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WP. 1 : ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
WP. 1.1 O διοργανωτής θα είναι υπεύθυνος για τις σωστές διαστάσεις και
σηµάνσεις του αγωνιστικού χώρου και θα παρέχει όλα τα προβλεπόµενα υλικά
και εξοπλισµό.
WP. 1.2 Το σχεδιάγραµµα και οι σηµάνσεις του αγωνιστικού χώρου για αγώνα
που διαιτητεύεται από δυο διαιτητές θα είναι σύµφωνα µε το ακόλουθο
διάγραµµα:

WP. 1.3 Σε αγώνα που διαιτητεύεται από ένα διαιτητή, αυτός θα διαιτητεύει
από την ίδια πλευρά µε την επίσηµη γραµµατεία και οι κριτές τερµάτων θα
τοποθετούνται στην απέναντι πλευρά.
WP. 1.4 Η απόσταση µεταξύ των γραµµών των τερµάτων δε θα είναι
µικρότερη από 20m και µεγαλύτερη από 30m σε αγώνες ανδρών. Η απόσταση
µεταξύ των γραµµών των τερµάτων δε θα είναι µικρότερη από 20m και
µεγαλύτερη από 25m σε αγώνες γυναικών. Το πλάτος του αγωνιστικού χώρου
δε θα είναι µικρότερο από 10 m και µεγαλύτερο από 20 m. Το όριο του
αγωνιστικού χώρου σε κάθε πλευρά θα είναι 0,30 m πίσω από την γραµµή του
τέρµατος.
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WP. 1.5 Για τις διοργανώσεις της FINA οι διαστάσεις του αγωνιστικού
χώρου, το βάθος, η θερµοκρασία του νερού και η ένταση του φωτός θα
είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους FR 7.2, FR 7.3, FR 7.4 και FR 8.3

WP. 1.6 Θα υπάρχουν ευδιάκριτα διακριτικά και στις δύο πλευρές του
αγωνιστικού χώρου που θα υποδηλώνουν τα παρακάτω :
λευκά διακριτικά: γραµµή τέρµατος και γραµµή κέντρου του αγωνιστικού
χώρου
κόκκινα διακριτικά: 2 µέτρα από τις γραµµές των τερµάτων.
κίτρινα διακριτικά: 5 µέτρα από τις γραµµές των τερµάτων.
Οι πλευρές του αγωνιστικού χώρου από την γραµµή του τέρµατος µέχρι την
γραµµή των 2 µέτρων θα είναι χαραγµένες µε κόκκινο χρώµα, από την γραµµή
των 2 µέτρων µέχρι την γραµµή των 5 µέτρων θα είναι χαραγµένες µε κίτρινο
χρώµα και από την γραµµή των 5 µέτρων µέχρι το µέσο του αγωνιστικού
χώρου (σέντρα) µε πράσινο χρώµα.

WP. 1.7 Σε κάθε άκρο του αγωνιστικού χώρου θα τοποθετείται ένα κόκκινο
διακριτικό, 2 µέτρα από την γωνία του αγωνιστικού χώρου στην πλευρά
απέναντι από την επίσηµη γραµµατεία, το οποίο θα υποδηλώνει την περιοχή
επανεισόδου.

WP. 1.8 Θα εξασφαλίζεται αρκετός χώρος έτσι ώστε να µπορούν οι διαιτητές
να έχουν ελευθερία κινήσεων από το ένα άκρο του αγωνιστικού ως το άλλο.
Θα εξασφαλίζεται επίσης χώρος στις γραµµές τερµάτων για τους κριτές
τερµάτων.
WP 1.9 Η γραµµατεία θα εφοδιάζεται µε ξεχωριστές σηµαίες, (κόκκινη, άσπρη,
µπλε και κίτρινη) µεγέθους 0.35 m x 0.20 m.
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WP. 2 : TEΡMATA

WP. 2.1 Σε κάθε γραµµή τέρµατος θα τοποθετούνται µια οριζόντια δοκός
δυο κάθετες, κατασκευασµένες από άκαµπτο υλικό, τετραγωνισµένες
διαστάσεις 0,075 του µέτρου προς την πλευρά του αγωνιστικού χώρου
χρωµατισµένες λευκές, σε ίσες αποστάσεις από τα πλαϊνά τοιχώµατα
τουλάχιστον 0,30 του µέτρου από το άκρο του αγωνιστικού χώρου.

και
µε
και
και

WP. 2.2 Οι εσωτερικές πλευρές των κάθετων δοκών θα απέχουν µεταξύ τους
3 µέτρα. Όταν το βάθος του νερού είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 1,50 µέτρα,
τότε η κάτω πλευρά της οριζόντιας δοκού θα απέχει 0,90 του µέτρου από την
επιφάνεια του νερού. Όταν το βάθος του νερού είναι λιγότερο από 1,50 µέτρα,
τότε η κάτω πλευρά της οριζόντιας δοκού θα απέχει 2,40 µέτρα από τον
πυθµένα της πισίνας.

WP. 2.3 Θα τοποθετείται δίχτυ σταθερά προσδεµένο στις δικούς το οποίο θα
περικλείει την περιοχή του τέρµατος και θα τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 0,30 µέτρα ελεύθερος χώρος πίσω από την
γραµµή του τέρµατος µέσα στην περιοχή του τέρµατος.

WP. 3 : H MΠΑΛΑ

WP. 3.1 Η µπάλα θα είναι στρογγυλή, µε διαµέρισµα αέρα και µε βαλβίδα
στεγανότητας. Θα είναι αδιάβροχη, χωρίς εξωτερικές λουρίδες ή οποιαδήποτε
επικάλυψη λιπαντικού ή άλλης παρόµοιας ουσίας.

WP. 3.2 Το βάρος της µπάλας θα είναι όχι µικρότερο από 400 γραµµάρια και
όχι περισσότερο από 450 γραµµάρια.
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WP. 3.3 Στους αγώνες ανδρών, η περιφέρεια της µπάλας δε θα είναι
µικρότερη από 0,68 του µέτρου ούτε µεγαλύτερη από 0,71 του µέτρου και η
πίεσή της θα είναι 90 - 97 kPa (kilo Pascals) (13 - 14 λίµπρες ανά
ατµοσφαιρική τετραγωνική ίντσα).
WP. 3.4 Στους αγώνες γυναικών, η περιφέρεια της µπάλας δεν θα είναι
µικρότερη από 0,65 του µέτρου ούτε µεγαλύτερη από 0,67 του µέτρου και η
πίεσή της θα είναι 83 - 90 kPa (kilo Pascals) (12 - 13 λίµπρες ανά
ατµοσφαιρική τετραγωνική ίντσα).

WP. 4 : ΣΚΟΥΦΙΑ
WP. 4.1 Τα σκουφιά θα είναι διαφορετικού χρώµατος, εκτός από κόκκινο,
εγκεκριµένα από τους διαιτητές, αλλά και διαφορετικό από το χρώµα της
µπάλας. Η µια οµάδα, αν οι διαιτητές το ζητήσουν, µπορεί να φορέσει άσπρα ή
µπλε σκουφιά. Οι τερµατοφύλακες θα φορούν κόκκινα σκουφιά. Τα σκουφιά
θα δένονται κάτω από το σαγόνι. Αν ένας παίκτης χάσει το σκουφί του κατά τη
διάρκεια του αγώνα, αυτός θα το αντικαταστήσει στην επόµενη κατάλληλη
διακοπή του αγώνα, όταν η οµάδα του έχει την µπάλα στην κατοχή της. Τα
σκουφιά θα φοριούνται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

WP. 4.2 Τα σκουφιά θα είναι εφοδιασµένα µε εύκαµπτα προστατευτικά
αυτιών, τα οποία θα είναι του ίδιου χρώµατος µε τα σκουφάκια της οµάδας,
εκτός του τερµατοφύλακα που πρέπει να έχει κόκκινα προστατευτικά.

WP. 4.3 Το µέγεθος των αριθµών που θα έχουν τα σκουφιά θα είναι 0,10 του
µέτρου ύψος και από τις δυο πλευρές. Ο τερµατοφύλακας θα φορά το σκουφί
αριθ. 1 και τα υπόλοιπα σκουφιά θα αριθµούνται από 2 µέχρι 13. Ο
αναπληρωµατικός τερµατοφύλακας θα φορά ένα κόκκινο σκουφί µε το
νούµερο 13. Στη διάρκεια του αγώνα, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να αλλάζουν
τον αριθµό του σκουφιού τους, χωρίς την άδεια του διαιτητή και χωρίς αυτό
να γίνει γνωστό στη γραµµατεία.
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WP. 4.4 Στους διεθνείς αγώνες, τα σκουφιά θα φέρουν στο εµπρός µέρος το
διεθνή κωδικό της χώρας ο οποίος αποτελείται από τρία γράµµατα. Θα
µπορούν ακόµα να φέρουν και τη διεθνή σηµαία. Ο κωδικός της χώρας δε θα
είναι µικρότερος από 0,04 του µέτρου σε ύψος.

WP. 5 : ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

WP. 5.1 Κάθε οµάδα θα αποτελείται το ανώτερο από δεκατρείς παίκτες.
Έντεκα παίκτες γηπέδου και δύο τερµατοφύλακες. Μια οµάδα θα ξεκινά το
παιχνίδι µε όχι περισσότερους από επτά παίκτες, ένας από τους οποίους θα
είναι τερµατοφύλακας και θα φορά το σκουφάκι του τερµατοφύλακα.
Πέντε αναπληρωµατικοί παίκτες θα µπορούν να χρησιµοποιούνται ως
αντικαταστάτες και ένας αναπληρωµατικός τερµατοφύλακας θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο ως αντικαταστάτης τερµατοφύλακας. Μια οµάδα που
παίζει µε λιγότερους από επτά παίκτες, δεν είναι απαραίτητο (δε χρειάζεται) να
έχει τερµατοφύλακα.

WP. 5.2 Oι παίκτες που δεν αγωνίζονται εκείνη τη στιγµή καθώς και οι
προπονητές και τεχνικοί, εκτός του πρώτου προπονητή, θα κάθονται όλοι στον
πάγκο της οµάδας τους και δε θα αποµακρύνονται από τον πάγκο από την
έναρξη του παιχνιδιού, εκτός των διαλειµµάτων µεταξύ των περιόδων ή κατά
την διάρκεια των time-outs. Ο πρώτος προπονητής της επιτιθέµενης οµάδας θα
του επιτρέπεται να κινείται προς την γραµµή των 5 µέτρων σε κάθε στιγµή. Οι
οµάδες θα αλλάζουν τέρµατα και πάγκους στο µισό χρόνο του παιχνιδιού. Οι
δύο πάγκοι θα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά από αυτή της επίσηµης
γραµµατείας.

WP. 5.3 Οι αρχηγοί θα είναι αγωνιστικά µέλη των αντιστοίχων οµάδων τους
και καθένας από αυτούς θα είναι υπεύθυνος για την ορθή συµπεριφορά και
πειθαρχία της οµάδας του.
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WP. 5.4 Oι παίκτες θα φορούν αδιαφανείς ενδυµασίες ή διπλά µαγιό και
πριν πάρουν µέρος σε αγώνα θα αφαιρούν αντικείµενα που είναι πιθανόν να
προκαλέσουν τραυµατισµό.

WP. 5.5 Οι παίκτες δεν θα φέρουν στο σώµα τους λιπαντικό, λάδι ή άλλη
παρόµοια ουσία. Αν ένας διαιτητής, πριν την έναρξη του αγώνα, βεβαιωθεί ότι
έχει χρησιµοποιηθεί τέτοια ουσία, θα δώσει εντολή να αφαιρεθεί αυτή αµέσως.
∆εν θα καθυστερείται η έναρξη του αγώνα προκειµένου να αφαιρεθεί η ουσία.
Αν το παράπτωµα γίνει αντιληπτό µετά την έναρξη του αγώνα, ο παίκτης που
υπέπεσε στο παράπτωµα θα αποκλείεται από το υπόλοιπο του αγώνα και ο
αντικαταστάτης θα µπορεί να µπει στον αγωνιστικό χώρο αµέσως από την
περιοχή επανεισόδου που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή του τέρµατός
του.
WP. 5.6 Σε κάθε χρονική στιγµή του παιχνιδιού, ένας παίκτης µπορεί να
αντικατασταθεί φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο από την περιοχή
επανεισόδου που βρίσκεται πλησιέστερα στην γραµµή του τέρµατός του. Ο
αντικαταστάτης του µπορεί να µπει στον αγωνιστικό χώρο από την περιοχή
επανεισόδου, εφόσον ο παίκτης έχει εµφανώς βγει στην επιφάνεια του νερού,
στην περιοχή επανεισόδου. Αν ο τερµατοφύλακας αντικαθίστανται σύµφωνα
µε αυτόν τον κανονισµό, θα πρέπει να είναι µόνο από τον αναπληρωµατικό
τερµατοφύλακα. Αν η οµάδα έχει λιγότερους από επτά παίκτες, δεν απαιτείται
να έχει τερµατοφύλακα. Καµιά αντικατάσταση δεν θα πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε αυτόν τον κανονισµό, ανάµεσα στο χρόνο που ο διαιτητής δίνει
πέναλτι και την εκτέλεση της ρίψης του πέναλτι, εκτός κατά την διάρκεια του
time – out.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο τερµατοφύλακας και ο αναπληρωµατικός
τερµατοφύλακας δεν έχουν το δικαίωµα ή τη δυνατότητα να συµµετέχουν
(στο παιχνίδι), η οµάδα που παίζει µε επτά παίκτες υποχρεούται να παίξει µε
ένα άλλο τερµατοφύλακα που θα φορά το σκουφάκι του τερµατοφύλακα.
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WP. 5.7 Ένας αντικαταστάτης µπορεί να µπει στον αγωνιστικό χώρο από
οποιοδήποτε σηµείο:
α) Στη διάρκεια των διαλειµµάτων µεταξύ των περιόδων του παιχνιδιού,
β) Μετά την επίτευξη τέρµατος,
γ) Κατά τη διάρκεια ενός time out,
δ) Για να αντικαταστήσει ένα παίκτη που αιµορραγεί ή είναι τραυµατισµένος.

WP. 5.8 Ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι έτοιµος να αντικαταστήσει ένα
παίκτη χωρίς καθυστέρηση. Αν δεν είναι έτοιµος, ο αγώνας θα πρέπει

να

συνεχιστεί χωρίς αυτόν, και σε οποιοδήποτε χρόνο θα µπορεί να εισέλθει από
την περιοχή επανεισόδου, που βρίσκεται πλησιέστερα στη γραµµή του
τέρµατός του.

WP. 5.9 Ένας τερµατοφύλακας που έχει αντικατασταθεί από τον αναπληρωµατικό του, δεν µπορεί να παίξει σε άλλη θέση εκτός από αυτή του τερµατοφύλακα.

WP. 5.10 Σε περίπτωση που ο τερµατοφύλακας αποσυρθεί από το παιχνίδι για
οποιοδήποτε ιατρικό λόγο, οι διαιτητές θα πρέπει να επιτρέψουν την άµεση
αντικατάσταση του, από τον αναπληρωµατικό τερµατοφύλακα.
WP. 6 : AΓΩΝΟ∆ΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
WP. 6.1 Στις διοργανώσεις της FINA, η Αγωνόδικος Επιτροπή θα αποτελείται
από δυο διαιτητές, δυο κριτές τερµάτων, χρονοµέτρες και γραµµατείς, ο
καθένας από τους οποίους θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες και καθήκοντα.
Η Αγωνόδικος Επιτροπή θα υφίσταται και σε άλλους αγώνες όπου αυτό είναι
δυνατό εκτός των αγώνων όπου υπάρχουν δυο διαιτητές και δεν υπάρχουν
κριτές τερµάτων, οπότε οι διαιτητές αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες των
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κριτών τερµάτων σύµφωνα µε τον WP. 8.2
καθορισµένα σήµατα ).

(χωρίς όµως

να εκτελούν τα

Σηµείωση: Ανάλογα µε τον βαθµό σπουδαιότητας, οι αγώνες θα γίνονται από
οµάδες τεσσάρων µέχρι οκτώ µελών της Αγωνόδικης Επιτροπής ως εξής :
α. ∆ιαιτητές και κριτές τερµάτων.
∆υο διαιτητές και δυο κριτές τερµάτων ή δυο διαιτητές και καθόλου κριτές
τερµάτων ή ένας διαιτητής και δυο κριτές τερµάτων.
β. Χρονοµέτρες και γραµµατείς.
Με ένα χρονοµέτρη και ένα γραµµατέα. Ο χρονοµέτρης θα χρονοµετρεί
τη διάρκεια συνεχούς κατοχής της µπάλας από κάθε οµάδα, σύµφωνα µε
τον WP. 20. 17. O γραµµατέας θα χρονοµετρεί τον πραγµατικό χρόνο των
περιόδων του αγώνα, τα time outs (τάιµ - άουτς) και τα διαλείµµατα µεταξύ
των περιόδων, όπως περιγράφονται στο WP. 10.1, καθώς επίσης θα
καταγράφει τα συµβάντα στο φύλλο αγώνα και θα µετρά τα δευτερόλεπτα της
αποβολής των παικτών σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Mε δυο χρονοµέτρες και ένα γραµµατέα. Ο χρονοµέτρης Νο1 θα
χρονοµετρεί επακριβώς την κανονική διάρκεια των περιόδων του παιχνιδιού,
τα time outs και τα διαλείµµατα µεταξύ των περιόδων. Ο χρονοµέτρης Νο 2 θα
καταγράφει τις περιόδους συνεχούς κατοχής της µπάλας από κάθε οµάδα,
σύµφωνα µε τον WP. 20.15. O γραµµατέας θα συµπληρώνει το φύλλο αγώνα
και θα εκπληρώνει όλα τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τον WP. 10. 1.
Με δυο χρονοµέτρες και δυο γραµµατείς. Ο χρονοµέτρης Νο1 θα
χρονοµετρεί την κανονική διάρκεια των περιόδων του παιχνιδιού, τα time outs
και τα διαλείµµατα µεταξύ των περιόδων. Ο χρονοµέτρης Νο 2 θα καταγράφει
τις περιόδους συνεχούς κατοχής της µπάλας από κάθε οµάδα, σύµφωνα µε τον
WP. 20.16
Ο γραµµατέας No 1 θα συµπληρώνει το φύλλο αγώνα σύµφωνα µε τον WP
10.1(a). Ο γραµµατέας No.2 θα εκτελεί καθήκοντα που περιγράφονται στον
WP 10.1(b), (c) και (d) ελέγχοντας την αντικανονική επανείσοδο αποβληθέντων
παικτών, την αντικανονική επανείσοδο των αντικαταστατών, καθώς επίσης
µετρώντας τις αποβολές των παικτών και την τρίτη προσωπική ποινή.
∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

WP. 7 : ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ

WP. 7.1 Οι διαιτητές θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Η
δικαιοδοσία τους πάνω στους παίκτες θα είναι σε ισχύ σε όλο το διάστηµα που
τόσον αυτοί όσο και οι παίκτες βρίσκονται στο χώρο της πισίνας. Όλες οι
αποφάσεις των διαιτητών πάνω σε πραγµατικά γεγονότα θα είναι τελικές και η
δική τους ερµηνεία των κανονισµών θα είναι παραδεκτή σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα. Οι διαιτητές δεν θα κάνουν υποθέσεις επί γεγονότων σε
οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά θα ερµηνεύουν αυτά
που παρατηρούν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους.

WP. 7.2 Οι διαιτητές θα σφυρίζουν την έναρξη και επανάληψη του αγώνα και
για να κατακυρώνουν τέρµατα, άουτ, κόρνερ (είτε έχουν υποδειχθεί από τους
κριτές τερµάτων είτε όχι), ουδέτερες ρίψεις και παραβάσεις των κανονισµών. Ο
διαιτητής µπορεί να αλλάξει την απόφασή του εφόσον αυτό γίνει πριν η µπάλα
επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.

WP. 7.3 Οι διαιτητές πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να απονέµουν (ή
όχι) κάθε απλό φάουλ, αποβολή ή πέναλτι, ανάλογα µε το αν µε την απόφαση
αυτή θα επωφεληθεί η επιτιθέµενη οµάδα. Θα πρέπει να διαιτητεύσουν υπέρ
της επιτιθέµενης οµάδας µε την απονοµή ενός φάουλ ή την αποφυγή του, αν,
κατά τη γνώµη τους, η απονοµή του φάουλ θα είναι πλεονέκτηµα για την
οµάδα του παραβάτη παίκτη.
Σηµείωση: Οι διαιτητές πρέπει να εφαρµόσουν αυτή την αρχή στο µέγιστο
βαθµό.

WP. 7.4 Οι διαιτητές θα έχουν τη δικαιοδοσία να αποβάλλουν παίκτη από το
νερό σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς και µπορούν να διακόψουν
τον αγώνα σε περίπτωση που παίκτης αρνηθεί να εγκαταλείψει το νερό όταν
του δοθεί εντολή.
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WP. 7.5 Oι διαιτητές θα έχουν τη δικαιοδοσία να διατάξουν την αποµάκρυνση
από το χώρο της πισίνας κάθε παίκτη, αντικαταστάτη, θεατή ή τεχνικού, η
συµπεριφορά του οποίου τους εµποδίζει στη διεξαγωγή των καθηκόντων τους
µε σωστό και αµερόληπτο τρόπο.

WP. 7.6 Oι διαιτητές θα έχουν τη δικαιοδοσία να διακόψουν τον αγώνα αν
κατά τη γνώµη τους η συµπεριφορά των παικτών ή των θεατών ή άλλες
περιστάσεις εµποδίζουν την οµαλή κατάληξή του. Αν ο αγώνας πρέπει να
διακοπεί οριστικά, οι διαιτητές θα αναφέρουν τις πράξεις τους στην αρµόδια
αρχή.

WP. 8 : ΚΡΙΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΩΝ
WP. 8.1 Oι κριτές τερµάτων θα βρίσκονται στην ίδια πλευρά µε την επίσηµη
γραµµατεία, ο καθένας στην γραµµή του τέρµατος στο άκρο του αγωνιστικού
χώρου.
WP. 8.2 Tα καθήκοντα των κριτών τερµάτων είναι:
α)

Να σηµειώνουν µε το ένα χέρι κατακόρυφα, όταν οι παίκτες είναι σωστά
τοποθετηµένοι στις αντίστοιχες γραµµές τερµάτων τους στην έναρξη της
περιόδου.

β)

Να σηµειώνουν µε τα δύο χέρια κατακόρυφα την αντικανονική έναρξη ή
επανέναρξη του αγώνα.

γ)

Να σηµειώνουν το άουτ δείχνοντας µε το ένα χέρι την κατεύθυνση της
επίθεσης.

δ)

Να σηµειώνουν το κόρνερ δείχνοντας µε το ένα χέρι την κατεύθυνση της
επίθεσης.

ε)

Να σηµειώνουν το τέρµα σηκώνοντας και διασταυρώνοντας τα δύο χέρια.

στ) Να σηµειώνουν την αντικανονική επανείσοδο παίκτη που έχει αποβληθεί ή
την αντικανονική είσοδο του αντικαταστάτη, σηκώνοντας τα δύο χέρια
κατακόρυφα

∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

WP. 8.3 Σε κάθε κριτή τέρµατος θα δίνονται µπάλες και όταν η αρχική
µπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα πετά αµέσως µια νέα µπάλα στον
τερµατοφύλακα (σε περίπτωση άουτ), στον πλησιέστερο παίκτη της επιτιθέµενης οµάδας (σε περίπτωση κόρνερ), ή όπως αλλιώς ορίζεται από το
διαιτητή.
WP. 9 : XΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ
WP. 9.1 Τα καθήκοντα των χρονοµετρών είναι:
α) Να χρονοµετρούν την κανονική διάρκεια του αγώνα και των παρατάσεων,
τη διάρκεια των time outs (τάιµ-άουτς) και τα διαλείµµατα µεταξύ των
περιόδων.
β)

Να καταγράφουν το χρόνο συνεχούς κατοχής της µπάλας από κάθε
οµάδα.

γ) Να καταγράφουν τους χρόνους αποβολής των παικτών που βγαίνουν από
το νερό σύµφωνα µε τους κανονισµούς, καθώς και τους χρόνους
επανεισόδου των παικτών ή των αντικαταστατών τους.
δ) Να ανακοινώνουν ευκρινώς την έναρξη του τελευταίου λεπτού του αγώνα.
ε) Να ειδοποιούν µε σφύριγµα την πάροδο 45’’ από την έναρξη του time out
καθώς και την λήξη του.
WP. 9.2 Ο χρονοµέτρης θα κάνει σήµα µε σφυρίχτρα (ή οποιοδήποτε άλλο
διαθέσιµο µέσο, εφόσον αυτό είναι ευδιάκριτο, ακουστικά αποτελεσµατικό και
εύκολα κατανοητό) το τέλος κάθε περιόδου ανεξαρτήτως των διαιτητών και
αυτό θα έχει άµεση ισχύ εκτός :
α) της περίπτωσης ταυτόχρονης κατακύρωσης πέναλτι από το διαιτητή, στην
οποία περίπτωση το πέναλτι θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
β) αν η µπάλα είναι στον αέρα και περάσει την γραµµή του τέρµατος,
περίπτωση κατά την οποία, αν σηµειωθεί τέρµα, αυτό θα µετρήσει.
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WP. 10 : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
WP. 10.1 Τα καθήκοντα των γραµµατέων είναι:
α) Να τηρούν το φύλλο αγώνα το οποίο περιλαµβάνει τους παίκτες, το
αποτέλεσµα, όλες τις αποβολές, τα πέναλτι και τις προσωπικές ποινές που
δόθηκαν σε κάθε παίκτη.
β) Να ελέγχουν τους χρόνους αποβολής των παικτών και να σηµαίνουν την
λήξη του χρόνου αποβολής σηκώνοντας τη κατάλληλη σηµαία, εκτός αν ο
διαιτητής επιτρέψει την επανείσοδο σε παίκτη που έχει αποβληθεί ή
αντικαταστάτη όταν η οµάδα του παίκτη εκείνου ξαναπάρει την µπάλα στην
κατοχή της. Μετά από 4 λεπτά ο γραµµατέας θα πρέπει να κάνει σήµα για την
επανείσοδο του αντικαταστάτη παίκτη που διέπραξε βιαιοπραγία, σηκώνοντας
την κίτρινη σηµαία µαζί µε την µε την κατάλληλη έγχρωµη σηµαία.
γ) Να σηµαίνουν µε την κόκκινη σηµαία και µε σφύριγµα κάθε αντικανονική
επανείσοδο παίκτη που έχει αποβληθεί ή αντικανονική είσοδο αντικαταστάτη
(ακόµα και µετά από σήµα του κριτή τέρµατος για αντικανονική είσοδο ή
επανείσοδο) οπότε ο αγώνας θα διακόπτεται αµέσως.
δ) Να σηµαίνουν χωρίς καθυστέρηση την απονοµή τρίτης προσωπικής ποινής
ενάντια σε κάθε παίκτη ως εξής :
ι. µε την κόκκινη σηµαία αν η τρίτη προσωπική ποινή είναι αποβολή
ιι. µε την κόκκινη σηµαία και σφύριγµα αν η τρίτη προσωπική ποινή είναι
πέναλτι.
WP. 11 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
WP. 11.1 Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 4 περίοδοι των οκτώ (8) λεπτών
πραγµατικού παιχνιδιού η κάθε µια. Η µέτρηση του χρόνου θα αρχίζει στην
έναρξη κάθε περιόδου όταν οποιοσδήποτε παίκτης αγγίξει την µπάλα. Σε όλες
τις διακοπές το χρονόµετρο θα σταµατά µέχρι να αρχίσει να ξαναπαίζεται η
µπάλα και από τη στιγµή που αυτή θα φεύγει από το χέρι του παίκτη που
εκτελεί την ανάλογη ρίψη ή όταν κάποιος παίκτης αγγίξει την µπάλα κατόπιν
ουδέτερης ρίψης.

∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

WP. 11.2 Θα υπάρχει διάλειµµα δύο λεπτών µεταξύ της πρώτης και δεύτερης
περιόδου και µεταξύ της τρίτης και τέταρτης περιόδου, καθώς και πέντε λεπτά
διάλειµµα µεταξύ της δεύτερης και τρίτης περιόδου. Οι οµάδες,
περιλαµβανοµένων των παικτών, προπονητών και τεχνικών θα αλλάζουν
τέρµατα πριν την έναρξη της τρίτης περιόδου.
WP. 11.3 Σε περίπτωση που το αποτέλεσµα είναι ισόπαλο στην κανονική
περίοδο ενός αγώνα, ο οποίος θα πρέπει οπωσδήποτε να κατακυρωθεί υπέρ
µιας από τις δυο οµάδες, θα ακολουθεί η διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι για να
καθοριστεί το αποτέλεσµα.

Σηµείωση: Αν είναι απαραίτητο να εκτελεστούν πέναλτι, θα πρέπει να
ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
a)

Μόλις οι δύο οµάδες που συµµετείχαν ολοκληρώσουν τον αγώνα, η
εκτέλεση πέναλτι θα αρχίσει αµέσως και θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι
ίδιοι διαιτητές.

b)

∆ιαφορετικά, η εκτέλεση πέναλτι θα γίνει 30 λεπτά µετά από την
ολοκλήρωση του τελικού παιχνιδιού εκείνου του «γύρου», ή στην πρώτη
πρακτική ευκαιρία. Οι διαιτητές που συµµετέχουν στο πιο πρόσφατο
παιχνίδι εκείνου του γύρου θα χρησιµοποιηθούν, αφού εξασφαλιστεί ότι
είναι ουδέτεροι.

c)

Εάν πρόκειται για δύο οµάδες, οι αντίστοιχοι προπονητές θα κληθούν να
ορίσουν πέντε παίκτες και τον τερµατοφύλακα που θα συµµετάσχουν
στην διαδικασία εκτέλεσης των πέναλτι. Ο τερµατοφύλακας µπορεί να
αλλάξει οποιαδήποτε στιγµή υπό τον όρο ότι ο αντικαταστάτης του είναι
δηλωµένος στη σύνθεση της οµάδας του σε εκείνο τον αγώνα.

d)

Οι πέντε παίκτες που ορίζονται θα απαιτηθεί να δηλωθούν µε σειρά. Η
δήλωση αυτή θα καθορίσει την σειρά εκτέλεσης των πέναλτι από τους
παίκτες στα αντίπαλα τέρµατα και δεν µπορεί να αλλάξει.

e)

Παίκτης που έχει αποβληθεί από τον αγώνα δεν έχει το δικαίωµα να είναι
στη λίστα των παικτών που θα εκτελέσουν τα πέναλτι ή θα
αντικαταστήσουν τον τερµατοφύλακα.
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f) Εάν ο τερµατοφύλακας αποβληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
πέναλτι, ένας παίκτης από τους ορισµένους πέντε παίκτες µπορεί να
αντικαταστήσει τον τερµατοφύλακα, αλλά χωρίς τα προνόµια του
τερµατοφύλακα. Μετά από την εκτέλεση του πέναλτι, ο παίκτης µπορεί να
αντικατασταθεί από άλλο παίκτη ή τον αναπληρωµατικό τερµατοφύλακα.
Εάν ένας παίκτης που συµµετέχει στον αγώνα, αποβληθεί κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης των πέναλτι, η θέση του διαγράφεται από την
λίστα των πέντε παικτών που συµµετέχουν στην διαδικασία των πέναλτι
και ο αντικαταστάτης τοποθετείται στην τελευταία θέση της λίστας.
g) Οι ρίψεις θα εκτελούνται εναλλακτικά σε κάθε τέρµα εκτός αν οι συνθήκες
σε µία από τις δύο πλευρές δίνουν πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα σε µια
οµάδα. Στην περίπτωση αυτή όλες οι ρίψεις θα εκτελούνται από την ίδια
πλευρά. Οι παίκτες που συµµετέχουν στην εκτέλεση των πέναλτι θα
παραµένουν µέσα στο νερό µπροστά από τον πάγκο της οµάδας τους, οι
τερµατοφύλακες θα αλλάζουν πλευρά ενώ οι παίκτες που δεν συµµετέχουν θα πρέπει να κάθονται στον πάγκο της οµάδας τους.
h) Η οµάδα που θα ξεκινήσει να εκτελεί τα πέναλτι θα καθοριστεί από την
ρίψη νοµίσµατος.
i) Εάν εξακολουθούν οι οµάδες ακόµα και µετά από την ολοκλήρωση των
αρχικών πέντε πέναλτι να είναι ισόπαλες, τότε οι ίδιοι πέντε παίκτες θα
εκτελέσουν εναλλακτικά πέναλτι µέχρι η µια οµάδα αστοχήσει και η άλλη
να σκοράρει.
j) Εάν τρεις ή περισσότερες οµάδες ισοβαθµούν, κάθε οµάδα θα εκτελέσει
πέντε πέναλτι ενάντια σε κάθε µια από τις άλλες οµάδες, που
εναλλάσσονται σε κάθε πέναλτι. Η σειρά εκτέλεσης θα καθοριστεί µε
κλήρωση.
WP. 11.4 Όλα τα χρονόµετρα θα δείχνουν τον χρόνο κατά την φθίνουσα
σειρά (δηλ, θα δείχνουν το χρόνο που αποµένει σε κάθε περίοδο)
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WP. 11.5

Εάν ο αγώνας (ή µέρος ενός αγώνα) πρέπει να ξαναπαιχθεί, τότε

τα τέρµατα, οι προσωπικές ποινές, και τα time out που έχουν διαπραχθεί κατά
τη διάρκεια του χρόνου που πρέπει να ξαναπαιχθεί, διαγράφονται από το
Φύλλο αγώνα, ωστόσο η βιαιοπραγία, η κακή διαγωγή και η οποιαδήποτε
αποβολή µε κόκκινη κάρτα παραµένουν στο Φύλλο αγώνα.

WP. 12 : TIMEOYTS (ΤΑΙΜ – ΑΟΥΤ)
WP. 12.1 Κάθε οµάδα µπορεί να ζητήσει από ένα time out σε κάθε περίοδο
του παιχνιδιού. Η χρονική διάρκεια του time out θα είναι ένα λεπτό. Ένα time
out µπορεί να ζητηθεί σε κάθε χρονική στιγµή, ακόµα και µετά την επίτευξη
τέρµατος, από τον προπονητή της οµάδας που έχει την κατοχή της µπάλας
καλώντας (φωνάζοντας) time out και κάνοντας το σήµα (Τ) µε τα χέρια του
προς το γραµµατέα ή τον διαιτητή. Εάν ένα time out ζητηθεί ο γραµµατέας ή ο
διαιτητής θα πρέπει να σφυρίξουν αµέσως για να σταµατήσει το παιχνίδι και οι
παίκτες θα πρέπει να γυρίσουν αµέσως στο δικό τους µισό µέρος του
αγωνιστικού χώρου.
WP. 12.2 Ο αγώνας θα επαναρχίσει µε σφύριγµα του διαιτητή και από την
οµάδα που είχε την µπάλα στην κατοχή της να την παίζει από ή πίσω από την
γραµµή της σέντρας, εκτός αν το time out έχει ζητηθεί πριν την εκτέλεση ενός
πέναλτι ή ενός κόρνερ, οπότε αυτή η ρίψη θα παραµένει.
Σηµείωση: Το χρονόµετρο κατοχής, θα συνεχίζει από εκεί που είχε
σταµατήσει όταν ζητήθηκε το time out.
WP. 12.3 Εάν ο προπονητής της οµάδας που έχει την µπάλα στην κατοχή της
ζητήσει ένα επιπρόσθετο time out, χωρίς να έχει το δικαίωµα αυτό, το παιχνίδι
θα πρέπει να σταµατήσει και θα ξεκινήσει πάλι από την γραµµή της σέντρας µε
την µπάλα να παιχθεί από ένα παίκτη της αντίπαλης οµάδας.
WP 12.4 Αν ένα time out ζητηθεί από τον προπονητή της οµάδας που δεν έχει
την µπάλα στην κατοχή της, το παιχνίδι θα πρέπει να σταµατήσει και ένα
πέναλτι θα πρέπει να δίνεται υπέρ της αντιπάλου οµάδας.
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WP. 12.5 Κατά την επανέναρξη του αγώνα µετά το time out οι παίκτες
µπορούν να πάρουν οποιαδήποτε θέση µέσα στον αγωνιστικό χώρο, υπό τον
όρο να ισχύουν οι κανονισµοί που έχουν σχέση µε την εκτέλεση του πέναλτι
και του κόρνερ.
WP. 13 : ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

WP. 13.1 Η πρώτη οµάδα που σηµειώνεται στο επίσηµο πρόγραµµα θα φορά
άσπρα σκουφάκια ή τα σκουφάκια που αντικατοπρίζουν το χρώµα της χώρας
τους και θα ξεκινά τον αγώνα από τα αριστερά της Γραµµατείας. Η άλλη οµάδα
θα φορά µπλε σκουφάκια ή σκουφάκια αντίθετου χρώµατος και θα ξεκινά τον
αγώνα από τα δεξιά της Γραµµατείας.

WP. 13.2 Kατά την έναρξη κάθε περιόδου, οι παίκτες θα καταλαµβάνουν
θέσεις στις αντίστοιχες γραµµές τερµάτων τους, σε αποστάσεις ενός περίπου
µέτρου και τουλάχιστον ένα µέτρο από τις δοκούς του τέρµατος. ∆εν
επιτρέπεται να υπάρχουν πάνω από δυο παίκτες ανάµεσα στις δοκούς του
τέρµατος. Κανένα µέρος του σώµατος οποιουδήποτε παίκτη δεν θα πρέπει να
βρίσκεται έξω από την γραµµή του τέρµατος στο επίπεδο του νερού.
Σηµείωση: Κανένας παίκτης δεν µπορεί να τραβά την γραµµή τέρµατος
µπροστά και ο παίκτης που κολυµπά για την µπάλα πρέπει να µην έχει τα πόδια
του στα γκολπόστ προσπαθώντας να σπρώξει, στην εκκίνηση ή επανεκκίνηση
του αγώνα.
WP. 13.3 Όταν οι διαιτητές διαπιστώσουν ότι οι οµάδες είναι έτοιµες, ένας
διαιτητής θα σφυρίξει για να ξεκινήσει ο αγώνας και θα ελευθερώσει ή θα ρίξει
την µπάλα στην γραµµή του κέντρου.

WP. 13.4 Aν η µπάλα ελευθερωθεί ή ριχθεί κατά τρόπο ώστε να δίνει σε
κάποια οµάδα πλεονέκτηµα, ο διαιτητής θα τη ζητήσει πίσω και θα δώσει
ουδέτερη ρίψη στην γραµµή του κέντρου.
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WP. 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ
WP. 14.1 Θα σηµειώνεται τέρµα όταν ολόκληρη η µπάλα έχει περάσει την
γραµµή του τέρµατος, µεταξύ των κάθετων και κάτω από την οριζόντια δοκό.
WP. 14.2 Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί από οποιοδήποτε σηµείο µέσα
στον αγωνιστικό χώρο εκτός του ότι ο τερµατοφύλακας δεν µπορεί να περάσει
ο ίδιος ή να αγγίξει την µπάλα πέρα της γραµµής του κέντρου.
WP. 14.3 Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί µε οποιοδήποτε µέρος του
σώµατος εκτός από σφιγµένη γροθιά. Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί
κολυµπώντας µε τη µπάλα στο τέρµα. Στην έναρξη ή σε κάθε επανέναρξη του
παιχνιδιού, τουλάχιστο δυο παίκτες (οποιασδήποτε οµάδας, εκτός του
αµυνόµενου τερµατοφύλακα) θα πρέπει ηθεληµένα να παίξουν ή αγγίξουν την
µπάλα, εκτός αν εκτελείται :
α) πέναλτι
β) ελεύθερη ρίψη, η οποία ρίχνεται από ένα παίκτη µέσα στο τέρµα του
γ) άµεσο σουτ από άουτ ή
δ) άµεσο σουτ µίας ελεύθερης ρίψης που δίνεται έξω από τα 5 µέτρα
Σηµείωση: Τέρµα µπορεί να σηµειωθεί από ένα παίκτη που σουτάρει αµέσως
έξω από τα πέντε µέτρα µόλις η οµάδα του κερδίσει ελεύθερη ρίψη για φάουλ
που έγινε έξω από τα πέντε µέτρα. Αν ο παίκτης βάλει την µπάλα στο παιχνίδι,
τέρµα µπορεί να σηµειωθεί µόνο αν η µπάλα έχει σκόπιµα αγγιχθεί από άλλο
παίχτη, εκτός του αµυνόµενου τερµατοφύλακα.
Αν κατά την σηµείωση ενός φάουλ, η µπάλα βρίσκεται µέσα στην περιοχή των
5 µέτρων ή κοντύτερα στο τέρµα της αµυνόµενης οµάδας, ένα τέρµα µπορεί
να επιτευχθεί κάτω από αυτόν τον κανονισµό, αν η µπάλα χωρίς καθυστέρηση
επιστρέψει στο οποιοδήποτε σηµείο της ευθείας που έγινε το φάουλ ή σε
οποιοδήποτε σηµείο πίσω από την ευθεία αυτή και ένα σουτ γίνει αµέσως από
αυτό το σηµείο.
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Ένα τέρµα δεν µπορεί να επιτευχθεί σύµφωνα µε αυτόν τον κανονισµό,
κατευθείαν µετά την επανέναρξη του αγώνα από:
1. Ένα time out.
2. Την επίτευξη τέρµατος.
3.

Τραυµατισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της αιµορραγίας.

4.

Την αντικατάσταση σκουφιού.

5.

Το κάλεσµα του διαιτητή για την µπάλα.

6.

Την έξοδο της µπάλας πλάγια από τον αγωνιστικό χώρο.

7.

Oποιαδήποτε καθυστέρηση.

WP. 14.4 Ένα τέρµα µπορεί να σηµειωθεί αν κατά τη λήξη των 30
δευτερολέπτων κατοχής της µπάλας ή στο τέλος της περιόδου η µπάλα είναι
στον αέρα και µπει στο τέρµα.
Σηµείωση: Στα πλαίσια του κανονισµού αυτού, αν η µπάλα µπει στο τέρµα,
αφού χτυπήσει το οριζόντιο ή κάθετο δοκάρι, τον τερµατοφύλακα ή άλλον
αµυνόµενο παίκτη και / ή αφού αναπηδήσει στο νερό, το τέρµα θα
κατακυρώνεται. Αν έχει σηµειωθεί το τέλος της περιόδου και τότε η µπάλα
παιχθεί ή την αγγίξει σκόπιµα άλλος επιτιθέµενος παίκτης κατά την πορεία της
προς το τέρµα, το τέρµα δε θα κατακυρώνεται.
Αν η µπάλα είναι στον αέρα µε πορεία προς το τέρµα, στα πλαίσια του
κανονισµού αυτού και ο τερµατοφύλακας ή άλλος αµυνόµενος παίκτης
τραβήξει το τέρµα προς τα κάτω ή αν αµυνόµενος παίκτης µέσα στην δική του
περιοχή των 5 µέτρων εκτός από τον τερµατοφύλακα, σταµατήσει την µπάλα
µε τα δυο χέρια ή µπράτσα ή γροθιές, προκειµένου να αποφύγει να σηµειωθεί
τέρµα, ο διαιτητής θα δώσει πέναλτι, αν κατά την γνώµη του η µπάλα θα
έφτανε την γραµµή του τέρµατος, αν δεν είχε σηµειωθεί η παράβαση.
Αν η µπάλα που βρίσκεται στον αέρα µε πορεία προς το τέρµα, στα πλαίσια
του κανονισµού αυτού, πέσει στο νερό και µετά πλεύσει και περάσει εξ’
ολοκλήρου την γραµµή του τέρµατος, ο διαιτητής θα κατακυρώσει τέρµα
µόνο αν η µπάλα πέρασε τη γραµµή αµέσως, λόγω της κίνησης από το
κτύπηµα (σουτ).
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WP. 15 : ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΡΜΑ
WP. 15.1 Αφού σηµειωθεί τέρµα, οι παίκτες θα παίρνουν θέσεις οπουδήποτε
εντός των αντίστοιχων ηµίσεων τους στον αγωνιστικό χώρο. Κανένα µέρος του
σώµατος οποιουδήποτε παίκτη δε θα βρίσκεται πέρα από τη γραµµή του
κέντρου στο επίπεδο του νερού. Ο διαιτητής θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι το
παιχνίδι σφυρίζοντας. Κατά την στιγµή της επανέναρξης το πραγµατικό
παιχνίδι θα ξεκινά όταν η µπάλα φύγει από το χέρι του παίκτη της οµάδας που
δεν έχει πετύχει τέρµα. Αν η επανέναρξη δεν εκτελεστεί σύµφωνα µε αυτό τον
κανονισµό θα δίνεται επανάληψη.
WP. 16 : ΑOΥΤ
WP. 16.1 Άουτ θα δίνεται :
α) Όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει πλήρως πάνω από την γραµµή του
τέρµατος, εκτός της περιοχής της εστίας (µεταξύ των κάθετων και κάτω από
την οριζόντια δοκό) και αφού αυτή έχει αγγιχτεί τελευταία από οποιοδήποτε
παίκτη εκτός του αµυνόµενου τερµατοφύλακα.
β) Όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει πλήρως πάνω από την γραµµή του
τέρµατος µεταξύ των κάθετων και κάτω από την οριζόντια δοκό ή χτυπήσει
στις δοκούς ή τον αµυνόµενο τερµατοφύλακα κατευθείαν από:
i. ελεύθερη ρίψη που δίνεται µέσα στα 5 µέτρα.
ii. ελεύθερη ρίψη που δίνεται έξω από τα 5 µέτρα και δεν εκτελείται
σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
iii. άουτ που δεν εκτελείται αµέσως.
iv.

κόρνερ.

WP. 16.2 Tο άουτ θα εκτελείται από οποιοδήποτε παίκτη της (αµυνόµενης)
οµάδας από οποιοδήποτε σηµείο µέσα στην περιοχή των δύο µέτρων. Αν το
άουτ δεν εκτελεστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτό, τότε θα επαναλαµβάνεται.
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Σηµείωση: Το άουτ θα πρέπει να εκτελείται από τον παίκτη που βρίσκεται
πλησιέστερα στην µπάλα. ∆εν θα πρέπει να σηµειώνεται περιττή καθυστέρηση
στην εκτέλεση ελεύθερης ρίψης, άουτ ή κόρνερ, οι οποίες θα εκτελούνται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε οι άλλοι παίκτες να είναι σε θέση να παρατηρούν την µπάλα
καθώς αυτή φεύγει από το χέρι αυτού που εκτελεί τη ρίψη. Οι παίκτες συχνά
κάνουν το λάθος να καθυστερούν την εκτέλεση της ρίψης παραβλέποντας τα
προβλεπόµενα από τον WP.19.4, ο οποίος επιτρέπει σ’ αυτόν που εκτελεί την
ρίψη να ντριµιπλάρει την µπάλα πριν την περάσει σε άλλο παίκτη. Η ρίψη
µπορεί εποµένως να εκτελεστεί αµέσως, ακόµα και αν αυτός που εκτελεί την
ρίψη δεν µπορεί να βρει εκείνη τη στιγµή ένα συµπαίκτη του στον οποίο θα
µπορούσε να περάσει την µπάλα. Σε τέτοια περίπτωση, επιτρέπεται να
εκτελέσει τη ρίψη είτε πετώντας την µπάλα µε υψωµένο χέρι στην επιφάνεια
του νερού (σχ. 1) είτε πετώντας την στον αέρα (σχ. 2) και στη συνέχεια
µπορεί να κολυµπήσει µε την µπάλα ή να ντριµιπλάρει. Και στις δυο
περιπτώσεις, η ρίψη θα πρέπει να εκτελείται έτσι ώστε οι άλλοι παίκτες να
µπορούν να την παρακολουθούν.

WP. 17 : KΟΡΝΕΡ
WP. 17.1 Κόρνερ θα δίνεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει πλήρως πάνω
από τη γραµµή του τέρµατος, εκτός της περιοχής µεταξύ των κάθετων και
κάτω από την οριζόντια δοκό και αφού αυτή έχει αγγιχτεί τελευταία από τον
τερµατοφύλακα της αµυνόµενης οµάδας ή όταν ο ένας αµυνόµενος παίκτης
σκόπιµα στείλει την µπάλα πέρα από τη γραµµή του τέρµατος.
WP. 17.2 Tο κόρνερ θα πρέπει να εκτελεστεί από παίκτη της επιτιθέµενης
οµάδας από την γραµµή των δυο µέτρων στην πλησιέστερη πλευρά από την
οποία η µπάλα πέρασε την γραµµή του τέρµατος. Η ρίψη δεν είναι απαραίτητο
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να εκτελεστεί από τον κοντινότερο παίκτη, αλλά θα πρέπει να εκτελεστεί χωρίς
καθόλου καθυστέρηση.
Σηµείωση: Για τον τρόπο εκτέλεσης της ρίψης, βλέπετε σηµείωση στον WP.
16.2.
WP. 17.3 Κατά την εκτέλεση του κόρνερ κανένας παίκτης της επιτιθέµενης
οµάδας δεν θα βρίσκεται στην περιοχή των δύο (2) µέτρων.
WP. 17.4 Η εκτέλεση του κόρνερ που γίνεται από λάθος θέση ή πριν οι
παίκτες της επιτιθέµενης οµάδας εγκαταλείψουν την περιοχή των δύο (2)
µέτρων, θα πρέπει να επαναληφθεί.
WP. 18 : ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΡΙΨΗ
WP. 18.1 Ουδέτερη ρίψη θα δίνεται :
α) όταν, στην έναρξη της περιόδου, ο διαιτητής είναι της γνώµης ότι η µπάλα
έχει πέσει σε θέση που δίνει πλεονέκτηµα σε µία οµάδα.
β) Όταν ένας ή περισσότεροι παίκτες διαφορετικών οµάδων διαπράξουν ένα
απλό σφάλµα την ίδια στιγµή, κάνοντας τον διαιτητή να προβληµατιστεί,
ποιος παίκτης το διέπραξε πρώτος.
γ) όταν και οι δύο διαιτητές σφυρίξουν την ίδια στιγµή προκειµένου να
κατακυρώσουν απλά σφάλµατα στις αντίπαλες οµάδες.
δ) όταν καµία οµάδα δεν έχει την µπάλα στην κατοχή της και ένας ή
περισσότεροι παίκτες των αντιπάλων οµάδων διαπράξουν αποβολή την ίδια
στιγµή. Μία ουδέτερη ρίψη θα δίνεται µετά την αποβολή των παικτών.
ε) όταν η µπάλα χτυπήσει ή προσγειωθεί σε υπερκείµενο εµπόδιο
WP. 18.2 Στην ουδέτερη ρίψη ο διαιτητής θα ρίξει την µπάλα στο νερό στην
τελευταία περίπου θέση που έγινε το συµβάν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτρέπει στους παίκτες και των δύο οµάδων να έχουν ίσες ευκαιρίες
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απόκτησης της µπάλας. Η ουδέτερη ρίψη που δίνεται στην περιοχή των δύο
µέτρων θα εκτελείται από τη γραµµή των δύο ( 2 ) µέτρων.
WP. 18.3 Αν στην περίπτωση ουδέτερης ρίψης ο διαιτητής είναι της γνώµης
ότι η µπάλα έχει πέσει σε τέτοια θέση ώστε να ευνοεί σαφώς τη µία οµάδα, θα
ζητήσει την µπάλα και θα επαναλάβει τη ρίψη.
WP. 19 : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΙΨΗ
WP. 19.1 Μια ελεύθερη ρίψη θα εκτελείται από το σηµείο όπου το φάουλ
έγινε εκτός:
a) Αν η µπάλα είναι µακρύτερα από το τέρµα της αµυνόµενης οµάδας, η
ελεύθερη ρίψη θα εκτελείται από το σηµείο όπου βρίσκεται η µπάλα.
b) Αν το φάουλ έγινε από αµυντικό παίκτη µέσα στην περιοχή των 2
µέτρων, η ελεύθερη ρίψη θα πρέπει να εκτελείται πάνω στην γραµµή
των 2 µέτρων απέναντι από το σηµείο όπου το φάουλ έγινε, ή αν η
µπάλα είναι έξω από την περιοχή των 2 µέτρων από το σηµείο που
βρίσκεται η µπάλα.
c) Όπου διαφορετικά οι κανονισµοί προβλέπουν.
WP. 19.2 Ένας παίκτης που κερδίζει µια ελεύθερη ρίψη, θα βάζει αµέσως
την µπάλα στο παιχνίδι, συµπεριλαµβανοµένης της πάσας ή του σουτ, εάν
επιτρέπεται από τους κανονισµούς.
Θα θεωρείται παράβαση αν ένας παίκτης που βρίσκεται εµφανώς σε
κατάλληλη θέση να εκτελέσει την ελεύθερη ρίψη δεν το κάνει. Ένας
αµυνόµενος παίκτης που έχει διαπράξει ένα φάουλ, πρέπει να αποµακρύνεται
από τον παίκτη που εκτελεί την ελεύθερη ρίψη, πριν σηκώσει το χέρι του για
να εµποδίσει µία πάσα ή ένα σουτ. Ο παίκτης που παραλείψει να το πράξει
πρέπει να αποβάλλεται για «παρεµπόδιση» σύµφωνα µε WP 21.5.
WP. 19.3 Η ευθύνη της επιστροφής της µπάλας στον παίκτη που θα εκτελέσει
τη ρίψη, θα βαρύνει την οµάδα στην οποία έχει δοθεί η ρίψη.
WP. 19.4 Η ελεύθερη ρίψη θα εκτελείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν
οι παίκτες να βλέπουν τη µπάλα όταν αυτή φεύγει από το χέρι του παίκτη που
εκτελεί τη ρίψη και στον οποίο θα επιτρέπεται να µεταφέρει ή να ντριµιπλάρει
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τη µπάλα πριν τη δώσει σε άλλον παίκτη. Η µπάλα θα παίζεται αµέσως εφόσον
φύγει από το χέρι του παίκτη που εκτελεί την ελεύθερη ρίψη.
Σηµείωση: Για τον τρόπο εκτέλεσης της ρίψης βλέπετε σηµείωση στον WP.
16.2.
WP. 20 : ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ (ΦΑΟΥΛ)
WP. 20.1 Θα κατακυρώνεται ένα απλό σφάλµα όταν γίνονται οι παρακάτω
παραβάσεις (WP.20.2 µέχρι WP.20.17), οι οποίες θα τιµωρούνται µε την
απονοµή ελεύθερης ρίψης στην αντίπαλη οµάδα.
Σηµείωση: Οι διαιτητές θα πρέπει να δίνουν απλά σφάλµατα σύµφωνα µε
τους κανονισµούς έτσι ώστε να δίνεται στην επιτιθέµενη οµάδα η δυνατότητα
να αναπτύξει το πλεονέκτηµα. Παρ’ όλα αυτά, ο διαιτητής θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη του τις ειδικές συνθήκες του WP.7.3 (πλεονέκτηµα).
WP. 20.2 Να προχωρά πέρα από τη γραµµή του τέρµατος κατά την έναρξη
της περιόδου, πριν ο διαιτητής δώσει το σήµα της εκκίνησης. Η ελεύθερη ρίψη
θα πρέπει να εκτελείται από το σηµείο που βρίσκεται η µπάλα ή αν η µπάλα
δεν έχει ελευθερωθεί µέσα στον αγωνιστικό χώρο από την σέντρα.
WP. 20.3 Να βοηθήσει κάποιον παίκτη κατά την έναρξη της περιόδου ή σε
οποιαδήποτε άλλη στιγµή στη διάρκεια του παιχνιδιού.
WP. 20.4 Να κρατηθεί ή να σπρώξει το σώµα του από τα τέρµατα ή τα
στηρίγµατά τους, να κρατηθεί ή να σπρώξει το σώµα του από τα τοιχώµατα
της πισίνας στη διάρκεια του κανονικού παιχνιδιού ή στην έναρξη της
περιόδου.

WP. 20.5 Να λάβει ενεργά µέρος στον αγώνα, ενώ ακουµπά στον πυθµένα
της πισίνας, να περπατά ενώ γίνεται αγώνας ή να αναπηδήσει από τον πυθµένα
της πισίνας για να παίξει τη µπάλα ή να µαρκάρει έναν αντίπαλο. Ο κανονισµός
αυτός δε θα ισχύει για τον τερµατοφύλακα εφόσον αυτός βρίσκεται µέσα στην
περιοχή των 5 µέτρων της οµάδας του.
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WP. 20.6 Να πάρει ή να κρατήσει όλη τη µπάλα κάτω από το νερό ενώ
µαρκάρεται.
Σηµείωση: Το να πάρει ή να κρατήσει παίκτης όλη τη µπάλα κάτω από το
νερό ενώ µαρκάρεται, θεωρείται απλό φάουλ, ακόµα και αν το χέρι του παίκτη
που έχει τη µπάλα στην κατοχή του σπρωχθεί κάτω από το νερό µε τη µπάλα,
σαν αποτέλεσµα µαρκαρίσµατος του αντιπάλου (σχήµα 3). ∆εν παίζει ρόλο αν
η µπάλα βυθιστεί στο νερό παρά τη θέλησή του. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι
το σφάλµα χρεώνεται στον παίκτη που έχει επαφή µε τη µπάλα τη στιγµή που
αυτή βυθίζεται στο νερό. Το σηµαντικό είναι ότι η παράβαση αυτή συµβαίνει
µόνο όταν ένας παίκτης βυθίζει τη µπάλα ενώ µαρκάρεται. Έτσι αν ο
τερµατοφύλακας βγει ψηλά έξω από το νερό για να αποκρούσει ένα σουτ και
κατά την πτώση του συµπαρασύρει τη µπάλα κάτω από το νερό δεν κάνει
καµιά παράβαση. Αλλά αν στη συνέχεια κρατά τη µπάλα κάτω από το νερό,
ενώ µαρκάρεται από έναν αντίπαλο, θα έχει κάνει παράβαση του κανονισµού
αυτού και αν µε τις ενέργειές του αποτραπεί πιθανόν τέρµα, θα πρέπει να
δοθεί πέναλτι σύµφωνα µε τον WP. 22.2.

WP. 20.7 Να χτυπήσει τη µπάλα µε σφιγµένη γροθιά. Ο κανονισµός αυτός δε
θα ισχύει για τον τερµατοφύλακα εφόσον βρίσκεται µέσα στην περιοχή των 5
µέτρων του.
WP. 20.8 Να παίζει ή να αγγίζει τη µπάλα µε τα δυο χέρια ταυτόχρονα. Ο
κανονισµός αυτός δε θα ισχύει για τον τερµατοφύλακα εφόσον βρίσκεται µέσα
στην περιοχή των 5 µέτρων του.

WP. 20.9 Να σπρώξει ή να απωθηθεί από έναν αντίπαλο που δεν κρατά την
µπάλα.
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Σηµείωση: Σπρώξιµο µπορεί να γίνει µε διάφορες µορφές και µε το χέρι
(σχήµα 4) και µε το πόδι (σχήµα 5). Στις περιπτώσεις αυτές η ποινή είναι
ελεύθερη ρίψη για απλό σφάλµα. Ωστόσο, οι διαιτητές θα πρέπει να
φροντίζουν να διακρίνουν µεταξύ του σπρωξίµατος µε το πόδι και του
χτυπήµατος, όπου τότε δίνεται σφάλµα αποβολής ή ακόµα και βιαιοπραγίας. Αν
το πόδι είναι ήδη σε επαφή µε τον αντίπαλο όταν αρχίζει η κίνηση, αυτό
συνήθως είναι σπρώξιµο, αλλά αν η κίνηση αρχίσει πριν γίνει η επαφή µε τον
αντίπαλο, τότε σε γενικές γραµµές θεωρείται χτύπηµα.

WP. 20.10 Να βρίσκεται στην περιοχή των δύο µέτρων από το τέρµα του
αντιπάλου εκτός όταν βρίσκεται πίσω από την ευθεία της µπάλας. ∆εν θα
θεωρείται ως παράβαση όταν ένας παίκτης πάρει τη µπάλα µέσα στην περιοχή
των δύο (2) µέτρων και την περάσει σ’ έναν άλλον παίκτη (συµπαίκτη) που
είναι πίσω από την ευθεία της µπάλας και ο οποίος σουτάρει αµέσως προς το
τέρµα, πριν ο πρώτος παίκτης µπορέσει να φύγει από την περιοχή των δύο (2)
µέτρων.
Σηµείωση: Αν ο παίκτης που δέχεται τη µπάλα δε σουτάρει προς το τέρµα, ο
παίκτης που την έδωσε (πάσαρε) πρέπει να φύγει αµέσως από την περιοχή των
δύο (2) µέτρων ώστε να αποφύγει την επιβολή ποινής σύµφωνα µε τον
κανονισµό αυτόν.
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WP. 20.11 Να εκτελέσει πέναλτι µε άλλον τρόπο εκτός από τον
προβλεπόµενο.
Σηµείωση: Βλέπετε WP. 23.4 για τον τρόπο εκτέλεσης πέναλτι.
WP. 20.12 Να καθυστερεί χωρίς λόγο την εκτέλεση ελεύθερης ρίψης, άουτ ή
κόρνερ.
Σηµείωση: Βλέπετε σηµείωση στον WP. 16.2
WP. 20.13 Όταν ο τερµατοφύλακας περάσει ή αγγίξει τη µπάλα πέρα από τη
γραµµή του κέντρου.
WP. 20.14 Να ακουµπήσει τελευταίος τη µπάλα η οποία βγαίνει έξω από τις
πλευρές του αγωνιστικού χώρου (συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης
αναπήδησης της µπάλας στα πλάγια του αγωνιστικού χώρου πάνω από το
επίπεδο του νερού), εκτός της περίπτωσης που ο αµυνόµενος παίκτης
µπλοκάροντας ένα σουτ η µπάλα βγει έξω από τα πλάγια του αγωνιστικού
χώρου. Σε αυτή την περίπτωση µία ελεύθερη ρίψη δίνεται στην αµυνόµενη
οµάδα.
WP. 20.15 Όταν µια οµάδα κρατά τη µπάλα στην κατοχή της για πάνω από
30 δευτερόλεπτα πραγµατικού παιχνιδιού χωρίς να σουτάρει στο αντίπαλο
τέρµα. Ο χρονοµέτρης που καταγράφει το χρόνο κατοχής της µπάλας θα
ξεκινάει από την αρχή το χρονόµετρο:
α) όταν η µπάλα φύγει από το χέρι του παίκτη που σουτάρει προς το τέρµα.
Αν η µπάλα αναπηδήσει από την οριζόντια ή τις κάθετες δοκούς, ή από τον
τερµατοφύλακα ξανά στον αγωνιστικό χώρο, ο χρόνος κατοχής της µπάλας δε
θα ξεκινήσει πριν αυτή περιέλθει στην κατοχή µιας από τις δυο οµάδες.
β) όταν η µπάλα περιέλθει στην κατοχή της αντίπαλης οµάδας. Στην κατοχή
δεν περιλαµβάνεται η περίπτωση κατά την οποία η µπάλα κατά την πτώση της
αγγίξει απλώς κάποιον αντίπαλο παίκτη.
γ) όταν η µπάλα ξαναρχίσει να παίζεται µετά από αποβολή, πέναλτι, άουτ,
κόρνερ ή ουδέτερη ρίψη.
Τα χρονόµετρα θα είναι ευκρινή και θα δείχνουν το χρόνο κατά την κατιούσα
(δηλαδή θα δείχνουν το χρόνο κατοχής που αποµένει).
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Σηµείωση: Ο χρονοµέτρης και οι διαιτητές πρέπει να αποφασίσουν για το αν
έγινε σουτ προς την εστία ή όχι, αλλά η οριστική απόφαση παίρνεται από τους
διαιτητές.

WP. 20.16 Να κωλυσιεργεί.
Σηµείωση: Είναι πάντα επιτρεπτό στο διαιτητή να δώσει απλό σφάλµα
σύµφωνα µε τον κανονισµό αυτόν πριν περάσει η περίοδος των 30
δευτερολέπτων κατοχής (της µπάλας).
Αν ο τερµατοφύλακας είναι ο µόνος παίκτης της οµάδας του που βρίσκεται στο
µισό του αγωνιστικού χώρου της οµάδας του, θα θεωρείται ότι κωλυσιεργεί αν
πάρει τη µπάλα από άλλο συµπαίκτη του που βρίσκεται στο άλλο µισό του
αγωνιστικού χώρου.
Στο τελευταίο λεπτό, οι διαιτητές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι υπάρχει σκόπιµη
κωλυσιεργία πριν εφαρµόσουν τον κανονισµό αυτόν.

WP. 20.17 Η προσπάθεια εξαπάτησης ( Παραµύθι) είναι σφάλµα.
Σηµείωση: Simulation σηµαίνει µια πράξη που γίνεται από έναν παίκτη, µε
την προφανή πρόθεση να προκαλέσει τον διαιτητή να δώσει λανθασµένα
φάουλ εναντίον του αντίπαλου παίκτη. Ένας διαιτητής µπορεί να δώσει
κίτρινη κάρτα σε µια οµάδα για επαναλαµβανόµενα παραµύθια και µπορεί να
εφαρµόσει το WP 21.13 (επίµονα φάουλ) για την επιβολή κυρώσεων στους
παραβάτες παίκτες.
WP. 21

ΑΠΟΒΟΛΕΣ

WP. 21.1 Θα δίνεται αποβολή όταν γίνονται οι παρακάτω παραβάσεις (WP.
21.4 µέχρι WP. 21.18), οι οποίες θα τιµωρούνται (εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από τους κανονισµούς) µε την απονοµή ελεύθερης ρίψης στην
αντίπαλη οµάδα και την αποβολή του παίκτη ο οποίος διέπραξε το σφάλµα.
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WP. 21.2 Ο παίκτης που έχει αποβληθεί, θα κινείται προς την περιοχή
επανεισόδου πλησιέστερα στη γραµµή του τέρµατός του χωρίς να βγει από
το νερό. Παίκτης που έχει αποβληθεί και βγαίνει από το νερό (εκτός της
περίπτωσης

εισόδου

αντικαταστάτη)

θα

θεωρείται

ότι

υπέπεσε

σε

παράπτωµα σύµφωνα µε τον WP. 21.13 (κακή διαγωγή).

Σηµείωση: Παίκτης που αποβάλλεται (περιλαµβανοµένου παίκτη που έχει
αποβληθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς για το υπόλοιπο του αγώνα) θα
παραµένει στο νερό και θα κατευθύνεται (ακόµα και κολυµπώντας κάτω από
την επιφάνεια του νερού) στη θέση επανεισόδου του τέρµατός του, χωρίς να
παρεµβαίνει στον αγώνα. Ο παίκτης µπορεί να βγει από τον αγωνιστικό χώρο,
από οποιοδήποτε σηµείο και στη συνέχεια να κολυµπήσει για να φτάσει στην
περιοχή επανεισόδου, χωρίς να επηρεάζει την ευθυγράµµιση του τέρµατος.
Φτάνοντας στην περιοχή επανεισόδου, ο παίκτης που έχει αποβληθεί θα πρέπει
εµφανώς να βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού πριν επιτραπεί στον ίδιο (ή σε
αντικαταστάτη του) να ξαναµπεί στον αγωνιστικό χώρο σύµφωνα µε τους
κανονισµούς. Όµως δεν θα είναι απαραίτητο να παραµείνει περισσότερο ο
παίκτης που έχει αποβληθεί στην περιοχή επανεισόδου περιµένοντας την άφιξη
του αντικαταστάτη του.
WP. 21.3 Ο παίκτης που αποβλήθηκε ή ένας αντικαταστάτης του, θα του
επιτρέπεται να ξαναµπεί στον αγωνιστικό χώρο, όταν προκύψει νωρίτερα
κάποια από τις παρακάτω συνθήκες:
α) όταν περάσουν 20” πραγµατικού παιχνιδιού, στη λήξη των οποίων ο
γραµµατέας θα σηκώσει την κατάλληλη σηµαία εφόσον ο παίκτης που έχει
αποβληθεί έχει φτάσει στην περιοχή επανεισόδου σύµφωνα µε τους
κανονισµούς
β) όταν σηµειωθεί τέρµα
γ) όταν η οµάδα του παίκτη που έχει αποβληθεί ξαναπάρει την µπάλα στην
κατοχή της (δηλαδή όταν αποκτήσει τον έλεγχο της µπάλας) κατά τη διάρκεια
του κανονικού παιχνιδιού, ο αµυντικός διαιτητής θα δώσει την επανείσοδο
κάνοντας ένα σήµα µε το χέρι.
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δ) όταν η οµάδα του παίκτη που έχει αποβληθεί, κερδίζει µια ελεύθερη ρίψη ή
άουτ, το σήµα του διαιτητή που απονέµει την ρίψη, µπορεί να θεωρηθεί ως το
σήµα επανεισόδου, εφόσον ο παίκτης που έχει αποβληθεί, έχει φτάσει στην
περιοχή επανεισόδου, σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Ο παίκτης που αποβλήθηκε ή ένας αντικαταστάτης του, θα του επιτρέπεται να
ξαναµπεί στον αγωνιστικό χώρο από την περιοχή επανεισόδου πλησιέστερα
στη γραµµή του τέρµατός του εφόσον:
α) του έχει δοθεί σήµα από τον γραµµατέα ή το διαιτητή
β) δεν πηδήσει ή απωθηθεί από τα πλάγια των τοιχωµάτων της πισίνας ή του
αγωνιστικού χώρου
γ) δεν επηρεάσει την ευθυγράµµιση του τέρµατος
δ) ο αντικαταστάτης δεν θα επιτρέπεται να µπαίνει στη θέση παίκτη που έχει
αποβληθεί, έως ότου αυτός φτάσει στην περιοχή επανεισόδου του τέρµατός
του, εκτός στο διάστηµα µεταξύ των περιόδων, µετά από την επίτευξη
τέρµατος ή κατά την διάρκεια του time out.
(ε) Μετά την επίτευξη τέρµατος ο παίκτης που αποβλήθηκε ή ο αντικαταστάτης
του, θα µπορούν να ξαναµπούν στον αγωνιστικό χώρο από οποιοδήποτε
σηµείο
Οι προϋποθέσεις αυτές θα ισχύουν και στην περίπτωση εισόδου αντικαταστάτη
όταν ο αποβληθείς παίκτης έχει τρεις προσωπικές ποινές ή έχει αποβληθεί για
άλλο λόγο για το υπόλοιπο του αγώνα σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Σηµείωση: ∆εν θα δίνεται σήµα από το διαιτητή, ούτε ο γραµµατέας θα δίνει
τέλος του χρόνου αποβολής των 20 δευτερολέπτων σε αντικαταστάτη µέχρι ο
παίκτης που έχει αποβληθεί φτάσει στην περιοχή επανεισόδου του τέρµατός
του. Τα ίδια θα ισχύουν στην περίπτωση νέας εισόδου ενός παίκτη που θα
αντικαταστήσει παίκτη που αποβλήθηκε για το υπόλοιπο του αγώνα. Στην
περίπτωση που ο παίκτης που αποβλήθηκε δε µπορέσει να επιστρέψει στην
περιοχή επανεισόδου του, ο αντικαταστάτης του δεν µπορεί να µπει µέχρι να
σηµειωθεί τέρµα ή τέλος της περιόδου ή time-out.
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Ο αµυντικός διαιτητής είναι αυτός που έχει τη πρωταρχική (βασική) ευθύνη να
δώσει το σήµα επανεισόδου σε παίκτη που έχει αποβληθεί ή αντικαταστάτη του.
Όµως και ο διαιτητής στην επίθεση µπορεί να βοηθήσει στο θέµα αυτό και θα
ισχύει το σήµα οποιουδήποτε εκ των δυο διαιτητών. Αν πέσει στην αντίληψη
του ενός διαιτητή ότι η επανείσοδος δεν ήταν κανονική ή ότι ο κριτής τέρµατος
έδωσε σήµα για αντικανονική επανείσοδο, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι ο
άλλος διαιτητής δεν έχει δώσει επανείσοδο.
Ο αµυντικός διαιτητής πριν κάνει σήµα επανεισόδου στον παίκτη που έχει
αποβληθεί ή στον αντικαταστάτη του, θα πρέπει να περιµένει στιγµιαία σε
περίπτωση που ο διαιτητής στην επίθεση σφυρίξει κατοχή της µπάλας στην
αντίπαλη οµάδα.
Αλλαγή κατοχής της µπάλας δε γίνεται µόνο λόγω τέλους µιας περιόδου, αλλά
ο παίκτης που έχει αποβληθεί ή ο αντικαταστάτης του έχει το δικαίωµα
επανεισόδου όταν η οµάδα του κερδίσει τη µπάλα στη διεκδίκηση κατά την
έναρξη της επόµενης περιόδου. Αν ένας παίκτης είναι αποβολή, όταν σηµειωθεί
το τέλος της περιόδου, οι διαιτητές και ο γραµµατέας θα εξασφαλίζουν ότι οι
οµάδες έχουν το σωστό αριθµό παικτών, πριν σφυρίξουν την επανέναρξη του
αγώνα.
WP. 21.4 Όταν ένας παίκτης βγει από το νερό ή κάθεται ή πατά στα σκαλιά ή
τα τοιχώµατα της πισίνας κατά τη διάρκεια του αγώνα εκτός των περιπτώσεων
ατυχήµατος, τραυµατισµού, ασθένειας ή µε την άδεια του διαιτητή.
WP. 21.5 Όταν παρεµβαίνει στην εκτέλεση ελεύθερης ρίψης, άουτ ή κόρνερ,
περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων :
α) σκόπιµα αποµακρύνει ή δεν ελευθερώνει την µπάλα µε σκοπό την
παρεµπόδιση της κανονικής εξέλιξης του αγώνα.
β) κάθε προσπάθειας να παιχθεί η µπάλα πριν αυτή φύγει από το χέρι του
παίκτη που εκτελεί τη ρίψη.
Σηµείωση: Ένας παίκτης δεν πρέπει να τιµωρείται σύµφωνα µε τον κανονισµό
αυτόν, αν δεν ακούσει το σφύριγµα επειδή βρίσκεται κάτω από το νερό. Οι
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διαιτητές θα πρέπει να αποφαίνονται για το αν οι πράξεις του παίκτη είναι
σκόπιµες.
Παρέµβαση στην εκτέλεση κάποιας ρίψης µπορεί να γίνει εµµέσως όταν η
µπάλα παρεµποδίζεται, ή καθυστερείται να φτάσει στον παίκτη που θα εκτελέσει τη ρίψη ή µπορεί να γίνει όταν η εκτέλεση της ρίψης παρεµποδίζεται από
αντίπαλο ο οποίος παρεµβάλλεται στην κατεύθυνση της µπάλας (σχήµα 6) ή
µε την παρενόχληση των κινήσεων του παίκτη που εκτελεί τη ρίψη (σχ. 7), ή
από έναν αντίπαλο που διαπράττει σφάλµα σύµφωνα µε τον WP 19.2. Σε
περίπτωση παρεµβολής σε πέναλτι βλέπετε επίσης WP. 21.17.

WP. 21.6 Nα προσπαθήσει να εµποδίσει µια πάσα ή ένα σουτ µε τα δύο
χέρια έξω από την περιοχή των 5 µέτρων.

WP. 21.7 Να ρίχνει σκόπιµα νερό στο πρόσωπο του αντίπαλου.
Σηµείωση: Η ρίψη νερού χρησιµοποιείται συχνά σαν κακή τακτική αλλά συχνά
τιµωρείται µόνο στην προφανή περίπτωση που οι παίκτες βρίσκονται ο ένας
απέναντι από τον άλλο (σχήµα 8). Όµως το ίδιο µπορεί να προκύψει, λιγότερο
εµφανώς, όταν ένας παίκτης δηµιουργεί προπέτασµα νερού µε το βραχίονά
του, φαινοµενικά χωρίς πρόθεση, σε µια προσπάθεια να εµποδιστεί η
ορατότητα του αντιπάλου που θα σουτάρει προς το τέρµα ή που θα πασάρει
τη µπάλα.
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Η ποινή της σκόπιµης ρίψης νερού στον αντίπαλο είναι αποβολή σύµφωνα µε
τον WP. 21.7 ή πέναλτι σύµφωνα µε τον WP. 22.2 αν ο αντίπαλος είναι µέσα
στην περιοχή των 5 µέτρων και προσπαθεί να πετύχει τέρµα. Το αν θα δοθεί
πέναλτι ή αποβολή εξαρτάται µόνο από τη θέση και τις ενέργειες του
επιτιθέµενου παίκτη. Το αν ο αµυνόµενος παίκτης είναι µέσα στην περιοχή των
5 µέτρων ή όχι δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα.
WP. 21.8 Να εµποδίζει ή να παρακωλύει µε οποιοδήποτε τρόπο την ελεύθερη
κίνηση αντιπάλου που δεν κρατά την µπάλα ή να κολυµπά πάνω στους ώµους,
την πλάτη ή τα πόδια του αντιπάλου.
“Κράτηµα” σηµαίνει το ανασήκωµα, τη µεταφορά ή το άγγιγµα της µπάλας,
αλλά όχι το ντριµπλάρισµα της.
Σηµείωση: Ο κανονισµός αυτός µπορεί επίσης να εφαρµοστεί προς όφελος
της επιτιθέµενης οµάδας. Αν µια αντεπίθεση είναι σε εξέλιξη και µια παράβαση
διαπράττεται η οποία περιορίζει την επίθεση, ο παραβάτης παίκτης πρέπει να
αποβληθεί.
Το πρώτο που θα πρέπει να σκέφτεται ο διαιτητής είναι αν ο αντίπαλος κρατά
τη µπάλα, γιατί αν την κρατά, ο παίκτης που µαρκάρει, δεν µπορεί να
τιµωρηθεί για παρεµπόδιση. Είναι φανερό ότι ένας παίκτης θεωρείται ότι κρατά
τη µπάλα εφόσον την κρατά ανυψωµένη πάνω από το νερό (σχήµα 9). Ο
παίκτης θεωρείται επίσης ότι κρατά τη µπάλα αν κολυµπά µε αυτήν κρατώντας
την στο χέρι του ή έρχεται σε επαφή µε τη µπάλα ενώ στέκεται και αυτή
βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού (σχήµα 10). Το κολύµπι µε την µπάλα
(ντριµπλάρισµα) όπως φαίνεται στο σχήµα 11, δε θεωρείται κράτηµα.
∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

Ένας συνηθισµένος τρόπος παρεµπόδισης είναι όταν ένας παίκτης κολυµπά
µεταξύ των ποδιών του αντιπάλου του (σχήµα 12) µειώνοντας έτσι το ρυθµό
µε τον οποίο µπορεί να κινηθεί αυτός και παρεµποδίζει τον κανονικό ρυθµό
κίνησης των ποδιών. Ένας άλλος τρόπος είναι όταν ένας παίκτης κολυµπά
στους ώµους του αντίπαλου παίκτη. Πρέπει να επισηµανθεί ότι σφάλµα
παρεµπόδισης µπορεί να κάνει και ο παίκτης που έχει τη µπάλα στην κατοχή
του. Για παράδειγµα στο σχήµα 13, φαίνεται ένας παίκτης που µε το ένα χέρι
κρατά την µπάλα και προσπαθεί να αποµακρύνει τον αντίπαλό του για να
κερδίσει περισσότερο χώρο γι’ αυτόν. Στο σχήµα 14, φαίνεται ένας παίκτης
που έχει την µπάλα στην κατοχή του και παρεµποδίζει τον αντίπαλό του
σπρώχνοντάς τον προς τα πίσω µε το κεφάλι του. Πρέπει να δοθεί προσοχή
στα σχήµατα 13 και 14, γιατί κάθε βίαιη κίνηση του παίκτη που έχει στην
κατοχή του τη µπάλα µπορεί να θεωρηθεί χτύπηµα ή ακόµα και βιαιοπραγία.
Τα σχήµατα σκοπεύουν να δείξουν την παρενόχληση χωρίς βίαιη κίνηση. Ένας
παίκτης µπορεί επίσης να διαπράξει το αδίκηµα της παρενόχλησης ακόµα και
αν δεν κρατά ή δεν αγγίζει τη µπάλα. Στο σχήµα 15, φαίνεται ο παίκτης που
σκόπιµα µαρκάρει τον αντίπαλό του µε το σώµα και τα χέρια του τεταµένα,
αποκλείοντας έτσι την πρόσβασή του στη µπάλα. Το παράπτωµα αυτό γίνεται
συχνότερα κοντά στα όρια του αγωνιστικού χώρου.
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WP. 21.9 Όταν κρατά, βυθίζει ή τραβά έναν αντίπαλο που δεν κρατά τη
µπάλα. Κρατά τη µπάλα, σηµαίνει ότι ο παίκτης σηκώνει, µεταφέρει ή αγγίζει
τη µπάλα, αλλά δεν περιλαµβάνεται το ντριµπλάρισµα.
Η σωστή εφαρµογή του κανονισµού αυτού είναι πολύ σηµαντική τόσο στην
παρουσίαση του αγώνα όσο και στο να επιτευχθεί σωστό και δίκαιο
αποτέλεσµα. Η διατύπωση του κανονισµού είναι σαφής και ακριβής και µπορεί
να ερµηνευθεί κατά έναν τρόπο: όταν κρατά (σχήµα 16), βυθίζει (σχήµα 17)
ή τραβά προς τα πίσω (σχήµα 18) αντίπαλο που δεν κρατά τη µπάλα τότε
τιµωρείται µε αποβολή. Είναι ουσιώδες να εφαρµόζουν οι διαιτητές τον
κανονισµό σωστά, χωρίς να τον ερµηνεύουν σύµφωνα µε την προσωπική τους
αντίληψη ώστε να µην ξεπερνιούνται τα όρια σκληρού παιχνιδιού. Επιπλέον, οι
διαιτητές πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι παράβαση του 21.9 στην περιοχή
των πέντε µέτρων που αποτρέπει την πραγµατοποίηση τέρµατος πρέπει να
τιµωρείται µε πέναλτι.

∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

WP. 21.10 Να χρησιµοποιεί δύο χέρια για να κρατήσει έναν αντίπαλο
οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο.
WP. 21.11 Στην αλλαγή της κατοχής, για ένα αµυνόµενο παίκτη να
διαπράξει ένα φάουλ πάνω σε οποιοδήποτε παίκτη της οµάδας που έχει την
κατοχή της µπάλας, οπουδήποτε στο µισό του αγωνιστικού χώρου της
επιτιθέµενης οµάδας.
Σηµείωση: Ο κανονισµός αυτός πρέπει να εφαρµόζεται, αν η οµάδα
χάνοντας την κατοχή της µπάλας, προσπαθήσει να περιορίσει την επίθεση της
άλλης οµάδας, διαπράττοντας φάουλ σε οποιαδήποτε επιτιθέµενο παίκτη πριν
αυτός περάσει τη γραµµή του κέντρου του αγωνιστικού χώρου.
WP. 21.12 Να κλωτσήσει ή χτυπήσει σκόπιµα έναν αντίπαλο ή όταν κάνει
απροσάρµοστες κινήσεις µε το σκοπό αυτό.
Σηµείωση: Η παράβαση του λακτίσµατος ή του χτυπήµατος µπορεί να έχει
έναν αριθµό διαφορετικών µορφών και µπορεί να σηµειωθεί και από τον
παίκτη που έχει τη µπάλα στη κατοχή του και από αντίπαλο. Η κατοχή της
µπάλας δεν είναι καθοριστικός παράγοντας. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η πράξη
του παίκτη που υπέπεσε στο σφάλµα, περιλαµβανοµένης της περίπτωσης που
43

Σύνδεσµος Ελλήνων ∆ιαιτητών Υδατοσφαίρισης

αυτός κάνει απροσάρµοστες κινήσεις σε µια προσπάθεια να κλωτσήσει ή να
χτυπήσει ακόµα και αν δεν το καταφέρει.
Ένα από τα πιο σοβαρά χτυπήµατα είναι η αγκωνιά προς τα πίσω (σχήµα 19)
η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα το σοβαρό τραυµατισµό του
αντιπάλου. Όµοια, µπορεί να γίνει σοβαρός τραυµατισµός, όταν ένας παίκτης
σπρώξει σκόπιµα το κεφάλι του προς τα πίσω, στο πρόσωπο αντιπάλου, που
τον µαρκάρει στενά. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διαιτητής θα µπορούσε
δικαιολογηµένα να επιβάλει ποινή σύµφωνα µε τον WP. 21.14 (βιαιοπραγία)
και όχι σύµφωνα WP. 21.12.

WP.21.13 Να υποπέσει σε σφάλµα ανάρµοστης συµπεριφοράς συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης απαράδεκτης γλώσσας, επιθετικού ή κατ’ εξακολούθηση
κακού παιχνιδιού, να αρνηθεί υπακοή ή να δείξει ασέβεια προς ένα διαιτητή ή
µέλος της Αγωνόδικης Επιτροπής, ή συµπεριφορά ενάντια στο πνεύµα των
κανόνων που ενδεχοµένως να φέρει τον αγώνα σε παρωδία. Ο παίκτης αυτός
θα αποβάλλεται από το υπόλοιπο του αγώνα µε αντικατάσταση εφόσον
προκύψει µία από τις συνθήκες του WP. 21.3 και πρέπει να φύγει από τον
χώρο που διεξάγεται ο αγώνας (κολυµβητήριο).
Σηµείωση: Εάν παίκτης διαπράξει οποιαδήποτε σφάλµα που αναφέρεται σε
αυτόν τον κανονισµό κατά τη διάρκεια του διαστήµατος µεταξύ των περιόδων,
κατά τη διάρκεια ενός time out ή πριν από την επανέναρξη του παιχνιδιού µετά
την επίτευξη τέρµατος, ο παίκτης θα αποβληθεί από το υπόλοιπο του αγώνα
και ο αντικαταστάτης του θα µπορέσει να ξαναµπεί στο παιχνίδι αµέσως, πριν
την επανέναρξη του παιχνιδιού, εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
θεωρείται ότι το σφάλµα έγινε σε χρόνο διαλείµµατος. Ο αγώνας θα ξεκινήσει
µε κανονικό τρόπο.
∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

WP. 21.14 Να διαπράξει πράξη βιαιοπραγίας (συµπεριλαµβανοµένου του
βίαιου παιχνιδιού, του λακτίσµατος ή χτυπήµατος, ή προσπάθειας προς
λάκτισµα ή χτύπηµα µε εχθρικό σκοπό) εναντίον αντίπαλου ή µέλους
Αγωνόδικης Επιτροπής ή στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάθε διακοπής ή time
out ή µετά την επίτευξη τέρµατος ή κατά τη διάρκεια του διαστήµατος µεταξύ
των περιόδων.
Αν αυτό συµβεί κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ο παίκτης που διέπραξε το
σφάλµα θα αποβάλλεται από το υπόλοιπο του αγώνα και θα αποµακρύνεται
από το κολυµβητήριο και ένα πέναλτι θα δίνεται στην αντίπαλη οµάδα. Ο
παίκτης που υπέπεσε στο σφάλµα µπορεί να αντικατασταθεί όταν παρέλθουν
τέσσερα λεπτά πραγµατικού παιχνιδιού.
Εάν αυτό το περιστατικό συµβεί κατά την διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής,
time – out, µετά την επίτευξη τέρµατος ή κατά την διάρκεια του διαλείµµατος
µεταξύ των περιόδων του παιχνιδιού, ο παίκτης θα πρέπει να αποβληθεί για το
υπόλοιπο του παιχνιδιού και να αποµακρυνθεί από το κολυµβητήριο. Κανένα
πέναλτι δεν πρέπει να δίνεται. Ο παίκτης που υπέπεσε στο σφάλµα µπορεί να
αντικατασταθεί όταν παρέλθουν τέσσερα λεπτά πραγµατικού παιχνιδιού µε τον
κανονικό τρόπο.
Εάν οι διαιτητές υποδείξουν ταυτόχρονες βιαιοπραγίες ή ενέργειες βίαιου
παιχνιδιού σε παίκτες διαφορετικών οµάδων κατά την διάρκεια του παιχνιδιού
και οι δύο παίκτες θα αποβάλλονται από το υπόλοιπο του παιχνιδιού και θα
µπορούν να αντικατασταθούν εφόσον παρέλθουν 4 λεπτά πραγµατικού
παιχνιδιού. Η οµάδα που είχε στην κατοχή της την µπάλα θα εκτελέσει πρώτη
ένα πέναλτι και στη συνέχεια θα εκτελέσει ένα πέναλτι η αντίπαλη οµάδα.
Μετά την εκτέλεση του δεύτερου πέναλτι η οµάδα που είχε στην κατοχή της
την µπάλα θα ξεκινήσει τον αγώνα µε ελεύθερη ρίψη από τη γραµµή του
κέντρου του αγωνιστικού χώρου ή πιο πίσω.
WP.21.15 Στην περίπτωση ταυτόχρονης αποβολής παικτών διαφορετικών
οµάδων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και οι δύο παίκτες θα αποβάλλονται
για 20 δευτερόλεπτα. Το χρονόµετρο των 30’’ κατοχής δεν ξεκινά από την
αρχή. Το παιχνίδι συνεχίζεται µε ελεύθερη ρίψη από την οµάδα που είχε την
µπάλα στην κατοχή της. Εάν καµιά οµάδα δεν είχε κατοχή όταν δόθηκε η
ταυτόχρονη αποβολή, το χρονόµετρο των 30’’ κατοχής θα ξεκινά από την αρχή
και ο αγώνας θα συνεχίζεται µε ουδέτερη ρίψη.
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Σηµείωση: Οι δύο παίκτες που αποβάλλονται σύµφωνα µε αυτόν τον
κανονισµό, θα επιτρέπεται να επανέλθουν στο επόµενο πιο πρόωρο
περιστατικό που αναφέρεται στο WP.21.3 ή στην επόµενη αλλαγή κατοχής της
µπάλας.
Εάν δύο παίκτες που έχουν αποβληθεί κάτω από αυτόν τον κανονισµό και
έχουν δικαίωµα να ξαναµπούν, ο αµυνόµενος διαιτητής πρέπει αµέσως να
επαναφέρει τον παίκτη εκείνον που είναι έτοιµος να εισέλθει. Ο διαιτητής δεν
πρέπει να περιµένει έως ότου και οι δύο παίκτες φτάσουν στη γραµµή
επανεισόδου.
WP. 21.16 Αν ένας παίκτης που έχει αποβληθεί επανέλθει ή ένας
αντικαταστάτης µπει στον αγωνιστικό χώρο αντικανονικά, περιλαµβανοµένων
των περιπτώσεων :
a. χωρίς σήµα της γραµµατείας ή του διαιτητή.
b. από άλλη θέση από την περιοχή επανεισόδου του, εκτός των
περιπτώσεων που οι κανονισµοί προβλέπουν άµεση αντικατάσταση.
c. πηδώντας ή απωθούµενος από τις πλευρές ή τα τοιχώµατα της πισίνας
ή του αγωνιστικού χώρου.
d. χαλώντας την ευθυγράµµιση του τέρµατος.
Αν η παράβαση αυτή γίνει από παίκτη της οµάδας που δεν έχει την µπάλα στην
κατοχή της, θα αποβάλλεται και θα δίνεται πέναλτι στην αντίπαλη οµάδα.
Αυτός ο παίκτης δέχεται µόνο µία προσωπική ποινή η οποία θα πρέπει να
σηµειώνεται από τον γραµµατέα ως Αποβολή - Πέναλτι (E/P).
Αν η παράβαση αυτή γίνει από παίκτη της οµάδας που έχει την µπάλα στην
κατοχή της, θα αποβάλλεται και µια ελεύθερη ρίψη θα δίνεται στην αντίπαλη
οµάδα.
WP. 21.17 Να παρενοχλεί την εκτέλεση πέναλτι. Ο παίκτης που διέπραξε την
παράβαση θα αποβάλλεται για το υπόλοιπο του αγώνα µε αντικατάσταση όταν
προκύψει νωρίτερα κάποια από τις συνθήκες που αναφέρονται στον WP. 21.3
και το πέναλτι θα παραµένει ή θα επαναλαµβάνεται, όπως είναι καταλληλότερο.
∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

Σηµείωση: Η πιο κοινή µορφή παρενόχλησης ενός πέναλτι είναι όταν ένας
αντίπαλος έχει σκοπό να κλωτσήσει τον παίκτη που εκτελεί τη ρίψη, ακριβώς
την στιγµή που αυτή εκτελείται. Είναι σηµαντικό για τους διαιτητές να
βεβαιωθούν ότι όλοι οι παίκτες βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστο δύο
µέτρων από τον εκτελεστή, ώστε να αποφευχθεί τέτοια παρενόχληση. Ο
διαιτητής επίσης θα επιτρέπει στην αµυνόµενη οµάδα να έχει το πρώτο
δικαίωµα να πάρει θέση.
WP. 21.18 Ο αµυντικός τερµατοφύλακας να µην πάρει τη σωστή θέση στη
γραµµή του τέρµατος κατά την εκτέλεση του πέναλτι και εφόσον έχει ήδη
προειδοποιηθεί µία φορά από το διαιτητή. Ένας άλλος αµυντικός παίκτης
µπορεί να πάρει τη θέση του τερµατοφύλακα, αλλά χωρίς τα προνόµια και
τους περιορισµούς του.
WP. 21.19 Όταν ένας παίκτης αποβάλλεται, η περίοδος αποβολής θα αρχίσει
αµέσως όταν η µπάλα φύγει από το χέρι του παίκτη που εκτελεί την ελεύθερη
ρίψη, ή όταν η µπάλα αγγιχτεί µετά από ουδέτερη ρίψη.
WP.21.20 Αν παίκτης που έχει αποβληθεί, παρενοχλήσει σκόπιµα τη διεξαγωγή του αγώνα, περιλαµβανοµένης και της ευθυγράµµισης του τέρµατος, θα
δίνεται πέναλτι υπέρ της αντίπαλης οµάδας και µια προσωπική ποινή στον
παίκτη που έχει αποβληθεί. Αν ένας παίκτης που έχει αποβληθεί, δε ξεκινήσει
να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο σχεδόν αµέσως, ο διαιτητής µπορεί να
ερµηνεύσει την πράξη αυτή ως εσκεµµένη παρενόχληση, σύµφωνα µε τον
κανονισµό αυτόν.

WP. 22 : ΠΕΝΑΛΤΙ
WP. 22.1 Θα θεωρείται σφάλµα πέναλτι όταν διαπράττεται κάποια από τις
ακόλουθες παραβάσεις (WP. 22.2 µέχρι WP. 22.8), η οποία θα τιµωρείται µε
την κατακύρωση πέναλτι στην αντίπαλη οµάδα.
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WP. 22.2 Όταν ο αµυνόµενος παίκτης διαπράξει οποιοδήποτε σφάλµα µέσα
στην περιοχή των 5 µέτρων το οποίο θα απέτρεπε την επίτευξη τέρµατος.
Σηµείωση: Πέραν των άλλων παραβάσεων που αποτρέπουν πιθανό τέρµα,
θεωρείται παράβαση στο πνεύµα του Κανονισµού αυτού όταν:

a. ο τερµατοφύλακας ή άλλος αµυντικός παίκτης τραβήξει ή µε οποιοδήποτε
τρόπο µετακινήσει το τέρµα (σχήµα 20),
b. ο αµυνόµενος παίκτης επιχειρήσει να µπλοκάρει ένα σουτ ή µία πάσα µε τα
δύο χέρια (σχήµα 21),
c. Ο αµυντικός παίκτης παίξει την µπάλα µε σφιγµένη γροθιά (σχήµα 22).
d. ο τερµατοφύλακας ή άλλος αµυντικός παίκτης βυθίσει τη µπάλα κάτω από
το νερό ενώ µαρκάρεται.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ενώ παραβάσεις που περιγράφονται
παραπάνω και άλλα σφάλµατα όπως το κράτηµα, το σπρώξιµο, η παρενόχληση
κλπ., θα έπρεπε κανονικά να τιµωρούνται µε ελεύθερη ρίψη (και αποβολή αν
είναι απαραίτητο), αυτές γίνονται πέναλτι, αν διαπραχθούν από αµυντικό
παίκτη µέσα στην περιοχή των 5 µέτρων και συντελούν στην αποτροπή
πιθανού τέρµατος.

∆ιεθνείς Κανονισµοί Υδατοσφαίρισης 2013 - 2017

WP. 22.3 Όταν αµυντικός παίκτης µέσα στην περιοχή των 5 µέτρων
κλωτσήσει ή χτυπήσει αντίπαλο ή διαπράξει βιαιοπραγία. Σε περίπτωση
βιαιοπραγίας, ο παίκτης που υπέπεσε στο παράπτωµα, θα αποβάλλεται για το
υπόλοιπο του αγώνα και ένας αντικαταστάτης θα µπορεί να µπει στον
αγωνιστικό χώρο αφού περάσουν τέσσερα λεπτά πραγµατικού παιχνιδιού και
επιπλέον θα κατακυρώνεται πέναλτι. Αν ο παραβάτης παίκτης είναι ο τερµατοφύλακας, ο αντικαταστάτης τερµατοφύλακας µπορεί να αντικατασταθεί από
άλλο παίκτη σύµφωνα µε το άρθρο WP 5.6.

WP. 22.4 Όταν παίκτης που έχει αποβληθεί παρενοχλήσει σκόπιµα τη
διεξαγωγή του αγώνα, περιλαµβανοµένης και της αλλαγής, ευθυγράµµισης του
τέρµατος.
WP. 22.5 Όταν ο τερµατοφύλακας ή άλλος αµυντικός παίκτης τραβήξει το
τέρµα µε αποκλειστικό σκοπό να αποτραπεί πιθανό τέρµα. Ο παίκτης που
υπέπεσε στο σφάλµα θα αποβάλλεται επίσης για το υπόλοιπο του αγώνα µε
αντικατάσταση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον WP. 21.3.

WP. 22.6 Όταν ένας παίκτης ή αντικαταστάτης που δεν έχει δικαίωµα
σύµφωνα µε τους κανονισµούς να συµµετάσχει στον αγώνα εκείνη τη στιγµή,
µπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης που υπέπεσε στο σφάλµα θα
αποβάλλεται επίσης για το υπόλοιπο του αγώνα µε αντικατάσταση. Ο
αντικαταστάτης µπορεί να µπει στον αγωνιστικό χώρο όταν προκύψει νωρίτερα
κάποια από τις συνθήκες που αναφέρονται στο WP 21.3.
WP. 22.7 Όταν ο προπονητής, ή οποιαδήποτε µέλος της προπονητικής
οµάδας που δεν έχει την µπάλα στην κατοχή της, ζητήσει ένα timeout. Καµία
προσωπική ποινή δεν πρέπει να καταγράφεται (στο φύλλο αγώνα) για το
σφάλµα αυτό.
WP. 22.8 Όταν ο προπονητής, ή οποιαδήποτε µέλος της προπονητικής
οµάδας κάνει κάποια ενέργεια σκόπιµα για να εµποδίσει ένα πιθανό τέρµα ή να
καθυστερήσει τον αγώνα. Καµία προσωπική ποινή δεν πρέπει να καταγράφεται
(στο φύλλο αγώνα) για το σφάλµα αυτό.
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WP. 22.9 Εάν στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού ένα πέναλτι δοθεί σε µια
οµάδα, ο προπονητής της µπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την κατοχή της
µπάλας και να δοθεί µια ελεύθερη ρίψη. Ο χρονοµέτρης που καταγράφει το
χρόνο κατοχής, θα ξεκινά από την αρχή το ρολόι.
Σηµείωση: Είναι ευθύνη του προπονητή να δοθεί ένα σαφές σήµα χωρίς
καθυστέρηση εάν η οµάδα επιθυµεί να διατηρήσει την κατοχή της µπάλας
σύµφωνα µε αυτόν τον κανονισµό.

WP. 23 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ
WP. 23.1 Πέναλτι θα εκτελείται από παίκτη της οµάδας υπέρ της οποίας αυτό
κατακυρώθηκε, εκτός του τερµατοφύλακα, από οποιοδήποτε σηµείο της
αντιπάλου γραµµής των 5 µέτρων.
WP. 23.2 Όλοι οι παίκτες θα εγκαταλείπουν την περιοχή των 5 µέτρων και θα
βρίσκονται τουλάχιστον δύο µέτρα µακριά από τον παίκτη που εκτελεί το
πέναλτι. Σε κάθε πλευρά του παίκτη που εκτελεί το πέναλτι, ένας παίκτης της
αµυνόµενης οµάδας θα έχει το πρώτο δικαίωµα να πάρει θέση. Ο αµυνόµενος
τερµατοφύλακας θα είναι τοποθετηµένος µεταξύ των δοκών του τέρµατος και
κανένα µέρος του σώµατός του δεν θα βρίσκεται πέρα από τη γραµµή του
τέρµατος στην επιφάνεια του νερού. Σε περίπτωση που ο τερµατοφύλακας
είναι έξω από το νερό, ένας άλλος παίκτης µπορεί να πάρει τη θέση του, αλλά
χωρίς τα προνόµια και τους περιορισµούς αυτού.
WP. 23.3 Όταν ο διαιτητής που ελέγχει την εκτέλεση του πέναλτι είναι
ικανοποιηµένος ότι οι παίκτες είναι στις σωστές θέσεις τους, θα δώσει σήµα να
εκτελεστεί το πέναλτι µε σφύριγµα και ταυτόχρονα κατέβασµα του χεριού από
την κάθετη στην οριζόντια θέση.
Σηµείωση: Το κατέβασµα του χεριού ταυτόχρονα µε το σήµα της σφυρίχτρας
κάνει δυνατή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόµα και µέσα στο θόρυβο
των θεατών, την εκτέλεση του πέναλτι σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Όταν
το χέρι είναι ψηλά, ο παίκτης που θα εκτελέσει το πέναλτι συγκεντρώνεται,
γιατί ξέρει ότι το σήµα θα ακολουθήσει αµέσως.
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WP. 23.4 Ο παίκτης που εκτελεί το πέναλτι θα έχει στην κατοχή του την
µπάλα και θα τη ρίξει αµέσως µε αδιάκοπη κίνηση κατευθείαν προς το τέρµα.
Ο παίκτης µπορεί να εκτελέσει το πέναλτι σηκώνοντας τη µπάλα από το νερό
(σχήµα 23) ή κρατώντας τη µπάλα µε υψωµένο χέρι (σχήµα 24) και η µπάλα
µπορεί να µετακινηθεί προς τα πίσω από τη διεύθυνση του τέρµατος ως
προετοιµασία για τη βολή προς τα εµπρός, εφόσον δε διακόπτεται η συνέχεια
της κίνησης, πριν η µπάλα φύγει από το χέρι του παίκτη.

Σηµείωση: ∆εν υπάρχει Κανονισµός που να απαγορεύει στον παίκτη να
εκτελέσει το πέναλτι µε την πλάτη προς το τέρµα, ενώ εκτελεί κίνηση µισής ή
ολόκληρης περιστροφής.

WP. 23.5 Αν η µπάλα προσκρούσει στις δοκούς (κάθετες ή οριζόντιες) ή στον
τερµατοφύλακα, αυτή παραµένει στο παιχνίδι και δεν θεωρείται απαραίτητο να
παιχθεί από άλλον παίκτη ή να αγγιχτεί πριν σηµειωθεί τέρµα.

WP. 23.6 Αν κατά τη στιγµή ακριβώς που ο διαιτητής δώσει πέναλτι ο
χρονοµέτρης σφυρίξει το τέλος της περιόδου, όλοι οι παίκτες εκτός αυτού που
εκτελεί το πέναλτι και του αµυνόµενου τερµατοφύλακα θα εγκαταλείπουν το
νερό πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Στην περίπτωση αυτή αν η µπάλα ξαναµπεί
στο παιχνίδι ως αποτέλεσµα πρόσκρουσης στις δοκούς (κάθετες ή οριζόντιες) ή
στον τερµατοφύλακα θεωρείται ότι ο αγώνας έχει λήξει.
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WP. 24 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
WP. 24.1 Θα χρεώνεται προσωπική ποινή σε κάθε παίκτη ο οποίος διαπράττει
σφάλµα αποβολής ή πέναλτι. Ο διαιτητής θα υποδεικνύει στη γραµµατεία τον
αριθµό του σκουφιού του παίκτη που υπέπεσε στο σφάλµα.
WP. 24.2 Με την λήψη τρίτης προσωπικής ποινής ο παίκτης θα αποβάλλεται
από το υπόλοιπο του αγώνα µε αντικατάσταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον WP. 21.3. Αν η τρίτη προσωπική ποινή είναι πέναλτι, η είσοδος του
αντικαταστάτη θα είναι άµεση.

WP. 25 : ΑΤΥΧΗΜΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
WP. 25.1 Ένας παίκτης θα µπορεί να βγει από το νερό ή να καθίσει ή να
σταθεί στα σκαλιά στα πλάγια της πισίνας κατά τη διάρκεια του αγώνα σε
περίπτωση ατυχήµατος, αν είναι πληγωµένος ή άρρωστος ή µε την άδεια του
διαιτητή. Παίκτης που έφυγε από το νερό νόµιµα, µπορεί να επανέλθει από την
περιοχή επανεισόδου πλησιέστερα στη γραµµή του τέρµατός του σε
κατάλληλη διακοπή µε την άδεια του διαιτητή.
WP. 25.2 Αν ένας παίκτης αιµορραγεί, ο διαιτητής θα πρέπει αµέσως να
δώσει εντολή στον παίκτη να βγει από το νερό µε άµεση είσοδο ενός
αντικαταστάτη και το παιχνίδι θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Μόλις
σταµατήσει η αιµορραγία, ο παίκτης αυτός, έχει δικαίωµα να είναι ένας
αντικαταστάτης στην συνηθισµένη ροή του παιχνιδιού.
WP. 25.3 Αν συµβεί ατύχηµα, τραυµατισµός ή ασθένεια, ο διαιτητής µπορεί
κατά την κρίση του να διακόψει τον αγώνα για το πολύ τρία λεπτά (3’). Στην
περίπτωση αυτή θα δώσει οδηγίες στον χρονοµέτρη για την έναρξη της
περιόδου διακοπής.
WP. 25.4 Όταν ο αγώνας σταµατήσει για ατύχηµα, τραυµατισµό ή ασθένεια,
η οµάδα που είχε στην κατοχή της την µπάλα κατά την στιγµή της διακοπής θα
βάλει την µπάλα στο παιχνίδι από το µέρος της διακοπής όταν το παιχνίδι
ξαναρχίσει.
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WP. 25.5 Εκτός της περίπτωσης του WP.25.2 (αιµορραγία) ο παίκτης δεν θα
επιτρέπεται να συµµετέχει πλέον στο παιχνίδι εφόσον ένας αντικαταστάτης
έχει µπει.

Παράρτηµα Α
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΥΟ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ
1. Οι διαιτητές έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και θα έχουν εξίσου τη
δυνατότητα να κατακυρώνουν σφάλµατα και πέναλτι. ∆ιαφορές απόψεων των
διαιτητών δεν θα εκλαµβάνονται ως βάση για διαµαρτυρία ή ένσταση.
2. Η επιτροπή ή το όργανο που ορίζει τους διαιτητές έχει την δικαιοδοσία να
ορίσει την πλευρά του αγωνιστικού χώρου από την οποία θα διαιτητεύει κάθε
διαιτητής. Οι διαιτητές θα αλλάζουν πλευρά της πισίνας πριν την έναρξη κάθε
περιόδου, όταν οι οµάδες δεν αλλάζουν τέρµατα.
3. Κατά την έναρξη του αγώνα και κάθε περιόδου, οι διαιτητές θα στέκονται
στις αντίστοιχες γραµµές των 5 πέντε µέτρων. Το σήµα έναρξης θα δίνεται από
το διαιτητή που βρίσκεται στην πλευρά της επίσηµης γραµµατείας.
4. Μετά από κάθε σηµείωση τέρµατος, το σήµα επανέναρξης του αγώνα θα
δίνεται από το διαιτητή που έλεγχε την επίθεση όταν σηµειώθηκε το τέρµα.
Πριν την επανέναρξη οι διαιτητές θα εξασφαλίζουν ότι κάθε αντικατάσταση
έχει ολοκληρωθεί.
5. Κάθε διαιτητής θα έχει την δυνατότητα να κατακυρώνει σφάλµατα σε
οποιοδήποτε σηµείο του αγωνιστικού χώρου αλλά κάθε διαιτητής θα δίνει
πρωτεύουσα σηµασία στην άµυνα που δέχεται επίθεση προς το τέρµα που
βρίσκεται στα δεξιά του. Ο διαιτητής που δεν ελέγχει την επίθεση (ο αµυντικός
διαιτητής) θα βρίσκεται όχι κοντύτερα προς το τέρµα που δέχεται επίθεση από
τον πιο αποµακρυσµένο παίκτη της επιτιθέµενης οµάδας.
6. Κατά την κατακύρωση ελεύθερης ρίψης, άουτ ή κόρνερ, ο διαιτητής που
παίρνει την απόφαση αυτή θα σφυρίζει και οι δύο διαιτητές θα δείχνουν τη
κατεύθυνση της επίθεσης, ώστε να µπορούν οι παίκτες σε διάφορα µέρη της
πισίνας να βλέπουν έγκαιρα σε ποια οµάδα κατακυρώθηκε το σφάλµα. Ο
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διαιτητής που κατακυρώνει το σφάλµα θα υποδεικνύει το σηµείο από το οποίο
πρέπει να εκτελεστεί η ρίψη, στην περίπτωση που η µπάλα δε βρίσκεται στο
σηµείο του φάουλ. Οι διαιτητές θα πρέπει να χρησιµοποιούν τα σήµατα του
Παραρτήµατος Β για να δηλώσουν το είδος της ποινής που έδωσαν.
7. Εάν κατά την γνώµη του διαιτητή ο παίκτης επιµένει να παίζει µε
αντιαθλητικό τρόπο ή να κάνει παραµύθι, ο διαιτητής θα πρέπει να του δείξει
κίτρινη κάρτα. Εάν συνεχιστεί αυτή η ενέργεια, ο διαιτητής θα πρέπει να
δώσει στον παίκτη κόκκινη κάρτα που θα είναι ευδιάκριτη και στα δύο µέρη
του αγωνιστικού χώρου καθώς και στην Γραµµατεία που να υποδεικνύει την
κακή διαγωγή. Ο ∆ιαιτητής τότε υποδεικνύει τον αριθµό του σκουφιού του
παίκτη που έχει αποβληθεί.
8. Το σήµα εκτέλεσης πέναλτι θα δίνεται από το διαιτητή που βρίσκεται στην
επίθεση, εκτός της περίπτωσης που ο παίκτης θέλει να εκτελέσει τη ρίψη µε το
αριστερό χέρι, οπότε µπορεί να ζητήσει από τον αµυντικό διαιτητή να δώσει το
σήµα.
9. Όταν κατακυρώνονται ταυτόχρονα ελεύθερες ρίψεις από τους δύο διαιτητές
στην ίδια οµάδα, η κατακύρωση θα δίνεται στον παίκτη που υποδείχτηκε από
το διαιτητή στην επίθεση.
10. Όταν κατακυρώνονται ταυτόχρονα απλά σφάλµατα αλλά για αντίθετες
οµάδες, θα δίνεται ουδέτερη ρίψη που θα την εκτελεί ο διαιτητής της επίθεσης.
11. Όταν ένας διαιτητής δώσει απλό σφάλµα και την ίδια στιγµή ο άλλος
διαιτητής δώσει αποβολή ή πέναλτι, θα ισχύσει η αποβολή ή το πέναλτι.
12. Όταν οι παίκτες των δύο οµάδων διαπράξουν ταυτόχρονα σφάλµα
αποβολής κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, οι διαιτητές θα ζητήσουν την
µπάλα και θα κάνουν γνωστό και στις δύο οµάδες καθώς και στην Γραµµατεία
ποιοί παίκτες έχουν αποβληθεί. Το χρονόµετρο των 30’’ δεν θα ξεκινά από
την αρχή και το παιχνίδι θα συνεχιστεί µε µια ελεύθερη ρίψη από την οµάδα
που είχε την µπάλα στην κατοχή της. Εάν καµιά οµάδα δεν είχε την κατοχή της
µπάλας όταν δόθηκαν οι ταυτόχρονες αποβολές, το χρονόµετρο των 30’’ θα
ξεκινά από την αρχή και ο αγώνας θα συνεχιστεί µε µια ουδέτερη ρίψη.
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13. Στην περίπτωση που κατακυρωθούν ταυτόχρονα πέναλτι και στις δύο
οµάδες, θα προηγείται στην εκτέλεση η οµάδα που είχε τελευταία τη µπάλα
στην κατοχή της. Μετά την εκτέλεση και του δεύτερου πέναλτι, ο αγώνας
συνεχίζεται µε ελεύθερη ρίψη από τη γραµµή του κέντρου ή πιο πίσω, από την
οµάδα που είχε την µπάλα στην κατοχή της.

Παράρτηµα Β
Σήµατα προς χρήση από τους ∆ιαιτητές-Κριτές

Fig. A Ο διαιτητής κατεβάζει το χέρι του από την κάθετη θέση: α) για την
έναρξη της περιόδου β) για να ξεκινήσει ο αγώνας µετά από γκολ γ) για την
εκτέλεση του πέναλτι.
Fig. B Ο διαιτητής δείχνει µε το ένα χέρι του την κατεύθυνση της επίθεσης και
µε το άλλο το ακριβές σηµείο που παίζεται η µπάλα, στο φάουλ, στο άουτ, στο
κόρνερ.
Fig. C Ουδέτερη ρίψη. Ο διαιτητής θα πρέπει να δείξει το ακριβές σηµείο που
έχει απονεµηθεί η ουδέτερη ρίψη, να ζητήσει την µπάλα και να δείξει το σήµα
µε τους σηκωµένους του αντίχειρες.
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Fig. D Ο διαιτητής υποδεικνύει την αποβολή ενός παίκτη, δείχνοντας τον και
µετακινώντας το χέρι γρήγορα προς το όριο του αγωνιστικού χώρου στην
περιοχή επανεισόδου του. Αµέσως µετά υποδεικνύει το νούµερο του παίκτη
που έχει αποβληθεί για να γίνει κατανοητό στον αγωνιστικό χώρο και στην
γραµµατεία.
Fig. E Για την ταυτόχρονη αποβολή δύο παικτών, ο διαιτητής θα δείχνει µε τα
δύο χέρια, τους παίκτες, υποδεικνύοντας την αποβολή τους σύµφωνα µε την
Fig. D και αµέσως έπειτα τα νούµερα των σκουφιών τους.
Fig. F Αποβολή για ανάρµοστη συµπεριφορά. Ο διαιτητής σηµειώνει την
αποβολή σύµφωνα µε την Fig. D (ή την Fig. E) και µετά περιστρέφει τα χέρια
του το ένα γύρω από το άλλο µε τέτοιο τρόπο, ώστε η ενέργεια αυτή να γίνει
ορατή συγχρόνως και στον αγωνιστικό χώρο και στην γραµµατεία. Ο διαιτητής
έπειτα δηλώνει το νούµερο του παίκτη που έχει αποβληθεί στη γραµµατεία.
Fig. G Αποβολή µε αντικατάσταση µετά τέσσερα (4) λεπτά. Ο διαιτητής
σηµειώνει την αποβολή σύµφωνα µε την Fig. D (ή την Fig. E) και µετά κινεί
σε οριζόντια θέση τα χέρια του το ένα πάνω από το άλλο µε τέτοιο τρόπο,
ώστε η ενέργεια αυτή να γίνει ορατή συγχρόνως και στον αγωνιστικό χώρο και
στην γραµµατεία. Ο διαιτητής έπειτα δηλώνει το νούµερο του παίκτη που έχει
αποβληθεί στη γραµµατεία.
Fig. H Πέναλτι. Ο διαιτητής σηκώνει το χέρι του µε τα πέντε δάκτυλα στον
αέρα. Έπειτα δηλώνει στη γραµµατεία το νούµερο του παίκτη που υπέπεσε
στο σφάλµα.
Fig. I Επίτευξη τέρµατος. Ο διαιτητής σηµειώνει το τέρµα, σφυρίζοντας και
δείχνοντας αµέσως την γραµµή του µέσου του αγωνιστικού χώρου (σέντρα).
Fig. J Ο διαιτητής δείχνει την αποβολή του παίκτη που κρατά τον αντίπαλο. Ο
διαιτητής κάνει κίνηση κρατώντας τον καρπό του ενός χεριού µε τον άλλο.
Fig. K Ο διαιτητής δείχνει την αποβολή του παίκτη που βυθίζει αντίπαλο. Ο
διαιτητής κινεί προς τα κάτω τα δύο του χέρια ξεκινώντας από την οριζόντια
θέση.
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Fig. L Ο διαιτητής δείχνει την αποβολή του παίκτη που τραβά προς τα πίσω
αντίπαλο. Ο διαιτητής δείχνει την κίνηση του τραβήγµατος τραβώντας τα δύο
χέρια, από την κάθετη θέση προς το κορµί του.
Fig. M Ο διαιτητής δείχνει την αποβολή του παίκτη που κλωτσά αντίπαλο. Ο
διαιτητής δείχνει την κίνηση της κλωτσιάς.
Fig. N Ο διαιτητής δείχνει την αποβολή παίκτη που χτυπά αντίπαλο. Ο
διαιτητής δείχνει την κίνηση του χτυπήµατος µε σφιγµένη γροθιά ξεκινώντας
από την οριζόντια θέση.
Fig. O Ο διαιτητής δείχνει το απλό φάουλ του παίκτη που σπρώχνει ή
απωθείται από αντίπαλο. Ο διαιτητής κάνει µια κίνηση σπρωξίµατος του χεριού
του µακριά από το κορµί του, ξεκινώντας από την οριζόντια θέση.
Fig. P Ο διαιτητής δείχνει το σφάλµα αποβολής του παίκτη που παρεµποδίζει
αντίπαλο. Ο διαιτητής προσπερνά οριζόντια το ένα χέρι πάνω από το άλλο
Fig. Q Ο διαιτητής δείχνει το απλό σφάλµα του βουλιάγµατος της µπάλας. Ο
διαιτητής κάνει µε το ένα χέρι κίνηση προς τα κάτω, ξεκινώντας από την
οριζόντια θέση.
Fig. R Ο διαιτητής δείχνει το απλό σφάλµα παίκτη που στέκεται στον πυθµένα
της πισίνας, σηκώνοντας και κατεβάζοντας το ένα του πόδι.
Fig. S Ο διαιτητής δείχνει το απλό σφάλµα παίκτη που καθυστερεί να
εκτελέσει ελεύθερη ρίψη, άουτ, ή κόρνερ. Ο διαιτητής σηκώνει το χέρι του µία
ή δύο φορές µε τη παλάµη του ανοιχτή προς τα πάνω.
Fig. T Ο διαιτητής δείχνει την παραβίαση του κανόνα των δύο (2) µέτρων.
(Οφ – σάϊτ ). Ο διαιτητής δείχνει το νούµερο δύο (2) σηκώνοντας δύο
δάκτυλα (δείκτης και µέσος) εκτείνοντας κάθετα το χέρι του.
Fig. U Ο διαιτητής δείχνει το απλό σφάλµα της χρονοτριβής και λήξης των
30’’ κατοχής της µπάλας. Ο διαιτητής κινεί κυκλικά το χέρι του δύο ή τρεις
φορές.
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Fig. V Ο κριτής τερµάτων δείχνει την έναρξη της περιόδου.
Fig. W. Ο κριτής τερµάτων δείχνει την αντικανονική έναρξη, την επανέναρξη
της περιόδου, ή την αντικανονική επανείσοδο ενός παίκτη που έχει αποβληθεί ή
του αντικαταστάτη του.
Fig. Χ Ο κριτής τερµάτων δείχνει το άουτ ή το κόρνερ
Fig. Υ Ο κριτής τερµάτων δείχνει την επίτευξη τέρµατος.
Fig. Ζ Να δηλώσει το νούµερο του σκουφιού του παίκτη. Ο διαιτητής έχει την
δυνατότητα να επικοινωνεί καλύτερα µε τους παίκτες και τον γραµµατέα
κάνοντας σήµατα µε τα δύο του χέρια στην περίπτωση που το νούµερο του
σκουφιού υπερβαίνει τον αριθµό πέντε. Το ένα χέρι δείχνει πέντε δάκτυλα και
το άλλο τόσα δάκτυλα όσα για να συµπληρωθεί ο αριθµός του παίκτη. Π.χ., για
τον αριθµό 10 θα χρησιµοποιεί τη σφιγµένη γροθιά. Αν ο αριθµός υπερβαίνει
το 10, ο διαιτητής θα δείχνει µε το ένα χέρι την σφιγµένη γροθιά και µε το
άλλο τόσα δάκτυλα όσα για να συµπληρωθεί ο αριθµός του παίκτη.
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