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Εισαγωγή:
Η ομάδα επεξεργασίας των τροποιήσεων των Κανονισμών Παιδιάς της IHF εκπόνησε τις
ακόλουθες τροποποιήσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του χάντμπωλ και την αύξηση
της ελκυστικότητας της αθλήματός μας.
Οι τροποποιήσεις δοκιμάσθηκαν σε δύο 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 τροποποποιήσεις έτυχαν της θετικής υποδοχής
και της αποδοχής τους.
Ως εκ τούτου, οι πέντε (5) ακόλουθες τροποποιήσεις των Κανονισμών Παιδιάς επικυρώθηκαν
– ομοφώνως - από το Συμβούλιο της IHF, στην συνεδρίασή του στο Σότσι (Ρωσία, 06 Νοε 15)
και ανακοινώθηκαν στο 35ο Τακτικό Συνέδριο της IHF (Σότσι, Ρωσία, 07 Νοε 15).
Συνοπτική παρουσίαση των τροποποιήσεων:
1. Ο τ/φ ως παίκτης γηπέδου: Ο τ/φ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έβδομος παίκτης
γηπέδου.
2. Τραυματίας παίκτης: Ένας τραυματίας παίκτης πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό
χώρο αμέσως μετά την παροχή των α! βοηθειών σε αυτόν εντός
του αγωνιστικού χώρου και μπορεί να επανέλθει αφού η ομάδα
του ολοκληρώσει τρεις (3) επιθέσεις.
3. Παθητικό παιχνίδι: Μετά την υπόδειξη από τους διαιτητές του προειδοποιητικού
σήματος για παθητικό παιχνίδι, η υπόλογη ομάδα έχει στην διάθεσή
της έξι (6) πάσες για να πετύχει γκολ.
4. Τελευταίο λεπτό: Στα άρθρα 8:5, 8:6, 8:10γ και 8:10δ, η διατύπωση «στο τελευταίο
λεπτό του αγώνα» πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «στα

τελευταία 30’’ του αγώνα».

5. Μπλε κάρτα: Οι διαιτητές έχουν μία μπλε κάρτα (εκτός από την κίτρινη και την κόκκινη)
προκειμένου να γίνονται πιο σαφείς σχετικώς με την αποβολή ενός παίκτη.
Εάν επιδείξουν την μπλε κάρτα, σχετική γραπτή αναφορά και έκθεσή τους
θα συνοδεύει το Φύλλο Αγώνος, προκειμένου το αρμόδιο Δικαιοδοτικό
Όργανο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.
Οι τροποποιήσεις αναλυτικώς:
1. Ο τερματοφύλακας ως παίκτης γηπέδου
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Το άρ. 4 παραμένει σε πλήρη ισχύ σε ό,τι αφορά στην αντικατάσταση του τ/φ από έναν
παίκτη. Ωστόσο, η ακόλουθη επέκταση του άρθρου τίθεται σε εφαρμογή:
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Άρθρο 4:1 παρ. 3 και άρθρα 4:4, 4:5, 4:6 και 4:7 του Κανονισμού Παιδιάς
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1) Μια ομάδα μπορεί να αγωνίζεται με επτά (7) παίκτες γηπέδου στην σύνθεσή της,
ταυτοχρόνως. Αυτό μπορεί να συμβεί στην περίπτωση κατά την οποία ένας παίκτης
γηπέδου αντικαθιστά τον τ/φ. Ο παίκτης αυτός δεν είναι υποχρεωτικό (πλην, όμως,
επιτρέπεται) να φέρει φανέλα ιδίου χρώματος με του τ/φ.
2) Αν η ομάδα αγωνίζεται με επτά (7) παίκτες γηπέδου, κανείς από αυτούς δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τον τ/φ, δηλ. κανένας παίκτης γηπέδου δεν μπορεί να εισέλθει στην
περιοχή τέρματος και να πάρει την θέση του τ/φ. Όταν παίζεται η μπάλα και ένας από
τους επτά (7) παίκτες γηπέδου εισέλθει στην περιοχή τέρματος της ομάδος του και
καταστρέψει μία καθαρή ευκαιρία για γκολ, τότε, καταλογίζεται ρίψη 7 μ. (πέναλτυ)
υπέρ της αντιπάλου ομάδος. Ισχύει το άρ. 8:7στ του Κανονισμού Παιδιάς.
3) Σε περίπτωση αλλαγής, ισχύουν τα άρ. 4:4, 4:5, 4:6 και 4:7 του Κανονισμού Παιδιάς
(οι συνήθεις κανόνες που αφορούν στην αντικατάσταση των παικτών). Σε αυτή την
περίπτωση, ο τ/φ επανακτά όλα του τα δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρ. 5 και 6 του
Κανονισμού Παιδιάς.
4) Αν μια ομάδα αγωνίζεται με επτά (7) παίκτες γηπέδου και πρέπει να εκτελέσει ρίψη
τ/φ, τότε, ένας από αυτούς πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο και να
αντικατασταθεί από έναν τ/φ ο οποίος και θα εκτελέσει την ρίψη. Οι διαιτητές θα
αποφασίσουν εάν είναι απαραίτητο να δοθεί τάιμ άουτ.
2. Τραυματίας παίκτης

Σχόλιο:
Σε κάθε διοργάνωση, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο
όπου ένας παίκτης ζητά να του παρασχεθούν οι α! βοήθειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο,
χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καταστρέφοντας – κατ’ αυτόν τον τρόπο – τον ρυθμό του
αγώνα, επιδεικνύοντας αντιαθλητική συμπεριφορά και παρατείνοντας, έτσι, την διάρκεια του
αγώνα χωρίς λόγο, γεγονός το οποίο έχει άμεση επίπτωση και στην τηλεοπτική μετάδοση του
παιχνιδιού. Με τον, μέχρι τώρα, χειρισμό αυτών των καταστάσεων από τους διαιτητές και
τους παρατηρητές των αγώνων δεν έχει κατορθωθεί να εξαλειφθεί αυτή την πρακτική.

Εάν οι διαιτητές είναι πεπεισμένοι ότι ο τραυματισμένος παίκτης χρειάζεται ιατρική
βοήθεια, εντός του αγωνιστικου χώρου, θα υποδεικνύουν αμέσως τα σήματα νo. 15 και
16. Δεν επιτρέπεται στους συνοδούς της ομάδος του παίκτη να αρνηθούν την είσοδό
τους στον αγωνιστικό χώρο (για να του παράσχουν βοήθεια).

x

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι διαιτητές θα ζητήσουν από τον τραυματισμένο παίκτη να
σηκωθεί, ώστε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα εκτός αγωνιστικού χώρου, πριν
δείξουν τα σήματα νo. 15 και 16.

Σελ.

x

2

Οδηγίες προς τους διαιτητές για την εφαρμογή του άρθρου 4:11 παρ. 1 του
Κανονισμού Παιδιάς:
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x

Κάθε παίκτης ή συνοδός ομάδος που δεν συμμορφώνεται με αυτή την διάταξη θα
τιμωρείται ως υπόλογος αντιαθλητικής συμπεριφοράς.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4:11 του Κανονισμού Παιδιάς τροποποιείται ως εξής:
x

Μετά την παροχή α! βοηθειών εντός του αγωνιστικού χώρου, ο τραυματίας παίκτης
πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο.

x

Μπορεί να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο μόνον όταν η ομάδα του έχει ολοκληρώσει
τρεις (3) επιθέσεις. Ο παρατηρητής του αγώνα (σ.σ. οι διαιτητές και ο χρονομέτρης, σε
αγώνες όπου δεν υπάρχει παρατηρητής) είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτής της
κατάστασης.

x

Μία επίθεση αρχίζει όταν η ομάδα πάρει στην κατοχή της την μπάλλα και τελειώνει
όταν πετύχει γκολ ή χάσει την κατοχή της μπάλλας.

x

Εάν η ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλλα, όταν ο παίκτης της χρειάσθηκε την
παροχή των α! βοηθειών, αυτή θεωρείται ως πρώτη επίθεση.

x

Εάν ο παίκτης μπει στον αγωνιστικό χώρο πριν το τέλος των τριών (3) επιθέσεων, αυτό
θεωρείται αντικανονική είσοδος και τιμωρείται ως λάθος αλλαγή.

x

Αυτός ο κανονισμός δεν ισχύει εάν η χορήγηση των α! βοηθειών εντός του
αγωνιστικού χώρου είναι συνέπεια τραυματισμού ο οποίος προήλθε από αντικανονική
συμπεριφορά αντιπάλου και ο οποίος είχε τιμωρηθεί για αυτό τον λόγο από τους
διαιτητές με προοδευτική ποινή.

x

Αυτός ο κανονισμός δεν ισχύει, επίσης, όταν ο τ/φ έχει κτυπήσει στο κεφάλι με την
μπάλλα και είναι απαραίτητη η παροχή α! βοηθειών σε αυτόν εντός του αγωνιστικού
χώρου.

3. Παθητικό παιχνίδι
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Ταυτοχρόνως, ζητείται από τους διαιτητές να μην ανέχονται την αυξημένη επιθετικότητα από
την πλευρά της αμυνόμενης ομάδος σε αυτές τις περιπτώσεις.
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Σχόλιο:
Πολλοί προπονητές και εμπειρογνώμονες της διαιτησία πιστεύουν ότι αυτός ο κανόνας
περιγράφεται μεν επαρκώς στους Κανονισμούς Παιδιάς, αλλά ισχυρίζονται ότι οι διαιτητές δεν
εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια, ιδιαιτέρως μετά την επίδειξη του προειδοποιητικού σήματος για
παθητικό παιχνίδι, ζητώντας, έτσι, μια τροποποίηση του κανονισμού, τέτοια που θα παρέχει σε
όλους τους διαιτητές λιγότερο υποκειμενικά και περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια.
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Βασικοί κανονισμοί:
x
x

Τα άρθρα 7:11 και 7:12 του Κανονισμού Παιδιάς παραμένουν ως έχουν.
Τα εδάφια Α, Β και Γ της διευκρίνισης #4 του Κανονισμού Παιδιάς, καθώς και ο πίνακας
ενδείξεων του εδαφίου Ε της ίδιας διευκρίνησης παραμένουν ως έχουν.

Η διευκρίνιση 4 εδάφιο Δ του Κανονισμού Παιδιάς, διαμορφώνεται ως εξής:
x

x
x
x
x
x

x

Μετά την υπόδειξη του προειδοποιητικού σήματος για παθητικό παιχνίδι, οι διαιτητές
μπορούν να καταλογίσουν το παθητικό παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή αυτοί κρίνουν ότι η
επιτιθέμενη ομάδα δεν κάνει αναγνωρίσιμη προσπάθεια για να βρεθεί σε κατάλληλη θέση
για την επίτευξη τέρματος.
Μετά την υπόδειξη του προειδοποιητικού σήματος, η προειδοποιούμενη ομάδα έχει στην
διάθεσή της έξι (6) πάσες, συνολικώς, προκειμένου κάποιος από τους παίκτες της να
σουτάρει προς την αντίπαλη εστία.
Εάν, μετά τον (μέγιστο) αριθμό των έξι (6) πασών, δεν γίνει σουτ προς την αντίπαλη
εστία, τότε, οι διαιτητές καταλογίζουν παθητικό παιχνίδι (ελεύθερη ρίψη υπέρ των
αντιπάλων).
Εάν η επιτιθέμενη ομάδα κερδίσει ελεύθερη ρίψη, ο αριθμός των έξι (6) πασών δεν
διακόπτεται.
Εάν γίνει σουτ το οποίο μπλοκάρει η άμυνα, ο αριθμός των έξι (6) πασών δεν διακόπτεται.
Εάν οι αμυνόμενοι υποπέσουν σε φάουλ μετά την 6η πάσα, αλλά πριν οι διαιτητές
καταλογίσουν παθητικό παιχνίδι, η παράβαση αυτή τιμωρείται με τον καταλογισμό
ελεύθερης ρίψης υπέρ των επιτιθεμένων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτιθέμενη ομάδα
έχει την ευχέρεια μίας ακόμη πάσας προκειμένου να ολοκληρώσει την επίθεσή της, πέραν
της πιθανότητας της απ’ ευθείας εκτέλεσης της ρίψης.
Η καταμέτρηση του αριθμού των πασών από τους διαιτητές είναι απόφαση η οποία
βασίζεται στην από μέρους τους παρατήρηση και ερμηνεία των γεγονότων, έτσι όπως αυτό
περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του άρ. 17:11 του Κανονισμού Παιδιάς.
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Σχόλιο:
Ο σκοπός της τροποποίησης αυτού του άρθρου, το 2010, ήταν η αποφυγή (ή η μείωση) των
αντιαθλητικών ενεργειών (ή των σοβαρών φάουλ) στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, αλλά και να
δίνεται η ευκαιρία στην ομάδα η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ να ισοφαρίσει ή να κερδίσει το
παιχνίδι, να συντηρούνται, δηλαδή, έντονα συναισθήματα και συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο
δευτερόλεπτο. Ωστόσο, η επιτυχία αυτής της τροποποίησης υπήρξε μερική, καθώς συνεχίζουμε
ακόμη να παρατηρούμε σοβαρές παραβατικές συμπεριφορές που οδηγούν μία ομάδα στο να
κερδίσει τον αγώνα, ασχέτως εάν το κόστος είναι να χάσει κάποιον παίκτη της με τιμωρία
αποκλεισμού από τον επόμενο αγώνα της ομάδος του (εξ αιτίας αυτής της παραβατικής του
συμπεριφοράς).
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4. Τελευταίο λεπτό
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Πέραν αυτού, η χρονική περίοδος του 1’ θεωρείται υπερβολική για την εφαρμογή αυτού του
άρθρου (καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι 1’ είναι αρκετός χρόνος για να επιτευχθούν δύο –
ή περισσότερα – γκολ).
Παραδοχή:
x
x

Αντί του τελευταίου 1’, οι τροποποιήσεις αυτού του άρθρου θα αφορούν μόνον στα
τελευταία 30’’.
Τα τελευταία 30’’ αφορούν στο τέλος της κανονικής διαρκείας του αγώνα, όπως και στο
τέλος της πρώτης και δεύτερης παρατάσεως (εάν υπάρχουν).

Τα άρθρα 8:5, 8:6, 8:10γ και 8:10δ του Κανονισμού Παιδιάς προσαρμόζονται ως εξής:
1. Η φράση «τελευταίο λεπτό του αγώνα» αντικαθίσταται από την φράση «τελευταία 30’’
του αγώνα».
2. Κάθε φάουλ το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρ. 8:10γ του Κανονισμού Παιδιάς (όταν
η μπάλλα βρίσκεται εκτός παιδιάς) θα τιμωρείται με αποβολή χωρίς γραπτή αναφορά
και θα καταλογίζεται ρίψη 7 μ. (πέναλτυ) υπέρ της αντιπάλου ομάδος.
3. Κάθε φάουλ το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρ. 8:10δ του Κανονισμού Παιδιάς (όταν
η μπάλλα βρίσκεται εντός παιδιάς) θα τιμωρείται με αποβολή χωρίς γραπτή αναφορά
και θα καταλογίζεται ρίψη 7 μ. (πέναλτυ) υπέρ της αντιπάλου ομάδος.
4. Κάθε φάουλ το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρ. 8:10δ του Κανονισμού Παιδιάς (όταν
η μπάλλα βρίσκεται εντός παιδιάς), καθώς και του άρ. 8:6 του Κανονισμού Παιδιάς θα
τιμωρείται με αποβολή και γραπτή αναφορά και θα καταλογίζεται ρίψη 7 μ. (πέναλτυ)
υπέρ της αντιπάλου ομάδος.
5. Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις 3. και 4. (ανωτέρω) θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

5.1. Ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να σουτάρει και να πετύχει γκολ: Δεν καταλογίζεται ρίψη
7 μ. (πέναλτυ).
5.2. Ο επιτιθέμενος μεταβιβάζει την μπάλλα σε συμπαίκτη του, ο οποίος αποτυγχάνει στην
προσπάθειά του να πετύχει γκολ: Καταλογίζεται ρίψη 7 μ. (πέναλτυ).
5.3. Ο επιτιθέμενος μεταβιβάζει την μπάλλα σε συμπαίκτη του, ο οποίος πετυχαίνει γκολ:
Δεν καταλογίζεται ρίψη 7 μ. (πέναλτυ).

Σελ.

Σχόλιο:
Μερικές φορές, δεν είναι ξεκάθαρο, τόσο στις ομάδες, όσο και τους φιλάθλους και τα Μέσα
Ενημερώσεως εάν η αποβολή που δίνουν οι διαιτητές σε κάποιον αγωνιζόμενο είναι συμφώνως
προς το άρ. 8:5 του Κανονισμού Παιδιάς (χωρίς - περαιτέρω - συνέπειες) ή βάσει του άρ. 8:6 του
Κανονισμού Παιδιάς (όπου πρέπει να γίνει γραπτή αναφορά τόσο στο φύλλο αγώνος όσο και να
υποβληθεί σχετική έκθεση προς την διοργανώτρια Αρχή, μετά τον αγώνα).
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5. Μπλε κάρτα
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Στόχος αυτής της τροποποίησης είναι η παροχή ξεκάθαρης πληροφόρησης - προς όλους – σε
παρόμοιες περιπτώσεις. Εάν οι διαιτητές δείξουν την μπλε κάρτα, αυτό σημαίνει ότι θα
ακολουθήσει και γραπτή αναφορά, της οποίας θα επιληφθεί το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο για
τα περαιτέρω.
Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 16:8 του Κανονισμού Παιδιάς (η οποία
βρίσκεται σε συσχέτιση με τα άρθρα 8:6 και 8:10 του Κανονισμού Παιδιάς),
τροποποιείται ως ακολούθως:
x
x
x

Άμεση πληροφόρηση παρέχεται σε όλους μέσω της επίδειξης (από τους διαιτητές προς τον
υπαίτιο της αντιαθλητικής συμπεριφοράς) μίας μπλε κάρτας (επιπροσθέτως της κόκκινης).
Ως εκ τούτου, οι διαιτητές πρέπει να φέρουν μαζί τους ΚΑΙ μία μπλε κάρτα (πέραν την
κίτρινης και της κόκκινης).
Οι διαιτητές υποδεικνύουν στον ένοχο, πρώτη την κόκκινη κάρτα και, μετά από μία
σύντομη διαβούλευση μεταξύ τους, την μπλε.
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