτερη κίνηση και να
επιτρέπουν στον αγκώνα να
γλιστρά στο πάτωμα.

Υποστηρίγματα
αγκώνα με νέοπρένιο (μονό
μαξιλάρι
και
προστατευτικό
αφρό)

Επιτρέπεται

Προστατευτικά
αγκώνων

Επιτρέπεται

Προστατευτικά
αγκώνων

Οι υποστηρίξεις αγκώνα με
νεοπρένιο με ένα μόνο
μεγάλο
μαξιλάρι
και
προστατευτικό αφρό επιτρέπονται. Το μαξιλάρι πρέπει
να έχει μια ανάγλυφη δομή
για καλύτερη κίνηση και να
επιτρέψει στον αγκώνα να
γλιστρήσει στο πάτωμα.

Απαγορεύεται

Προστατευτικά
αγκώνων
επιτρέπονται εάν όλα τα
σκληρά εξαρτήματα καλύπτονται
πλήρως
με
επίδεσμους
προστατευτικού αφρού ή παρόμοια
προϊόντα (δεν υπάρχει
κίνδυνος
για
τους
αντιπάλους).

Προστατευτικά
αγκώνων
κατασκευασμένα από μαλακά
και λεπτά υλικά επιτρέπονται
και
μπορεί
να
είναι
οποιουδήποτε χρώματος

Τα προστατευτικά αγκώνων
με οποιαδήποτε ακάλυπτα
σκληρά
εξαρτήματα
δεν
επιτρέπονται.

Επιτρέπεται
Προστατευτικά
καρπού

Προστατευτικά
γόνατου

Προστατευτικά
γόνατου

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Τα προστατευτικά καρπού
επιτρέπονται
μόνο
αν
καλύπτονται πλήρως όλα τα
σκληρά εξαρτήματα. Τα
προστατευτικά
καρπού
πρέπει να ταιριάζουν με το
κυρίαρχο
χρώμα
του
πουκάμισου.

Τα προστατευτικά για τα
γόνατα επιτρέπονται μόνο
αν όλα τα σκληρά εξαρτήματα καλύπτονται πλήρως με επιδέσμους αφρούς
ή παρόμοια προϊόντα (και
δεν υπάρχει κίνδυνος για
τους αντιπάλους).

Προστατευτικά γόνατος κατάσκευασμένα από μαλακά και
λεπτά υλικά επιτρέπονται και
μπορεί να είναι οποιοδήποτε
χρώμα.

Προστατευτικά γόνατος κατάσκευασμένα από μαλακά και
λεπτά υλικά επιτρέπονται και
μπορεί να είναι οποιοδήποτε
χρώμα.

Προστατευτικά
γόνατος (μονό
μαξιλάρι και
προστατευτικό
αφρό)
Υποστηρίγματα
γόνατος από
νεοπρένιο
(μονό μαξιλάρι
και
προστατευτικό
αφρό)

Προστασία
γόνατος
Κάλτσες
Συμπίεσης

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Απαγορεύεται

Προστατευτικά γόνατος με
ένα μόνο μεγάλο μαξιλάρι και
προστατευτικό αφρό επιτρέπονται και μπορεί να είναι
οποιουδήποτε χρώματος.
Τα στηρίγματα γόνατος από
νεοπρένιο με ένα μεγάλο
μαξιλάρι και προστατευτικό
αφρό
επιτρέπονται.
Το
μαξιλάρι πρέπει να έχει μια
ανάγλυφη δομή για καλύτερη
κίνηση και να επιτρέψει στον
παίκτη να γλιστρήσει στο
πάτωμα.
Δεν επιτρέπονται προστατευτικά γόνατος με ακάλυπτα
σκληρά εξαρτήματα.

Οι Κάλτσες συμπίεσης υποστηρίζονται στο ίδιο χρώμα με
τις κάλτσες που επιτρέπονται.

Επιτρέπεται

Κάλτσες
Συμπίεσης

Προστατευτικά
άρθρωσης
αστραγάλου
ή σκληροί σταθεροποιητές

Ειδικές κάλτσες στήριξης που δεν ταιριάζουν με το χρώμα
των καλτσών δεν επιτρέπονται.

Απαγορεύεται

Επιτρέπεται

Προστατευτικά
αστραγάλου με
ιμάντες

Επιτρέπεται

Προστατευτικά
αρθρώσεων
αστραγάλου
ή
σκληροί
σταθεροποιητές επιτρέπονται
εάν
όλα
τα
σκληρά
εξαρτήματα
καλύπτονται
πλήρως
με
επίδεσμους
προστατευτικού αφρού ή
παρόμοια προϊόντα (χωρίς
κίνδυνο για τους αντιπάλους).
Τα προστατευτικά και η ταινία
πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα
με τις κάλτσες

Οι αστράγαλοι με ιμάντες
επιτρέπονται
εάν
δεν
υπάρχουν σκληρά εξαρτήματα. Τα προστατευτικά
και η ταινία πρέπει να
έχουν το ίδιο χρώμα με τις
κάλτσες.

Προστατευτικά
άρθρωσης
αστραγάλου
ή σκληροί σταθεροποιητές

Αθλητικά
σκουφάκια
κασκόλ
Μη-Αθλητικό
Μαντήλι για το
κεφάλιΜπαντάνα

Απαγορεύεται

Επιτρέπεται

Απαγορεύεται

Τα προστατευτικά αρθρώσεων αστραγάλου ή οι
σκληροί σταθεροποιητές δεν
επιτρέπονται αν υπάρχουν
ακάλυπτα
σκληρά
εξαρτήματα και τα προστατευτικά
και η ταινία δεν ταιριάζουν με
το χρώμα των κάλτσων.
Μπορούν
να
χρησιμοποιηθούν μονόχρωμα κασκόλ
με σκουφάκι αθλητικό. Εάν
περισσότεροι παίκτες μιας
ομάδας
χρησιμοποιούν
κασκόλ κεφαλιού, πρέπει να
έχουν το ίδιο χρώμα.
Τα κασκόλ που δεν είναι
αθλητικά δεν επιτρέπονται
καθώς και οι μαντήλεςΜπαντάνες

Εσωτερική
Μπλούζα
Συμπίεσης
Εσωτερική
Μπλούζα
Συμπίεσης

Κολάν
κοντό

Τα μακρυμάνικα μπλουζάκια
με το ίδιο χρώμα με το
κυρίαρχο
χρώμα
της
μπλούζας επιτρέπονται

Επιτρέπεται

Απαγορεύεται

Επιτρέπεται

Τα μακρυμάνικα μπλουζάκια
που δεν ταιριάζουν με το
κυρίαρχο
χρώμα
του
πουκάμισου
δεν
επιτρέπονται.

Μπορούν να φορούν κολάν
αλλά να έχει το ίδιο χρώμα
με το κυρίαρχο χρώμα των
σορτς.

Μακρύ
Παντελόνι
Φόρμα

Κολάν
Μακρύ
Παντελόνι
συμπίεσης
Καλτσόν

Επιτρέπεται

Οι τερματοφύλακες μπορουν
να φορέσουν μακρύ σορτς,
καλσόν, παντελόνια, μπλούζες και / ή μακριά παντελόνια
συμπίεσης / καλσόν

Οι παίκτες γηπέδου δεν
επιτρέπεται να φορούν μακρύ
σορτς, καλσόν, παντελόνια,
παπούτσια και / ή μακριά
παντελόνια
συμπίεσης
/
καλσόν

Απαγορεύεται

Κολάν
Μακρύ

Απαγορεύεται

Οι παίκτες γηπέδου δεν
επιτρέπεται να φορούν μακρύ
σορτς, καλσόν, παντελόνια,
παπούτσια και / ή μακριά
παντελόνια
συμπίεσης
/
καλσόν

Οι κάλτσες πρέπει να έχουν το
ίδιο χρώμα και μήκος.

Κάλτσες

Στολές

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Οι στολές για παίκτες του
γηπέδου που παίζουν ως
τερματοφύλακες πρέπει να
είναι πανομοιότυπες με την
στολή τερματοφύλακα, δηλ.
Τρύπες για αριθμούς μπροστά
και πίσω, καλυμμένοι με
διαφανές υλικό

Σκουλαρίκια
και
τρυπήματα

Σκουλαρίκια
και
τρυπήματα

Φουρκέτες

Το
περιβραχιόνιο
του Αρχηγού

Επιτρέπεται

Μικρά σκουλαρίκια και
τρυπήματα
επιτρέπονται
εάν είναι πλήρως καλυμμένα με ταινία.

Τα σκουλαρίκια και τα
τρυπήματα
που
δεν
καλύπτονται
πλήρως
με
ταινία δεν επιτρέπονται.

Απαγορεύεται

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
φουρκετες
από
μαλακά
υλικά.
Οι
μεταλλικές
και
/
ή
πλαστικές
φουρκέτες
πρέπει να αφαιρεθούν ή να
καλυφθούν πλήρως με
ταινία.
Χρησιμοποιούνται
μόνο
περιβραχιόνια μονόχρωμα
Αρχηγού.

Κοντά
βραχιολάκια

Μακριά
βραχιόλια

Γάντια

Επιτρέπεται

Επιτρέπεται

Τα
μικρά
βραχιολάκια
επιτρέπονται αν είναι μη
κολλητικά, μαλακά και
λεπτά.

Μακριά βραχιόλια επιτρέπονται αν είναι από μη
κολλητικό, αλλά μαλακό
και λεπτό υλικό. Τα βραχιολάκια πρέπει να ταιριάζουν
με το κυρίαρχο χρώμα της
φανέλας.

Τα γάντια δεν επιτρέπονται.
Αυτό ισχύει και για τον
τερματοφύλακα.

Απαγορεύεται

ΖώνεςΤαινίες των
δακτύλων

Κόλλα

Μετάφραση-Επιμέλεια:
Θανάσης Νικολίτσας
Καθηγητής Διαιτησίας ΟΧΕ

Οι ζώνες και οι Ταινίες των
δακτύλων δεν επιτρέπονται.

Απαγορεύεται

Επιτρέπεται

Η
κόλλα
μπορεί
να
διατηρείται
μόνο
στα
παπούτσια
και
να
εφαρμόζεται στα δάκτυλα.

