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Η πρώτη έκδοση των κανόνων του International Rugby Board στα ελληνικά 
μεταφράστηκε από την αγγλική από τον Κωνσταντίνο Κρίτση με την επιμέλεια 
του Αθανάσιου Χατζηπανάγου Φλάμου, μέλος του Συλλόγου Ράγκμπι Άττικα 
Σπρινγκμποκς και τυπώθηκε σε 1.000 αντίτυπα με την υποστήρηξη της 
Χατζηπανάγος ΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2004.

Η παρούσα έκδοση των κανόνων του World Rugby βασίστηκε στα ελληνικά 
κείμενα του 2004 τα οποία έλεγξε και συμπλήρωσε με τις ενημερώσεις των 
κανόνων μέχρι τον Δεκεμβρίου του 2015 που μετάφρασε και επιμελήθηκε ο 
Κωνσταντίνος Χατζηπανάγου Φλάμος μέλος του Συλλόγου Ράγκμπι Spartans. 

Αθήνα, Μάρτιος 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΡΑΓΚΜΠΙ

Όπως συντάχθηκαν 
από τη Διεθνή Ομοσμπονδία 
World Rugby
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέσα στο βιβλίο, όλα τα διαγράμματα ακολουθούν την παρακάτω μορφή:

Παίκτες

Μπάλα

Η πορεία της μπάλας όταν την σουτάρουν

Η πορεία της μπάλας όταν την πασάρουν / 
πετάξουν

Η πορεία της μπάλας όταν πέσει μπροστά / στο 
‘charge down’

Πορεία του παίκτη

Σημαιάκια  

ΚΕΙΜΕΝΑ

Μέσα στο βιβλίο, η αλλαγές του 2015 υπογραμμίζονται με:

Εν εξελίξει δοκιμαστικοί κανονισμοί υπογραμμίζονται με:

Τα ‘penalty kick’  εμφανίζονται ως:
Ποινή: ‘Penalty kick’

Τα ‘free kicks’ εμφανίζονται ως:
Ποινή: ‘Free kick’

WORLD RUGBY1

DIAGRAMS

Throughout this book, the diagrams conform to the following conventions:

Players

Ball

Path of ball when kicked

Path of ball when thrown / passed

Path of ball when knocked on / charged down

Path of player

Flag post

TEXT

Throughout this book, 2015 changes are denoted by:

Ongoing Law Amendment Trials are denoted by:

Penalty kicks are denoted as:
Sanction: Penalty kick

Free kicks are denoted as:
Sanction: Free kick

Key to text and diagramsΔιαγράμματα και Διευκρινήσεις για τα 
κείμενα



ForewordΠΡΟΛΟΓΟΣForeword
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Πρόλογος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Σκοπός του Παιχνιδιού είναι οι δυο ομάδες των δεκαπέντε, δέκα ή επτά παικτών εκάστη, 
αγωνιζόμενες στα πλαίσια των Κανονισμών και του αθλητικού πνεύματος, να επιτύχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα μεταφέροντας, μεταβιβάζοντας, σουτάροντας και 
προσγειώνοντας τη μπάλα. Η ομάδα που θα επιτύχει τα περισσότερα τέρματα ανακηρύσσεται 
νικήτρια. 

Οι Κανονισμοί του Παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένου του Συνόλου Παραλλαγών για Ράγκμπυ 
Κάτω των 19, είναι πλήρεις και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε το παιχνίδι 
να διεξάγεται με τρόπο σωστό και δίκαιο.

Το Rugby Union (Το ράγκμπι γιούνιον) είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνει 
σωματική επαφή . Κάθε άθλημα που περιλαμβάνει σωματική επαφή εγκυμονεί 
εγγενείς κινδύνους . Είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες να αγωνίζονται σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού και να μεριμνούν για την ασφάλειά τους αλλά 
και των υπολοίπων . 

Αποτελεί ευθύνη των παικτών να εξασφαλίσουν πως είναι προετοιμασμένοι 
σωματικά αλλά και τεχνικά με τρόπο που εγγυάται την τήρηση των Κανονισμών 
του Παιχνιδιού και που είναι σύμφωνος με την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα .

Αποτελεί ευθύνη όσων προπονούν και διδάσκουν το παιχνίδι να βεβαιωθούν 
πως οι παίκτες είναι προετοιμασμένοι με τρόπο που εγγυάται την τήρηση των 
Κανονισμών του Παιχνιδιού και που είναι σύμφωνος με την ασφαλή διεξαγωγή 
του αγώνα . 

Αποτελεί καθήκον του διαιτητή να εφαρμόσει με δίκαιο τρόπο όλους τους Κανονισμούς του 
Παιχνιδιού σε κάθε αγώνα, εκτός αν έχει εγκριθεί κάποιος πειραματικός Κανονισμός από το 
World Rugby Council (Διεθνές Συμβούλιο Ράγκμπι).            

Αποτελεί καθήκον των Ενώσεων να διαβεβαιωθούν πως το Παιχνίδι διεξάγεται σε οποιοδήποτε 
επίπεδο με πειθαρχημένη και αθλητική συμπεριφορά. Η αρχή αυτή δεν μπορεί να υποστηριχτεί 
αποκλειστικά από τον διαιτητή. Η τήρησή της εναπόκειται επίσης στις Ενώσεις, στα σώματα που 
είναι μέλη και στα σωματεία.
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Ορισμοί

Α
Αμυνόμενη Ομάδα = Η ομάδα, στο μισό του γηπέδου της οποίας πραγματοποιείται το 
παιχνίδι. Η αντίπαλός της είναι η Επιτιθέμενη Ομάδα.
Ανοιχτή ή Αιμορραγούσα Πληγή = Κανονισμός 3 – Αριθμός Παικτών – Η Ομάδα.
Αντικανονικό Παιχνίδι = Κανονισμός 10 – Αντικανονικό Παιχνίδι.
Αντικαταστάτες - Αλλαγές = Κανονισμός 3 – Αριθμός Παικτών – Η Ομάδα.
Αντικαταστάτες = Κανονισμός 3 – Αριθμός Παικτών – Η Ομάδα.
Αρχηγός = Ο αρχηγός χρίζεται από την ομάδα. Μόνο ο αρχηγός έχει δικαίωμα να 
συμβουλευτεί τον διαιτητή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και εκείνος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη των επιλογών που σχετίζονται με τις αποφάσεις του διαιτητή.

Γ
Γκολ (τέρμα) = Ο παίκτης επιτυγχάνει ένα τέρμα σουτάροντας τη μπάλα πάνω από την 
οριζόντια δοκό του αντιπάλου τέρματος και μεταξύ των δυο κάθετων. Δεν μπορεί να 
επιτευχθεί τέρμα από εναρκτήριο σουτ, ‘drop-out’ ή ‘free-kick’, παρά μονάχα από ’place kick’ 
ή drop kick’.
Γραμμή γκολ = Κανονισμός 1 – Το Γήπεδο.
Γραμμή διαμέσων του ‘Μark ή του ‘Place’ = Εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά, η 
παράλληλη γραμμή προς την ‘touch line’.
Γραμμή του ‘touch’ = Κανονισμός 19 – Τouch (Επαφή) και Line-out (Γραμμή Εκτός). 
Θεωρητική γραμμή στην ορθή γωνία προς τη γραμμή ‘touch’, επί του σημείου από το οποίο η 
μπάλα επανέρχεται από ‘touch’ (εκεί που θα πραγματοποιηθεί το ‘line-out’). 

 
Δ
Δέσιμο = Η σταθερή λαβή του σώματος άλλου συμπαίκτη μεταξύ των ώμων και των 
γοφών με ολόκληρο το χέρι να έχει επαφή από την παλάμη μέχρι τον ώμο.
Διαιτητής = Κανονισμός 6 – Επόπτες Παιχνιδιού. 
Διοργανωτής = Η οργάνωση που είναι υπεύθυνη για το παιχνίδι, η οποία μπορεί να είναι 
ένωση, ομάδα ενώσεων ή οργάνωση που είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ράγκμπι 
(World Rugby).

Ε
Εκτός Παιχνιδιού = Αυτό συμβαίνει όταν η μπάλα ή ο φορέας της μπάλας έχει βρεθεί σε 
‘touch’ ή ‘touch-in-goal’ ή αγγίξει ή διασχίσει τη ‘dead ball line’.
Εναρκτήριο Σουτ = Κανονισμός 13 – Εναρκτήριο Σουτ και Σουτ Επανεκκίνησης Παιχνιδιού.
Ένωση = Το νομικό πρόσωπο υπό την αιγίδα του οποίου διοργανώνεται το παιχνίδι. Στην 
περίπτωση διεθνούς παιχνιδιού, το νομικό πρόσωπο είναι το Διεθνές Συμβούλιο Ράγκμπυ 
(International Rugby Board) ή η Επιτροπή του Συμβουλίου (committee of the Board). 
Επαναλαμβανόμενο Αντικανονικό Παιχνίδι = Κανονισμός 10 – Αντικανονικό Παιχνίδι.
Επικίνδυνο Παιχνίδι = Κανονισμός 10 – Αντικανονικό Παχνίδι.
Επιτιθέμενη Ομάδα = Η αντίπαλος της αμυνόμενης ομάδας στης οποίας το μισό του 
γηπέδου πραγματοποιείται το παιχνίδι.
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Η
Ημίχρονο = Το διάλειμμα που μεσολαβεί μεταξύ των δυο μισών ενός παιχνιδιού.

Κ
Κατοχή = Αυτό συμβαίνει όταν ένας παίκτης φέρει τη μπάλα ή όταν μια ομάδα έχει τη μπάλα 
στην κατοχή της. Για παράδειγμα, η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή της ομάδας στα μισά ενός 
‘scrum’ ή ενός ‘ruck’.
Κίτρινη κάρτα = Η κάρτα, χρώματος κίτρινου, που επιδεικνύεται στον παίκτη που τιμωρείται 
λόγω αντικανονικού παιχνιδιού και που αποβάλλεται προσωρινά για δέκα (10) λεπτά χρόνου 
παιχνιδιού. 
Κόκκινη κάρτα = Η κάρτα, κόκκινου χρώματος, η οποία επιδεικνύεται στον παίκτη που 
αποβάλλεται λόγω παραβίασης του Κανονισμού 10 – Αντικανονικό Παιχνίδι, Κανονισμός 4.5 c.

Μ
Μακρύ ‘throw’: Λονγκ Θρόου (Μακρά Ρίψη) = Κανονισμός 19 – ‘Touch’ και ‘line-out’.

Ν
Νεκρό = Η μπάλα βρίσκεται εκτός παιχνιδιού. Αυτό συμβαίνει όταν η μπάλα έχει βγει έξω 
από το γήπεδο και έχει παραμείνει εκεί ή όταν ο διαιτητής έχει σφυρίξει υποδεικνύοντας τη 
διακοπή του παιχνιδιού ή την ώρα που πραγματοποιείται ‘conversion kick’.

Ο
Οφσάιντ Σε Ανοιχτό Παιχνίδι = Κανονισμός 11 – Οφσάιντ και Ονσάιντ στο Γενικό Παιχνίδι.

Π
Πάγκος ποινής = Η προκαθορισμένη περιοχή στην οποία οι προσωρινά αποβληθέντες 
παίκτες οφείλουν να παραμείνουν για δέκα (10) λεπτά χρόνου παιχνιδιού.
Παίκτες πρώτης γραμμής(Front Row Players) = Κανονισμός 20 – Scrum. Οι παίκτες 
‘forward’ που είναι ο ‘loose-head prop’, ο ‘hooker’ και ο ‘tight-head prop’. Φοράνε συνήθως 
τις φανέλες με νούμερο 1,2 και 3 αντίστοιχα.
Πάσα = Ο παίκτης πετάει ή δίνει (χέρι με χέρι - χωρίς να την πετάξει) σε άλλον παίκτη τη μπάλα.
Πέρα ή πίσω ή μπροστά από μία θέση και με τα δύο πόδια, εκτός κι αν οι συνθήκες δεν 
το επιτρέπουν.
Περίφραξη = Κανονισμός 1 – Το Γήπεδο.
Πλεονέκτημα = Κανονισμός 8 - Πλεονέκτημα. 
Πραγματικός χρόνος = Ο χρόνος που έχει περάσει συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου 
που έχει χαθεί για οποιοδήποτε λόγο.
Προσγειώνοντας τη μπάλα = Κανονισμός 22 –  In-goal (Eντός τέρματος).
Προσωρινή Αποβολή (Προσωρινά αποβλημένος) = Κανονισμός 10 – Αντικανονικό Παιχνίδι.

Ορισμοί
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Σ
Συμπαίκτης = Ο συμπαίκτης της ίδιας ομάδας.

Τ
Τακλ = Κανονισμός 15 – Τακλ: Ο Φορέας της μπάλας ρίπτεται στο έδαφος.
Το 22 = Κανονισμός 1 – Το Γήπεδο. Περιοχή του γηπέδου μεταξύ της γραμμής του γκολ 
(goal-line) και της γραμμής 22 (22-line). 

Υ
Υπέρβαση = Ο παίκτης βηματίζει πέραν μίας γραμμής με το ένα ή και τα δυο πόδια. Η γραμμή 
μπορεί να είναι υπαρκτή (για παράδειγμα η γραμμή τέρματος) ή μη υπαρκτή (για παράδειγμα η 
γραμμή οφσάιντ).

Φ
Φορέας της μπάλας= Ο παίκτης που κρατάει την μπάλα.

Χ
Χάρτης – Σχέδιο = Κανονισμός 1 – Το σχέδιο, τα μέτρα και οι ονομασίες του γηπέδου που 
είναι μέρος του κανονισμού.
Χρόνος Παιχνιδιού = Ο χρόνος που έχει παιχτεί εκτός του χρόνου που έχει χαθεί όπως 
αυτός ορίζεται στον Κανονισμό 5 – Χρόνος.
Χώρος παιχνιδιού = Κανονισμός 1 – Το Γήπεδο.
Χώρος Παιχνιδιού = Κανονισμός 1 – Το Γήπεδο.

C
Cavalry charge: Κάβαλρι τσάρτζ (Είδος επίθεσης: στυλ επέλασης ιππικού) = 
Κανονισμός 10.4 n – Αντικανονικό Παιχνίδι.
Conversion kick: Κονβέρζιον-κικ (Σουτ μετατροπής/εναλλαγής) = Κανονισμός 9 – 
Τρόποι Επίτευξης Τέρματος.
Converted: Κονβέρτεντ (Μετατρεπέν) = Το ‘conversion kick’ που υπήρξε επιτυχές.

D
Dead ball line: Ντεντ-μπολ λάιν (Νεκρή Γραμμή Μπάλας) = Κανονισμός 1 – Το 
Γήπεδο.
Drop goal: Ντρόπντ Γκολ = Κανονισμός 9 – Τρόποι Επίτευξης Τέρματος.
Drop-kick: Ντροπ-κικ (Ρίψη-σουτ) = Η μπάλα ρίπτεται με το χέρι ή τα χέρια στο έδαφος 
και σουτάρεται κατά την πρώτη αναπήδησή της.
Drop-out: Ντροπ-άουτ = Κανονισμός 13 – Εναρκτήριο σουτ και Σουτ επανεκκίνησης 
παιχνιδιού. ‘Drop-kick’ επανεκκίνησης παιχνιδιού στην γραμμή 22 μέτρων.

Ορισμοί
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F
Flanker: Φλάνκερ (Πλάγιος) = ‘Forward’ παίκτης ο οποίος, συνήθως, φοράει τη φανέλα 
με τον αριθμό 6 ή τον αριθμό 7.
Flying wedge: Ιπτάμενη Σφήνα = Κανονισμός 10.4 n – Αντικανονικό Παιχνίδι.
Free kick: Φρι-κικ (Ελεύθερο σουτ) = Κανονισμός 21 – Πέναλτι και Free-kicks 
(Ελεύθερα σουτ). Σουτ που παραχωρείται στη μη-επιτιθέμενη ομάδα, λόγω παραβίασης των 
κανονισμών από την αντίπαλό της. Εκτός κι αν κάποιος από τους Κανονισμούς υπαγορεύει 
διαφορετικά, το ελεύθερο σουτ λόγω παραβίασης παραχωρείται στο σημείο που έγινε η 
παραβίαση.

H
Hand-off: Χαντ οφ (Απώθηση με το χέρι) = Η κίνηση που κάνει ο φορέας της μπάλας 
για να αποφύγει τον αντίπαλο χρησιμοποιώντας την παλάμη του χεριού.
Hindmost foot: Χίντμοστ Φουτ (Ακροτελεύτιο Πόδι) = Το πόδι του ακροτελεύτιου παίκτη 
στο ‘scrum’, το ‘ruck’ ή το ‘maul’, που βρίσκεται πιο κοντά στη γραμμή τέρματος του παίκτη.
Hooker: Χούκερ = Κανονισμός 20 – Scrum. Ο μεσαίος παίκτης του ‘front row’ (Πρώτης 
Γραμμής) που συνήθως φοράει την φανέλα με το νούμερο 2.

I
In-field: Ιν-φιλντ (Εντός Γηπέδου) = Μακριά από το ‘touch’ και προς τα μισά του γηπέδου.
In-goal: Ιν-γκολ (Εντός Τέρματος) = Κανονισμός 22 – In-goal (Περιοχή Εντός Τέρματος).

K
Kick: κικ (λάκτισμα ή σουτ) = Το ‘kick’ γίνεται χτυπώντας την μπάλα με οποιοδήποτε 
μέρος του ποδιού ή της πατούσας, εκτός από την φτέρνα, από τα δάχτυλα μέχρι το γόνατο, 
δεν συμπεριλαμβάνει το γόνατο. Το ‘kick’ πρέπει να μετακινήσει την μπάλα σε ορατή απόσταση 
μακριά από τα χέρια ή κατά μήκος του εδάφους.
Knock-on: Νοκ-ον (Εμπρόσθια Πτώση Μπάλας) = Κανονισμός 12 – Knock-on 
(Εμπρόσθια Πτώση Μπάλας) και Throw forward (Εμπρόσθιο Πέρασμα Μπάλας).

L
Lifting: Λίφτινγκ (Ανύψωση – σήκωμα) = Κανονισμός 19 – Τouch (Επαφή) και Line-out 
(Γραμμή Εκτός).
Line-out: Λάιν άουτ = Κανονισμός 19 - Τouch (Επαφή) και Line-out (Γραμμή Εκτός). 
Διαδικασία επανεκκίνησης παιχνιδιού μετά από ‘touch’. 
Loose-head Prop: Λουζ-Χεντ Προπ . (Αριστερός στυλοβάτης πρώτης γραμμής – 
ελεύθερο κεφάλι) = Ο αριστερός παίκτης του ‘front row’ (Πρώτης Γραμμής) που συνήθως 
φοράει την φανέλα με το νούμερο 1.

Ορισμοί
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M
Mark: Μαρκ = Κανονισμός 18 – ‘Mark’.
Maul: Μολ = Κανονισμός 17 – ‘Maul’.

N
Near: Νίαρ (κοντά) = Κανονισμός 14 – Μπάλα Στο Έδαφος – χωρίς τακλ – σε ακτίνα ενός μέτρου.

O
Obstruction: Ομπστράκσιον – Παρεμπόδιση/φράξιμο = Κανονισμός 10 – Αντικανονικό Παιχνίδι.
Off-side Line: Γραμμή Οφσάιντ = Θεωρητική (μη υπαρκτή) γραμμή σε όλο το πλάτος του 
γηπέδου, η οποία εκτείνεται από τη μια γραμμή ‘touch’, μέχρι την άλλη και είναι παράλληλη 
προς τις γραμμές γκολ. Η θέση της γραμμής ποικίλει ανάλογα με τον Κανονισμό.
Off-side the 10-Metre Law: Οφσάιντ του Κανονισμού των 10 μέτρων = Κανονισμός 11 
- Οφσάιντ και
On-side: Ονσάιντ Στο Γενικό Παιχνίδι.

P
Peeling off: Πίλινγκ οφ (ξεκόλλημα) = Κανονισμός 19 – Τouch (Επαφή) και Line-out 
(Γραμμή Εκτός). Όταν ένας παίκτης ξεκολλάει από το ‘line-out’ για να πιάσει την μπάλα που 
έπεσε η την πάσαρε ένας συμπαίκτης του. 
Penalty goal: Τέρμα Πέναλτι (πέναλτι γκολ) = Κανονισμός 9 – Τρόποι Επίτευξης 
Τέρματος.
Penalty kick: Σουτ Πέναλτι (σουτ πέναλτι) = Κανονισμός 21 – Πέναλτι και Free-kicks 
(ελεύθερα σουτ) – Μετά το αντικανονικό παιχνίδι του αντιπάλου, παραχωρείται σουτ στη μη 
επιτιθέμενη ομάδα. Εκτός εάν άλλος Κανονισμός υπαγορεύει διαφορετικά, το πέναλτι σουτ 
παραχωρείται στο σημείο που πραγματοποιήθηκε αντικανονικό παιχνίδι.
Penalty try: Πέναλτι τράι = Κανονισμός 10 – Αντικανονικό Παιχνίδι
Place kick: Πλέις κικ (Σταθερό σουτ) = Η μπάλα σουτάρεται, αφού έχει πρώτα 
τοποθετηθεί στο έδαφος.
Placer: Πλέισερ (Σταθεροποιητής) = Ο παίκτης που κρατάει τη μπάλα στο έδαφος για 
να τη σουτάρει κάποιος συμπαίκτης του.
Played: Πλέιντ (Παίζεται) = Η μπάλα παίζεται όταν την αγγίξει κάποιος παίκτης.
Pre-gripping: Πρι-γκρίπινγκ = Κανονισμός 19 – Τouch (Επαφή) και Line-out (Γραμμή 
Εκτός). Η συγκράτηση ενός συμπαίκτη στη ‘line-out’ πριν από την επαναφορά της μπάλας.
Prop: Προπ (Στυλοβάτης) = Ο παίκτες μπροστινής γραμμής που βρίσκονται  αριστερά και 
δεξιά του ‘hooker’ σε ένα ‘scrum’. Συνήθως φοράνε τις φανέλες με νούμερο 1 και 3.
Punt: Παντ (σουτ - Σουτ στον αέρα) = Η μπάλα πετιέται στον αέρα με το χέρι ή με τα 
χέρια και σουτάρεται προτού αγγίξει το έδαφος. 
Pushover try: Πουσόβερ-τράι = Κανονισμός 22 – In-goal (εντός τέρματος). ‘Try’ που 
επιτυγχάνεται μετά από σπρώξιμο ενός ‘scrum’ ή ‘ruck’ στο ‘in-goal’ της αμυνόμενης ομάδας.

Ορισμοί
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Ορισμοί

R
Receiver: Ρισίβερ (Λήπτης) = Κανονισμός 19 – Τouch (Επαφή) και Line-out (Γραμμή Εκτός). 
Ruck: Ρακ = Κανονισμός 10 – Ruck

S
Scrum: Σκραμ = Κανονισμός 20 – Scrum. Αυτό συμβαίνει όταν οι παίκτες κάθε ομάδας 
συγκεντρώνονται σε σχηματισμό ‘scrum’, ώστε να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι με τη ρίψη 
της μπάλας εντός του ‘scrum’.
Scrum-half: Σκραμ-χαφ = Ο παίκτης (συνήθως με το νούμερο 9) που πετάει τη μπάλα 
μέσα στο ‘scrum’.

Ε
Εκτός Παιχνιδιού = Αυτό συμβαίνει όταν η μπάλα ή ο φορέας της μπάλας έχει βρεθεί σε 
‘touch’ ή ‘touch-in-goal’ ή αγγίξει ή διασχίσει τη ‘dead ball line’.
Εναρκτήριο Σουτ = Κανονισμός 13 – Εναρκτήριο Σουτ και Σουτ Επανεκκίνησης Παιχνιδιού.
Ένωση = Το νομικό πρόσωπο υπό την αιγίδα του οποίου διοργανώνεται το παιχνίδι. Στην 
περίπτωση διεθνούς παιχνιδιού, το νομικό πρόσωπο είναι το Διεθνές Συμβούλιο Ράγκμπυ 
(International Rugby Board) ή η Επιτροπή του Συμβουλίου (committee of the Board). 

T
Throw-forward: Θρόου-φοργουάρντ (Εμπρόσθια Ρίψη Μπάλας) = Κανονισμός 12 – 
Knock-on (Εμπρόσθια Πτώση Μπάλας) ή Throw forward (Εμπρόσθια Ρίψη Μπάλας).
Throw-in: Θρόου-ιν (Επαναφορά Μπάλας) = Όταν ένας παίκτης πετάει τη μπάλα μέσα 
στο ‘scrum’ ή το ‘line-out’.
Tight-head Prop: τάιτ-χεντ προπ (Δεξιός στυλοβάτης με το κεφάλι σφιχτό) 
= Κανονισμός 20 – ‘Scrum’. Ο παίκτης που βρίσκεται στα δεξιά του front row και φοράει 
συνήθως το νούμερο 3.
Touch down: Τατς ντάουν (Επαφή Στο Έδαφος) = Κανονισμός 22 – In-goal (εντός 
τέρματος). Τρόπος επίτευξης τέρματος.
Touch judge: Τάτς τζάτζ (Επόπτης γραμμής) = Κανονισμός 6 – Επόπτες Παιχνιδιού
Touch: Τατς (πλάγια γραμμή γηπέδου) = Κανονισμός 19 – Τouch (Επαφή) και Line-out 
(Γραμμή Εκτός).
Touch-in-goal line: Τατς-ιν-γκολ λάιν (Πλάγια Γραμμή Τέρματος) = Κανονισμός 1 – 
Το Γήπεδο
Touch-line: Τάτς λάιν (Πλάγια Γραμμή) = Κανονισμός 1 – Το Γήπεδο
Try: Τράι = Κανονισμός 9 – Τρόποι Επίτευξης Τέρματος
Unfair play: Ανφέρ πλέι = Άδικο παιχνίδι
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WORLD RUGBY11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ως απλό χόμπι έχει εξελιχτεί πλέον σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, 
γύρω από το οποίο έχουν χτιστεί πελώρια στάδια, έχει δημιουργηθεί μια δαιδαλώδης 
διοικητική δομή και έχουν εφευρεθεί πολύπλοκες στρατηγικές . Το Ράγκπυ, όπως κάθε 
άλλη δραστηριότητα που έλκει τον ενθουσιασμό ετερόκλητων ατόμων, έχει πολλές 
πλευρές και πολλά πρόσωπα . 

Πέρα από τη διεξαγωγή του παιχνιδιού και την επικουρική υποστήριξη, το Ράγκπυ απευθύνεται σε μια 
σειρά κοινωνικών και συναισθηματικών συλλήψεων, όπως το κουράγιο, η πίστη, το αθλητικό πνεύμα, 
η πειθαρχία και η ομαδική προσπάθεια. Ο σκοπός αυτού του Καταστατικού Χάρτη είναι να δώσει 
στο παιχνίδι μια λίστα σημείων, τα οποία θα πρέπει να διέπουν τη διεξαγωγή του αγώνα, αλλά και τη 
συμπεριφορά όσων συμμετέχουν σε αυτόν, ώστε το Ράγκπυ να διατηρήσει τον μοναδικό χαρακτήρα 
του, τόσο μέσα όσο και έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Καταστατικός Χάρτης καλύπτει τις βασικές αρχές του Ράγκπυ, όπως αυτές σχετίζονται από τη 
διεξαγωγή του αγώνα και την προπόνηση των αθλητών, μέχρι τη δημιουργία και την εφαρμογή των 
Κανονισμών. Ελπίζουμε αυτός ο Καταστατικός Χάρτης, ο οποίος είναι ένα σημαντικό μέρος των 
Κανονισμών του Παιχνιδιού, να καθιερώσει το πρότυπο για όλους εκείνους που ασχολούνται με το 
Ράγκπυ σε όλα τα επίπεδα.



ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΘΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ



WORLD RUGBY13 WORLD RUGBY

Integrity is central to the fabric of the Game and
is generated through honesty & fair play

Integrity

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Ο θρύλος του William Webb Ellis, ο οποίος σκέφτηκε πρώτος να σηκώσει τη μπάλα του ποδοσφαίρου 
από το έδαφος και να τρέξει κρατώντας την, έχει καταφέρει να επιβιώσει εις πείσμα αμέτρητων 
ρεβιζιονιστικών θεωριών που έχουν προκύψει από εκείνη την ημέρα του 1823 στο Κολλέγιο Ράγκμπυ 
(Γουορικσάιρ). Το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει τις ρίζες του σε μια ενέργεια πνευματικής εναντίωσης, 
μοιάζει καθ’ όλα αρμόζον για το συγκεκριμένο άθλημα. 

Εκ πρώτης όψεως, είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις καθοδηγητικές αρχές πίσω από ένα παιχνίδι 
το οποίο, στον απλό παρατηρητή, φαίνεται αποτελεί απλά ένα σύνολο αντιπαραθέσεων. Είναι απόλυτα 
αποδεκτό, για παράδειγμα, να γίνει εμφανής η υπερβολική σωματική πίεση ενός παίκτη στον αντίπαλό 
του σε μια προσπάθεια απόκτησης της κατοχής της μπάλας, χωρίς όμως αυτό να γίνεται εσκεμμένα ή 
κακοπροαίρετα προκειμένου να πληγωθεί ο αντίπαλος.

Αυτά είναι τα όρια μέσα στα οποία ο διαιτητής και οι παίκτες πρέπει να λειτουργήσουν και είναι η 
ικανότητα να μπορεί κανείς να τα διαχωρίζει σε συνδυασμό με τον έλεγχο και την πειθαρχία, τόσο την 
ατομική όσο και την ομαδική, πάνω στη οποία στηρίζεται ο κώδικας διεξαγωγής του αγώνα.

ΠΝΕΥΜΑ       

Το Ράγκπυ χρωστάει ένα μεγάλος μέρος της γοητείας του στο γεγονός ότι παίζεται υπό το γράμμα, 
αλλά και το πνεύμα των Κανονισμών του. Η ευθύνη της εξασφάλισης αυτού του γεγονότος δεν 
εναπόκειται σε ένα άτομο – αφορά τους προπονητές, τους αρχηγούς, τους παίκτες και τους διαιτητές.
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Integrity is central to the fabric of the Game and
is generated through honesty & fair play

IntegrityΑκαιρεότητα
Η Ακεραιότητα είναι κεντρικής σημασίας για το παιχνίδι και 
παράγεται μέσω της εντιμότητας και του ευ αγωνίζεσθαι
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Rugby people have a passionate enthusiasm for the Game.
Rugby generates excitement, emotional attachment and a
sense of belonging to the global Rugby family

Passion

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι ανθεί μέσα από την πειθαρχία, τον έλεγχο και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτές είναι οι αρχές 
που προωθούν σε ένα παιχνίδι σωματικής πρόκλησης, όπως το Ράγκπυ, την συναδελφικότητα και την 
αίσθηση του ‘fair-play’ (Φερ-πλέι = δίκαιο παιχνίδι), αξίες απαραίτητες για την συνέχιση της επιτυχίας 
και της επιβίωσης του.

Παρότι οι παραδόσεις και οι αξίες αυτές μπορεί να φαντάζουν παλιομοδίτικες, είναι οι μόνες που 
άντεξαν στις δοκιμασίες του χρόνου και παρέμειναν σημαντικές σε όλα τα επίπεδα διεξαγωγής 
του παιχνιδιού του Ράγκπυ, συνιστώντας έτσι τον ακρογωνιαίο λίθο του παρελθόντος, αλλά και 
τους μέλλοντος του παιχνιδιού. Οι αρχές του Ράγκπυ είναι τα θεμελιώδη στοιχεία πάνω στα οποία 
στηρίζεται το παιχνίδι, καθώς επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να διακρίνουν τον χαρακτήρα του 
παιχνιδιού που το κάνει τόσο ξεχωριστό σαν άθλημα.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός του Παιχνιδιού είναι οι δυο ομάδες, αποτελούμενες καθεμία από δεκαπέντε (15) παίκτες, 
τηρώντας τους Κανονισμούς και συναγωνιζόμενες στα πλαίσια του ‘fair-play’ και του αθλητικού 
πνεύματος να καταφέρουν να επιτύχουν τους περισσότερους πόντους φέροντας, πασάροντας, 
σουτάροντας και προσγειώνοντας τη μπάλα.

Το Ράγκπυ παίζεται από άντρες και γυναίκες και από κορίτσια και αγόρια σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν 
περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας από 6 έως 60 ετών που συμμετέχουν τακτικά 
στο παιχνίδι.

Η ευρεία ποικιλία των ικανοτήτων και σωματικών απαιτήσεων που χρειάζεται για το παιχνίδι, 
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους, ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης και δυνατοτήτων, να 
συμμετάσχουν σε όλα τα επίπεδα.



Rugby people have a passionate enthusiasm for the Game.
Rugby generates excitement, emotional attachment and a
sense of belonging to the global Rugby family

PassionΠάθος
Όσοι ασχολούνται με το ράγκμπι είναι παθιασμένοι με το παιχνίδι .
Το ράγκμπι δημιουργεί ενθουσιασμό, τη συναισθηματική 
προσκόλληση και την αίσθηση του ανήκειν στην παγκόσμια 
οικογένεια ράγκμπι
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Rugby provides a unifying spirit that leads to life long friendships,
camaraderie, teamwork and loyalty which transcends cultural,
geographic, political and religious di�erences

Solidarity

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο συναγωνισμός για την κατοχή της μπάλας αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά-κλειδιά του Ράγκπυ. 
Ο συναγωνισμός αυτός εμφανίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σε διαφορετικές μορφές:

- στην επαφή
- στο γενικό παιχνίδι
- κατά την επανέναρξη του αγώνα στο ‘scrum’, το ‘line-out’ και το εναρκτήριο σουτ.

Οι διαφορετικοί τύποι συναγωνισμού είναι διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιβραβεύουν 
την ικανότητα που υπερισχύει σε κάθε ενέργεια. Για παράδειγμα, η ομάδα που αναγκάζεται να 
σουτάρει για ‘touch’, λόγω της ανημπόριας της να διατηρήσει το παιχνίδι, στερείται το δικαίωμα να 
εκτελέσει ‘throw-in’ στο ‘line-out’. Αντίστοιχα, η ομάδα που πραγματοποιεί ‘knock-on’ ή που πασάρει τη 
μπάλα προς τα εμπρός, στερείται το δικαίωμα να εκτελέσει ‘throw-in’ στο συνεπακόλουθο ‘scrum’. Το 
πλεονέκτημα πρέπει να απονέμεται στην ομάδα που αναλαμβάνει το ‘throw-in’,  παρότι, μερικές φορές, 
είναι σημαντικό να υπάρχει δίκαιος συναγωνισμός σε αυτές της περιοχές του αγώνα.

Ο σκοπός της κάθε ομάδας είναι η κατοχή της μπάλας και η διατήρηση της. Ο σκοπός αυτός 
επιτυγχάνεται μέσα από την στέρηση της κατοχής της μπάλας από την αντίπαλη ομάδα, αλλά και 
την επίτευξη πόντων μέσα από επιδέξιες επιθέσεις. Αν μια ομάδα αποτύχει να πετύχει το σκοπό 
αυτό σημαίνει πως παραδίδει την κατοχή στην αντίπαλη ομάδα, ως αποτέλεσμα είτε της έλλειψης 
δυνατοτήτων της, είτε ως αποτέλεσμα της ποιότητας της αντίπαλης επίθεσης. Συναγωνισμός και 
διάρκεια, κέρδος και απώλεια.

Όπως η μια ομάδα επιχειρεί να διατηρήσει σε διάρκεια την κατοχή της μπάλας, έτσι η αντίπαλός της 
αγωνίζεται για την απόκτησή της. Το γεγονός αυτό προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της 
συνέχισης του παιχνιδιού και της συνέχισης της κατοχής. Η ισορροπία μεταξύ του συναγωνισμού και 
της διάρκειας εφαρμόζεται τόσο στο set piece (Σετ-πις), όσο και στο γενικό παιχνίδι. 



Rugby provides a unifying spirit that leads to life long friendships,
camaraderie, teamwork and loyalty which transcends cultural,
geographic, political and religious di�erences

SolidarityΑλληλεγγύη
Το ράγκμπι παρέχει ένα ενοποιητικό πνεύμα που οδηγεί στις δια 
βίου φιλίες, τη συντροφικότητα, την ομαδική εργασία και την 
αφοσίωση που υπερβαίνει πολιτιστικές, γεωγραφικές, πολιτικές 
και θρησκευτικές διαφορές
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Discipline is an integral part of the Game, both on and o� the
�eld, and is re�ected through adherence to the Laws, the
Regulations and Rugby’s core values

Discipline

ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Οι αρχές πάνω στις οποίες έχουν οικοδομηθεί οι Κανονισμοί του Παιχνιδιού είναι:

ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οι Κανονισμοί παρέχουν τη δυνατότητα σε παίκτες διαφορετικής σωματικής διάπλασης, ικανοτήτων, 
φύλλου και ηλικίας να συμμετέχουν στο μέτρο που τους επιτρέπουν οι ικανότητές τους σε ένα 
ελεγχόμενο, ανταγωνιστικό και ευχάριστο περιβάλλον. Η γνώση σε βάθος και η κατανόηση των 
Κανονισμών του Παιχνιδιού αποτελεί ηθική δέσμευση όλων όσων παίζουν Ράγκπυ.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Οι Κανονισμοί διασφαλίζουν τη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων του Ράγκπυ μέσα από το ‘scrum’, 
το ‘line-out’, το ‘maul’, το ‘ruck’, η έναρξη και τις επανενάρξεις του αγώνα, καθώς επίσης και τα 
χαρακτηριστικά της συνέχισης και του ανταγωνισμού – τη πάσα προς τα πίσω και το επιθετικό τακλ.



Discipline is an integral part of the Game, both on and o� the
�eld, and is re�ected through adherence to the Laws, the
Regulations and Rugby’s core values

DisciplineΠειθαρχέια
Η πειθαρχία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του παιχνιδιού, τόσο 
εντός όσο και εκτός γηπέδου, και αντικατοπτρίζεται μέσα από την 
τήρηση των νόμων, των κανονισμών και των βασικών αξιών του 
ράγκμπι
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ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Οι Κανονισμοί παρέχουν το πλαίσιο για ένα παιχνίδι που είναι ευχάριστο να παίζει κανείς και 
ψυχαγωγικό να παρακολουθείται. Όταν αυτές οι αρχές μοιάζουν να μην είναι συμβατές μεταξύ τους, η 
απόλαυση και η ψυχαγωγία θα πρέπει να ενισχύονται,  ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους παίκτες 
να αποδώσουν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία, οι 
Κανονισμοί βρίσκονται υπό διαρκή αναθεώρηση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η υποχρέωση των παικτών να τηρούν τους Κανονισμούς και να σέβονται τις αρχές του δίκαιου 
παιχνιδιού βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα.

Οι Κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν την πραγματοποίηση 
του παιχνιδιού σύμφωνα με τις Αρχές του Ράγκπυ. Ο διαιτητής και οι ‘touch judges’ μπορούν 
να επιτύχουν κάτι τέτοιο μέσα από το αίσθημα δικαιοσύνης, σταθερότητας, ευαισθησίας και, σε 
υψηλότερο επίπεδο, διαχείρισης. Σε αντάλλαγμα, οι προπονητές, οι αρχηγοί και οι παίκτες των ομάδων 
φέρουν την ευθύνη του σεβασμού των εποπτών του αγώνα.



Respect for team mates, opponents, match o�cials
and those involved in the Game is paramount

RespectΣεβασμός
Σεβασμός στους συμπαίκτες, αντιπάλους, διαιτητές και εκείνων 
που συμμετέχουν στο παιχνίδι είναι υψίστης σημασίας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Ράγκπυ είναι ένα άθλημα για άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Οικοδομεί στον συμμετέχων 
την ομαδική δουλειά, την κατανόηση, τη συνεργασία και το σεβασμό για τον συναθλητή. Οι 
ακρογωνιαίοι λίθοι του αθλήματος είναι, χωρίς να έχουν αλλάξει, η απόλαυση της συμμετοχής, το 
κουράγιο και η ικανότητα που απαιτεί το παιχνίδι, η αγάπη για ένα ομαδικό άθλημα που γεμίζει τη ζωή 
όλων όσων συμμετέχουν σε αυτό και τη φιλία που διαμορφώνεται και διαρκεί για μια ζωή μέσα από 
το κοινό ενδιαφέρον για το παιχνίδι.

Οι έντονες σωματικές και αθλητικές απαιτήσεις του Ράγκπυ είναι που οδηγούν στη σπουδαία 
συντροφικότητα που υπάρχει μετά από κάθε αγώνα. Η μακρά παράδοση των παικτών αντίπαλων 
ομάδων που απολαμβάνουν τη φιλία αλλήλων, μακριά από τον αγωνιστικό χώρο βρίσκεται στον 
πυρήνα του παιχνιδιού.

Παρότι το Ράγκπυ έχει προσαρμοστεί πλήρως στην εποχή των επαγγελματικού αθλητισμού, έχει 
ταυτόχρονα καταφέρει να διατηρήσει τις παραδόσεις ενός παιχνιδιού που αποσκοπεί στην ψυχαγωγία. 
Σε μια εποχή που πολλές παραδοσιακές αθλητικές αρχές έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται, αν όχι να 
εκλείπουν, το Ράγκπυ παραμένει περήφανο για τη δυνατότητά του να διατηρεί το αθλητικό πνεύμα, την 
ηθική συμπεριφορά και το δίκαιο παιχνίδι σε υψηλά επίπεδα. Ελπίζουμε αυτός ο Καταστατικός Χάρτης 
να ενισχύσει αυτές τις πολύτιμες αξίες.    



Law 1 The Ground
Law 2 The Ball
Law 3 Number of Players - The Team
Law 4 Players’ Clothing
Law 5 Time
Law 6 Match O�cials

Before the matchΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κανονισμός 1  Το Γήπεδο
Κανονισμός 2  Η Μπάλα
Κανονισμός 3  Αριθμός Παιχτών- Η Ομάδα 
Κανονισμός 4  Η Ένδυση των Παικτών
Κανονισμός 5  Ο Χρόνος
Κανονισμός 6  Επόπτες Αγώνα

Law 1 The Ground
Law 2 The Ball
Law 3 Number of Players - The Team
Law 4 Players’ Clothing
Law 5 Time
Law 6 Match O�cials

Before the match
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Law 1 The Ground
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Κανονισμός 1 Το Γήπεδο
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Το Γήπεδο

In-goal In-goal

Γραμμή Γκόλ

Γραμμή Γκόλ

Γραμμή 22 Μέτρων

Γραμμή 22 Μέτρων

Γραμμή 10 Μέτρων

Γραμμή 10 Μέτρων

Γραμμή Κέντρου

Dead Ball Line
Δεν πρεπει να ξεπερνα τα 70m 

Dead Ball Line

In-goal

Δ
εν πρέπει να ξεπερνά τα 

22 Μ
έτρα

Δ
εν πρέπει να ξεπερνά τα 

22 Μ
έτρα

Δ
εν πρέπει να ξεπερνά τα 

100 Μ
έτρα
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Law 1 The GroundΚανονισμός 1 Το Γήπεδο

Χώρος διεξαγωγής παιχνιδιού Αγωνιστικός χώρος

Περίφρακτος χώρος

Το in-goal

Περίμετρος

Τα 22
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Κανονισμός 1 Το Γήπεδο

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως Γήπεδο ορίζεται ολόκληρη η περιοχή που παρουσιάζεται στο ανωτέρω σχέδιο . Το Γήπεδο 
περιλαμβάνει:

Ως Χώρος Διεξαγωγής Παιχνιδιού (όπως αυτός παρουσιάζεται στο ανωτέρω σχέδιο) ορίζεται ο 
χώρος μεταξύ των Γραμμών Γκολ και των ‘touch lines’  . Οι γραμμές δεν αποτελούν μέρος του Χώρου 
Διεξαγωγής Παιχνιδιού . 

Ως Αγωνιστικός Χώρος ορίζεται ο Χώρος Διεξαγωγής Παιχνιδιού και οι περιοχές ‘in-goal’ (όπως 
παρουσιάζονται στο ανωτέρω σχέδιο) . Οι ‘touch-lines’, ‘touch-in-goal line’ και ‘dead ball line’ δεν 
αποτελούν μέρος του Αγωνιστικού Χώρου . 

Ως Περίφρακτος Χώρος ορίζεται ο Χώρος Διεξαγωγής Παιχνιδιού και ο χώρος γύρω από αυτόν, 
ο οποίος δεν θα πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατό, να είναι μικρότερος από πέντε (5) μέτρα . Ο 
Περίφρακτος Χώρος είναι γνωστός και ως περιμετρική περιοχή .  

Ως Περιοχή ‘in-goal’ ορίζεται ο χώρος μεταξύ της Γραμμής Γκολ και της ‘dead ball line’ καθώς και 
ο χώρος μεταξύ των ‘touch-in-goal line’ . Στο χώρο αυτό συμπεριλαμβάνεται η Γραμμή Γκολ, αλλά όχι 
καθαυτές η ‘dead ball line’ και η ‘touch-in-goal line’ . 

Ως «22» ορίζεται η περιοχή μεταξύ της Γραμμής Γκολ και της Γραμμής 22 Μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της Γραμμής 22 μέτρων καθαυτής, αλλά εξαιρουμένης της Γραμμής Γκολ .  

Το Σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των σχεδιαγραμμάτων που παρουσιάζονται σε αυτό, 
αποτελούν μέρος των Κανονισμών .

1 .1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

(α)  Προαπαιτούμενο. Η επιφάνεια οφείλει να είναι πάντοτε ασφαλής για τη διεξαγωγή του 
παιχνιδιού.

(β)  Είδος επιφάνειας. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καλυμμένη με γρασίδι, αλλά μπορεί επίσης να 
είναι καλυμμένη και με άμμο, πηλό, χιόνι ή τεχνητό γρασίδι. Ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί πάνω 
σε χιόνι υπό τη προϋπόθεση ότι το χιόνι και το υπόστρωμά του είναι ασφαλή. Η επιφάνεια δεν 
θα πρέπει να είναι σκληρή όπως το μπετόν ή η άσφαλτος. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 
επιφάνεια με τεχνητό γρασίδι, αυτή πρέπει να συμφωνεί με τον World Rugby Κανονισμό 22. 
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Κανονισμός 1 Το Γήπεδο

1 .2    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟ ΧΩΡO

(α)  Διαστάσεις. Ο Χώρος Διεξαγωγής Παιχνιδιού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα εκατό (100) 
μέτρα σε μήκος και τα εβδομήντα (70) μέτρα σε πλάτος. Κάθε ‘in-goal’ δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τα είκοσι δυο (22) μέτρα σε μήκος και τα εβδομήντα (70) μέτρα σε πλάτος. 

(β)  Το μήκος και το πλάτος του Αγωνιστικού Χώρου θα πρέπει να πλησιάζουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο τις διαστάσεις του Σχεδίου. Όλες οι περιοχές πρέπει να είναι ορθογώνιες.

(γ)  Η απόσταση από την Γραμμή Γκολ μέχρι τη ‘dead ball line’ δεν θα πρέπει να είναι 
μικρότερη από δέκα (10) μέτρα, όπου αυτό είναι δυνατό.  

 
(δ)  Στις περιπτώσεις : 

 (i) Αγώνες μεταξύ της πρώτης εθνικής ομάδας ή της δεύτερης εθνικής ομάδας ενός 
σωματίου ενάντια την πρώτη ή δεύτερη εθνική ομάδα ενός άλλου σωματίου και

 (ii) Αγώνες ‘Seven-a-side’ εθνικού επιπέδου

 Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα μέγιστα μεγέθη και όχι 
λιγότερο από 94 μέτρα σε μήκος για το χώρο διεξαγωγής του παιχνιδιού, 68 μέτρα 
πλάτος, και με ελάχιστο μήκος στο ‘in-goal’ 6 μέτρα. Σωματεία που επιθυμούν να 
ποικίλλουν τις ελάχιστες ή μέγιστες διαστάσεις θα πρέπει να κάνουν αίτηση για απαλλαγή 
από το World Rugby.

(ε)  Η περιοχή περιμέτρου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 5 μέτρων, όπου είναι εφικτό.

1 .3  ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

(α)  Σταθερές Γραμμές

 Οι ‘dead ball line’ και οι ‘touch-in-goal line’, οι οποίες βρίσκονται εκτός των περιοχών ‘in-goal’.

 Οι Γραμμές Γκολ, οι οποίες βρίσκονται μέσα στις περιοχές ‘in-goal’, αλλά εκτός του Χώρου 
Διεξαγωγής Παιχνιδιού.

 Οι Γραμμές των 22 μέτρων, οι οποίες είναι παράλληλες προς τις Γραμμές Γκολ 

 Η Γραμμή Κέντρου, η οποία είναι παράλληλη προς τις Γραμμές Γκολ.

 Οι ‘touch lines’, οι οποίες βρίσκονται έξω από το Χώρο Διεξαγωγής Παιχνιδιού. 
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(β)  Διακεκομμένες γραμμές
 
 Όλες οι γραμμές εκτός από τις ενιαίες, είναι διακεκομμένες γραμμές και έχουν μήκος πέντε 

μέτρα.

 Υπάρχουν δύο σύνολα διακεκομμένων γραμμών που απέχουν 10 μέτρα από την γραμμή 
του κέντρου, και είναι παράλληλες προς κάθε πλευρά της. Αυτές ονομάζονται γραμμές των 
10μ.  Οι γραμμές των 10μ τέμνονται με τις διακεκομμένες γραμμές που είναι παράλληλες 
στα 5 και στα 15 μέτρα από την κάθε ‘touch line’.

 Υπάρχουν δύο σύνολα διακεκομμένων γραμμών που απέχουν 5 μέτρα και είναι 
παράλληλες με την κάθε ‘touch line’. Ξεκινούν από τις διακεκομμένες γραμμές των 5 
μέτρων (που είναι παράλληλες προς κάθε ‘try line’) και τέμνει τις δύο γραμμές των 22 
μέτρων, τις δύο γραμμές των 10 μέτρων και την γραμμή του κέντρου. Αυτές ονομάζονται  
γραμμές των 5 μέτρων.

 Υπάρχουν δύο σύνολα διακεκομμένων γραμμών που απέχουν 15 μέτρα και είναι 
παράλληλες με την κάθε ‘touch line’. Ξεκινούν από τις διακεκομμένες γραμμές των 5 
μέτρων (που είναι παράλληλες προς κάθε γραμμή γκολ) και τέμνει τις δύο γραμμές των 22 
μέτρων, τις δύο γραμμές των 10 μέτρων και την γραμμή του κέντρου. Αυτές ονομάζονται  
γραμμές των 15 μέτρων.

 
 Υπάρχουν έξι διακεκομμένες γραμμές  5 μέτρα από, και παράλληλα με, κάθε ‘try line’. Οι 

δύο διακεκομμένες γραμμές τοποθετούνται στα 5 και 15 μέτρα από κάθε πλάγια γραμμή. 
Οι δύο επιπλέον διακεκομμένες  γραμμές τοποθετούνται μπροστά από κάθε δοκάρι έτσι 
ώστε να υπάρχει απόσταση 5 μέτρων μεταξύ αυτών των διακεκομμένων γραμμών.

(γ)  Κέντρο

 Υπάρχει μια γραμμή 0,5μ σε μήκος που τέμνει στην μέση την γραμμή του κέντρου.

1 .4   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΟΚΟΥ

(α)  Η απόσταση μεταξύ των κάθετων δοκών είναι πέντε μέτρα και εξήντα εκατοστά (5,6 m).

(β)  Η κάθετη δοκός είναι τοποθετημένη μεταξύ των δυο κάθετων δοκών, έτσι ώστε η άνω 
άκρη της να βρίσκεται σε απόσταση τριών (3) μέτρων από το έδαφος.

(γ)  Το ελάχιστο ύψος του τέρματος είναι τρία μέτρα και σαράντα εκατοστά (3,4 m)

(δ)  Η απόσταση από την εξωτερική μεριά του περιβλήματος, που θα προστεθεί στο τέρμα 
μέχρι στη Γραμμή Γκολ, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα τριακόσια χιλιοστά (300 mm).

Κανονισμός 1 Το Γήπεδο
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Κανονισμός 1 Το Γήπεδο

1 .5  ΒΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΙΩΝ

(α) Υπάρχουν δεκατέσσερις (14) βάσεις σημαιών. Το ελάχιστο ύψος κάθε μίας βάσης είναι ένα 
μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20 m.) πάνω από το έδαφος.

(β)  Οι βάσεις των σημαιών πρέπει να τοποθετηθούν στα σημεία που τέμνονται οι ‘touch-in-
goal line’ με τις Γραμμές Γκολ και οι ‘touch-in-goal lines’ με τις ‘dead ball lines’. Αυτές οι 
οχτώ (8) βάσεις σημαιών πρέπει να τοποθετηθούν έξω από την περιοχή ‘in-goal’ και δεν 
θα πρέπει να αποτελούν μέρος του αγωνιστικού χώρου. 

(γ)  Οι βάσεις σημαιών πρέπει να το τοποθετηθούν στην ευθεία της Γραμμής 22 μέτρων και 
της Γραμμής Κέντρου, δυο (2) μέτρα έξω από τις ‘touch lines’  και εντός του Περίφρακτου 
Χώρου. 

1 .6 .  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

(α)  Αν κάποια ομάδα έχει ενστάσεις για το γήπεδο ή για τον τρόπο που είναι χωρισμένος 
οφείλει να ενημερώσει τον διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα.

(β)  Ο διαιτητής θα επιχειρήσει να λύσει όσα ζητήματα πιθανόν προκύψουν, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να κηρύξει την έναρξη του αγώνα αν οποιοδήποτε μέρος του 
εδάφους θεωρηθεί επικίνδυνο.  
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Law 1 The Ground

1.5 FLAG POSTS

(a) There are 14 �ag posts with �ags, each with a minimum height of 1.2 metres above the
ground.

(b) Flag posts must be positioned at the intersection of touch-in-goal lines and the goal lines
and at the intersection of the touch-in-goal lines and the dead ball lines. These eight �ag
posts are outside the in-goal area and do not form part of the playing area.

(c) Flag posts must be positioned in line with the 22-metre lines and the half way line, 2 metres
outside the touchlines and within the playing enclosure.

1.6 OBJECTIONS TO THE GROUND

(a) If either team has objections about the ground or the way it is marked out they must tell the
referee before the match starts. 

(b) The referee will attempt to resolve the issues but must not start a match if any part of the
ground is considered to be dangerous.

Ελάχιστο ολικό υψος 
από οριζόντια μπάρα
3 .4μ

3μ Μέχρι την άνω
άκρη της δοκού5 .6 Μέτρα

Goal Posts
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Κανονισμός 2 Η Μπάλα

2 .1  ΣΧΗΜΑ

 Η μπάλα πρέπει να έχει σχήμα ωοειδές και να αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα.

 

2 .2  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Μήκος διαμέτρου 280 - 300 χιλιοστά (280 - 300 mm)
 Περιμετρική Περιφέρεια (μεγάλη) 740 - 770 χιλιοστά (740 -770 mm)
 Περιμετρική Περιφέρεια (μικρή) 580 - 620 χιλιοστά (580 - 620 mm)

2 .3  ΥΛΙΚΑ

 Δέρμα ή κατάλληλο συνθετικό υλικό. Επιτρέπεται η επεξεργασία του ώστε να γίνει 
αδιάβροχο και αντιολισθητικό.

WORLD RUGBY31

Law 2 The Ball

2.1 SHAPE

The ball must be oval and made of four panels.

2.2 DIMENSIONS

Length in line 280 - 300 millimetres
Circumference (end to end) 740 - 770 millimetres
Circumference (in width) 580 - 620 millimetres

2.3 MATERIALS

Leather or suitable synthetic material. It may be treated to make it water resistant and
easier to grip. 

Μήκος διαμέτρου 280 - 300 χιλιοστά 
(280 - 300 mm)

Περιμετρική Περιφέρεια (μεγάλη) 
740 - 770 χιλιοστά (740 -770 mm)

Περιμετρική Περιφέρεια (μικρή) 
580 - 620 χιλιοστά (580 - 620 mm)
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2 .4  ΒΑΡΟΣ

 410 – 460 γραμμάρια (410 - 460 gr).

2 .5  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

 65,71 – 68,75 Κιλοπασκάλ (65,71 – 68,75 kP) ή 0,67 – 0,70 κιλά ανά τετραγωνικό 
εκατοστό (0,67 – 0,70 m/cm2)  ή 9,5 – 10,0 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα (9,5 – 10 lb/
in2).  

2 .6  ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ

 Δύναται να υπάρξουν εφεδρικές μπάλες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά οι ομάδες δεν 
θα πρέπει να αποκτήσουν ή να επιχειρήσουν να αποκτήσουν οποιοδήποτε πλεονέκτημα 
χρησιμοποιώντας ή αλλάζοντάς τις.

2 .7  ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΜΠΑΛΕΣ

 Δύναται να χρησιμοποιηθούν μπάλες διαφορετικού μεγέθους για αγώνες μεταξύ νεαρών 
παικτών.

Κανονισμός 2 Η Μπάλα

WORLD RUGBY31

Law 2 The Ball

2.1 SHAPE

The ball must be oval and made of four panels.

2.2 DIMENSIONS

Length in line 280 - 300 millimetres
Circumference (end to end) 740 - 770 millimetres
Circumference (in width) 580 - 620 millimetres

2.3 MATERIALS

Leather or suitable synthetic material. It may be treated to make it water resistant and
easier to grip. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Ομάδα . Η Ομάδα αποτελείται από δεκαπέντε (15) παίκτες, οι οποίοι ξεκινάνε το  
παιχνίδι και τους επιπλέον αναπληρωματικούς ή αντικαταστάτες που επιτρέπεται να έχει .

Αναπληρωματικός . Ο παίκτης που αναπληρώνει έναν τραυματισμένο συμπαίκτη του .

Αντικαταστάτης . Ο παίκτης που αντικαθιστά έναν συμπαίκτη του για λόγους τακτικής .

Κανονισμός 3 Αριθμός Παιχτών- Η Ομάδα

3 .1  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 Μέγιστος αριθμός: Κάθε ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από δεκαπέντε (15) 
παίκτες στον Αγωνιστικό χώρο.

3 .2  ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

 Ένσταση: Η ομάδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να υποβάλει ένσταση 
στον διαιτητή για τον αριθμό των παικτών της αντίπαλής της ομάδας. Μόλις ο διαιτητής 
ενημερωθεί για τον πλεονάζων αριθμό παικτών της ομάδας, οφείλει να δώσει εντολή στον 
αρχηγό της ομάδας να μειώσει τον αριθμό των παικτών στον επιτρεπόμενο αριθμό. Τη 
στιγμή της ένστασης το σκορ παραμένει το ίδιο. 

 Ποινή: Δίνεται πέναλτι στο σημείο επανεκκίνησης του παιχνιδιού.

3 .3  ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΠΑΙΚΤΕΣ

 Μια Ένωση μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή αγώνων με λιγότερους από δεκαπέντε 
(15) παίκτες σε κάθε ομάδα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όλοι οι Κανονισμοί του 
Παιχνιδιού εκτός από εκείνον που επιβάλλει την παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) παικτών 
καθ΄ όλη τη διάρκεια ενός ‘scrum’.

 Εξαίρεση: Εξαιρούνται οι αγώνες μεταξύ Ομάδων ‘seven-a-side’. Οι αγώνες αυτοί 
καλύπτονται από τις ‘seven-a-side variations’ όπως αυτές περιγράφονται στους 
Κανονισμούς Παιχνιδιού.
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Κανονισμός 3 Αριθμός Παιχτών- Η Ομάδα

3 .4  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

(α)  Για τους διεθνείς αγώνες η Ένωση μπορεί να ορίσει έως οκτώ αντικαταστάσεις / 
αναπληρωματικούς.

(β)  Για τους άλλους αγώνες, η Ένωση ή ο διοργανωτής του αγώνα που έχει δικαιοδοσία στον 
αγώνα αποφασίζει πόσες αντικαταστάσεις / αναπληρωματικούς μπορεί να επιλέξει κατά 
ανώτατο όριο των οκτώ.

(γ)  Η Ένωση (ή οι Ενώσεις, όταν παίζονται αγώνες με ομάδες από διαφορετικές ενώσεις) 
αποφασίζει πόσες αντικαταστάσεις / αναπληρωματικούς μπορεί να επιλέξει κατά ανώτατο 
όριο των οκτώ.

(δ)  Η ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει μέχρι (2) παίκτες της πρώτης γραμμής (υπόκεινται στο 
δίκαιο του 3.5 (f) και (g) όπου μπορεί να είναι τρεις) και μέχρι πέντε (5) άλλου παίκτες.

(ε)  Οι αντικαταστάσεις μπορούν να γίνουν μονάχα όταν η μπάλα βρίσκεται σε Νεκρό και 
κατόπιν έγκρισης του διαιτητή. 

 

3 .5  Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

(α)  Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός για τον αριθμό των κατάλληλα προπονημένων 
και έμπειρων παικτών για την Πρώτη Γραμμή ανάλογα με τον αριθμό των παικτών της 
ομάδας.

(β)  Πριν από κάθε αγώνα οι ομάδες πρέπει να ενημερώνουν τον διαιτητή για του παίκτες 
της πρώτης γραμμής και τις αλλαγές τους. Κάθε παίκτης στην Πρώτη Γραμμή και κάθε εν 
δυνάμει αναπληρωματικός (-οι) πρέπει να είναι κατάλληλα προπονημένος και έμπειρος.

Αριθμός παικτών Ελάχιστος Αριθμός κατάλληλα προπονημένων και 
έμπειρων παικτών

15 ή λιγότεροι Τρεις (3) παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Πρώτη Γραμμή

16, 17 ή 18 Τέσσερεις (4) παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Πρώτη Γραμμή

19, 20, 21,ή 22 Πέντε (5) παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Πρώτη Γραμμή

23 Έξι (6) παίκτες που μπορούν να παίξουν στην Πρώτη Γραμμή
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(γ)  Ο αντικαταστάτης ενός παίκτη της πρώτης γραμμής πρέπει να προέρχεται από τους 
κατάλληλα προπονημένους και έμπειρους παίκτες που ξεκίνησαν τον αγώνα ή από τις 
υποψήφιες αλλαγές. Οποιοσδήποτε άλλος  παίκτης πέραν των καθορισμένων αλλαγών για 
τους παίκτες της πρώτης γραμμής του επιτρέπεται να παίξει στην πρώτη γραμμή μόνο όταν 
το ‘scrum’ είναι ‘uncontested’ και δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες αλλαγές στους παίκτες 
της πρώτης γραμμής.

(δ)  Ένας κατάλληλα προπονημένος και έμπειρος παίκτης της πρώτης γραμμής μπορεί να 
ξεκινήσει τον αγώνα σε οποιαδήποτε άλλη θέση.

(ε)  Όταν ορίζονται 19, 20, 21 ή 22 παίκτες σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν πέντε παίκτες, οι 
οποίοι μπορούν να παίξουν στην πρώτη γραμμή για να εξασφαλίσει ότι:

	 •			την	πρώτη	φορά	που	θα	χρειαστεί	αλλαγή	ο	‘hooker’,	η	ομάδα	μπορεί	να	συνεχίσει	να	
παίζει με ‘contested scrums’.

	 •			την	πρώτη	φορά	που	θα	χρειαστεί	αλλαγή	ένα	από	τα	‘prop’,	η	ομάδα	μπορεί	να	συνεχίσει	
να παίζει με ‘contested scrums’.

(στ)  Η Ένωση που έχει δικαιοδοσία σε έναν αγώνα ή ο διοργανωτής μπορεί να αποφασίσει ότι, 
όταν μία ομάδα αποτελείται από 22 παίκτες, πρέπει να υπάρχουν επαρκής παίκτες πρώτης 
σειράς που μπορούν να παίξουν ως ‘hooker’, ‘loose-head prop’ και ‘tight-head prop’ οι 
οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έμπειροι. Έτσι η ομάδα εξασφαλίζει ότι την πρώτη 
φορά που μία αλλαγή θα είναι απαραίτητη, η ομάδα

 θα μπορεί να συνεχίσει να παίζει με ‘contested scrums’.

(ζ)  Εάν η Ένωση που έχει δικαιοδοσία σε έναν αγώνα ή ο διοργανωτής αποφασίσει ότι, όταν 
μία ομάδα αποτελείται από 22 παίκτες, πρέπει να υπάρχουν επαρκής παίκτες πρώτης σειράς 
που μπορούν να παίξουν ως ‘hooker’, ‘loose-head prop’ και ‘tight-head prop’ οι οποίοι είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έμπειροι. Έτσι η ομάδα εξασφαλίζει ότι την πρώτη φορά που 
μία αλλαγή θα είναι απαραίτητη, η ομάδα θα μπορεί να συνεχίσει να παίζει με ‘contested 
scrums’. Εάν μια ομάδα είναι σε θέση να ορίσει μόνο δύο κατάλληλα εκπαιδευμένους 
παίκτες της πρώτης γραμμής τότε 22 παίκτες μπορούν να οριστούν για τον αγώνα.

(η)  Εάν, λόγω αποβολής ή τραυματισμού, μια ομάδα δεν μπορεί να παρέχει αρκετούς 
κατάλληλα εκπαιδευμένους παίκτες πρώτης γραμμής, ο αγώνας συνεχίζεται με ‘uncontested 
scrum’.

(θ)  Αν μια ομάδα δεν έχει κατάλληλα εκπαιδευμένους παίκτες πρώτης γραμμής πριν από 
τον αγώνα, και τα ‘contested scrums’ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, ο διαιτητής 
θα τα διατάξει να γίνουν ‘uncontested’. Ο διαιτητής θα πρέπει να αναφέρει το θέμα στο 
διοργανωτή αγώνα.

(ι)  Ένας διοργανωτής αγώνα μπορεί να αποφασίσει, εντός κανόνων πρωταθλήματος, ότι 
ένας αγώνας μπορεί ή δεν μπορεί να αρχίσει εάν οι παίκτες πρώτης γραμμής δεν είναι 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι και έμπειροι και έτσι τα ‘contested scrums’ δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν.

Κανονισμός 3 Αριθμός Παιχτών- Η Ομάδα
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(ια)  Όταν οριστούν 23 παίκτες για έναν αγώνα, ή εάν η Ένωση που έχει δικαιοδοσία στον 
αγώνα ή ο διοργανωτής του αγώνα αποφασίζει ότι, σε περίπτωση που δοθεί εντολή 
για ‘uncontested scrums’ λόγω έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένων και έμπειρων 
αναπληρωτών της πρώτης γραμμής η ομάδα δεν δικαιούται να αντικαταστήσει τον παίκτη 
τον οποίο προκάλεσε την απόφαση για ‘uncontested scrums’.

(ιβ)  Εάν ο διαιτητής αποφασίσει την μετατροπή σε ‘uncontested scrum’ κατά τη διάρκεια 
ενός αγώνα - ως αποτέλεσμα μιας ομάδας που δεν έχει κατάλληλα εκπαιδευμένους και 
έμπειρους παίκτες στην πρώτη γραμμή, σύμφωνα με τους κανόνες ή για λόγους ασφάλειας 
- ο διαιτητής θα πρέπει αναφέρει το θέμα στον διοργανωτή  του αγώνα.

(ιγ)  Αν δεν υπάρχουν περαιτέρω αλλαγές της πρώτης γραμμής και ένας παίκτης της πρώτης 
γραμμής βγει από τον αγωνιστικό χώρο, με μόνιμη ή προσωρινή αποβολή, θα πρέπει 
να οριστούν ‘uncontested scrums’. Δεν είναι η ευθύνη του διαιτητή να προσδιορίσει 
την καταλληλότητα και την εμπειρία των αναπληρωτών της πρώτης γραμμής, ούτε τη 
διαθεσιμότητά τους, καθώς αυτό είναι ευθύνη της ομάδας.

(ιδ)   Όταν ένας παίκτης της πρώτης γραμμής βγει ή αποβληθεί από τον αγωνιστικό χώρο, ή κατά 
τη διάρκεια προσωρινής αποβολής του παίκτη της πρώτης γραμμής, ο διαιτητής, κατά την 
ανάθεση του επόμενου ‘scrum’, θα πρέπει να ζητήσει από τον αρχηγό του (αποβληθέντα) 
παίκτη εάν η ομάδα του έχει έναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο που είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένος και έμπειρος να παίξει στην πρώτη γραμμή. Αν όχι, ο αρχηγός διαλέγει έναν 
παίκτη εντός του αγωνιστικού χώρου ο οποίος θα αντικατασταθεί από έναν κατάλληλα 
εκπαιδευμένο και έμπειρο παίκτη της πρώτης γραμμής από τους αναπληρωματικούς της 
ομάδας. Ο αρχηγός μπορεί να το κάνει αυτό όταν ο διαιτητής αποφασίσει ‘scrum’ ή αφού 
‘δοκιμαστεί‘ ανεπιτυχώς άλλος παίκτης στην πρώτη γραμμή.

 
(ιε)  Όταν η περίοδος της προσωρινής αποβολής τελειώσει και ένας παίκτης της πρώτης 

γραμμής επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, η αλλαγή της πρώτης γραμμής αποχωρεί από 
τον αγωνιστικό χώρο και ο αρχικός παίκτης ο οποίος έφυγε από το χώρο του παιχνιδιού για 
την περίοδο της αναστολής μπορεί να ξαναρχίσει να παίζει στον αγώνα.

(ιστ)  Αν ένας παίκτης της πρώτης γραμμής έχει προσωρινά αποβληθεί και ο αναπληρωματικός 
του αποβληθεί μόνιμα, ο παίκτης της πρώτης γραμμής που έχει αποβληθεί προσωρινά 
μπορεί να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο αφού τελειώσει ο χρόνος της ποινής του αλλά ο 
παίκτης που έχει που αποβλήθηκε δεν μπορεί να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 
τέλος του αγώνα εκτός εάν αναπληρώσει κάποιον συμπαίκτη του.

(ιζ)  Αν ένας παίκτης της πρώτης γραμμής αντικατασταθεί προσωρινά και ο παίκτης 
αντικατάστασης αποβληθεί, ο παίκτης που έχει προσωρινά αντικατασταθεί μπορεί 
να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη στιγμή του επόμενου scrum αφού έχει 
συμπληρώσει 15 λεπτά (πραγματικό χρόνο) από τη στιγμή που ο παίκτης άφησε τον 
αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός αυτής της ομάδας επιλέγει έναν άλλο παίκτη εντός γηπέδου ο 
οποίος στη συνέχεια πρέπει να βγει από τον αγωνιστικό χώρο.
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(ιη)  Ένας παίκτης της πρώτης γραμμής που έχει βγει για αλλαγή μπορεί να ξαναμπεί στο 
γήπεδο για αντικαταστήσει έναν παίκτη της πρώτης γραμμής που είναι τραυματισμένος, 
έχει αποβληθεί προσωρινά ή μόνιμα και μπορεί να διασφαλίσει ότι τα scrums θα 
παραμείνουν contested.

ιθ)  Εάν uncontested scrums έχουν παραγγελθεί και ένας παίκτης της πρώτης γραμμής 
έχει τραυματιστεί σε σημείο που απαιτείται η αλλαγή του αντικατασταθεί και υπάρχει 
αντικατάσταση της πρώτης γραμμής διαθέσιμη, τότε η αντικατάσταση παίκτη πρώτης 
γραμμής πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί για άλλους παίκτες.

(κ)  Εάν uncontested scrums έχουν παραγγελθεί και μια ομάδα έχει χρησιμοποιήσει όλες τις 
επιτρεπτές αντικαταστάσεις / αλλαγές του και ένας παίκτης της πρώτης γραμμής είναι 
τραυματιστεί στη συνέχεια, αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

3 .6  ΑΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 Ο παίκτης που αποβάλλεται για αντικανονικό παιχνίδι δεν πρέπει να αντικατασταθεί ή να 
αναπληρωθεί. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, το (3.5).

3 .7  ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

 Ο παίκτης μπορεί να αναπληρωθεί αν τραυματιστεί. Αν ο παίκτης αναπληρωθεί μόνιμα, 
τότε δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγώνα. Η αλλαγή του τραυματισμένου παίκτη 
από τον αναπληρωματικό πρέπει να γίνει όταν η μπάλα βρίσκεται σε Νεκρό και με την 
άδεια του διαιτητή. 

3 .8  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ

(α)  Στην περίπτωση που αγωνίζεται το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ο παίκτης 
μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιον αναπληρωματικό μονάχα αν, σύμφωνα με τη γνώμη 
γιατρού, ο παίκτης είναι τόσο τραυματισμένος που δεν θα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα.

(β)  Σε όλα τα άλλα παιχνίδια όπου η Ένωση έχει δώσει τη σαφή έγκρισή της, ο 
τραυματισμένος παίκτης δύναται να αντικατασταθεί σύμφωνα με τη γνώμη οποιουδήποτε 
προσώπου έχει ιατρική εκπαίδευση. Αν δεν υπάρχει κανένας παρών, ο παίκτης μπορεί να 
αντικατασταθεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη του διαιτητή. 
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3 .9  Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΙΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ

 Αν ο διαιτητής αποφασίσει  - με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ιατρού ή άλλου προσώπου 
με ιατρική εκπαίδευση – ότι ο παίκτης είναι τόσο τραυματισμένος που θα πρέπει να 
σταματήσει τον αγώνα, ο διαιτητής μπορεί να επιβάλλει στον παίκτη να εγκαταλείψει τον 
Αγωνιστικό Χώρο. Ο διαιτητής μπορεί να επιβάλλει σε έναν τραυματισμένο παίκτη να 
εγκαταλείψει το γήπεδο προκειμένου να τύχει ιατρικής εξέτασης.

3 .10  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – BLOOD INJURY

(α)  Αν ο παίκτης εγκαταλείψει τον Αγωνιστικό Χώρο για να θέσει υπό έλεγχο κάποια 
αιμορραγία ή/και για να καλύψει κάποια ανοιχτή πληγή, ο παίκτης αυτός πρέπει να 
αντικατασταθεί προσωρινά. Αν ο παίκτης που αντικαταστάθηκε προσωρινά δεν επιστρέψει 
στον Αγωνιστικό Χώρο μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών (πραγματικού 
χρόνου) από την ώρα που εγκατέλειψε το γήπεδο, ο αναπληρωματικός που τον 
αντικατέστησε γίνεται μόνιμος και ο αντικατασταθείς παίκτης δεν μπορεί να επιστρέψει 
στον Αγωνιστικό Χώρο.  

(β)  Σε εθνικούς αγώνες, ο γιατρός του αγώνα αποφασίζει πότε ένας τραυματισμός θεωρείται 
blood injury και εάν χρειάζεται προσωρινή αλλαγή ο τραυματισμένος παίκτης.

(γ)  Μικρές πληγές και αμυχές που δεν αποτελούν blood injuries πρέπει να αντιμετωπίζονται 
κατά τη διάρκεια διακοπών στο παιχνίδι για άλλους λόγους.

(δ)  Στην περίπτωση που τραυματιστεί ο προσωρινός αναπληρωματικός δύναται να 
αντικατασταθεί.

(ε)  Στην περίπτωση που ο προσωρινός αναπληρωματικός αποβληθεί λόγω αντικανονικού 
παιχνιδιού, ο αντικατασταθείς παίκτης δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον Αγωνιστικό 
Χώρο. 

   
(ζ) Στην περίπτωση που ο προσωρινός αναπληρωματικός αποβληθεί προσωρινά, ο 

αντικατασταθείς παίκτης δεν επιτρέπεται να επιτρέψει στον Αγωνιστικό Χώρο μέχρι να 
λήξει η αποβολή του. 
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3 .11  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

 Εάν, σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ένας παίκτης πάθει διάσειση  
ή έχει την υποψία για  διάσειση, αυτός ο παίκτης πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως και 
οριστικά από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι γνωστό ως  Αναγνώριση και Απομάκρυνση ( 
Recognize and Remove).

 Στην ελίτ των ενήλικων αγώνων μόνο, τα οποία έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από 
το World Rugby (σύμφωνα με τους κανονισμούς 10.1.4 και 10.1.5) για τη χρήση του 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ και την διαδικασία προσωρινής αντικατάστασης, ένας 
παίκτης που είναι να τραυματιστεί στο κεφάλι :

	 	•	πρέπει	να	βγε	ι	από	τον	αγωνιστικό	χώρο	και
	 	•	Πρέπει	να	αντικατασταθεί	προσωρινά	(ακόμη	και	αν	όλες	οι	αντικαταστάσεις/αλλαγές	

έχουν χρησιμοποιηθεί).

 Αυτό γίνεται για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του παίκτη όπου δεν είναι άμεσα 
εμφανής, αν ο παίκτης έχει διάσειση ή υποψιασμένη διάσειση και θα πρέπει να 
απομακρυνθεί οριστικά από τον αγωνιστικό χώρο.

 Όταν ένας τέτοιος παίκτης έχει προσωρινά αντικατασταθεί:

(α) Αν ο παίκτης δεν παρουσιαστεί σε κάποιον επίσημο εκπρόσωπο του αγώνα πάνω στο 
touchline μέσα σε δέκα λεπτά (πραγματικού χρόνου) από την ώρα που βγήκε από τον 
αγωνιστικό χώρο για να υποστεί αξιολόγηση τραυματισμού στο κεφάλι, η αντικατάσταση 
θα γίνει αυτόματα μόνιμη και ο τραυματισμένος παίκτης δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον 
αγωνιστικό χώρο.

(β) Αν η προσωρινή αντικατάσταση λαμβάνει χώρα εντός των προσεχών δέκα λεπτών πριν 
το ημίχρονο, ηαντικατάσταση πρέπει να γίνει μόνιμη, εκτός αν ο παίκτης επιστρέψει στον 
αγωνιστικό χώρο κατά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

(γ)  Ο προσωρινός αντικαταστάτης απαγορεύεται να σουτάρει σε πέναλτι ή conversion kicks 
εκτός εάν γίνει μόνιμη η αντικατάσταση.

(δ)  Η προσωρινή αντικατάσταση μπορεί να αντικατασταθεί προσωρινά εάν ο παίκτης 
απαιτεί εκτίμηση τραυματισμού στο κεφάλι (ακόμα και αν όλες οι αντικαταστάσεις έχουν 
χρησιμοποιηθεί).

(ε)  Αν η προσωρινή αντικατάσταση διατάσσεται έξω από το γήπεδο για βρώμικο παιχνίδι, 
ο παίκτης που θα αντικατασταθεί δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, 
εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 3.5 (Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) και του 3.13 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ), και μόνο αν ο παίκτης έχει επιβεβαιωθεί ιατρικώς ότι μπορεί και  παρουσιαστεί 
σε κάποιον επίσημο εκπρόσωπο του αγώνα πάνω στο touchline μέσα σε δέκα λεπτά 
(πραγματικού χρόνου) από την ώρα που βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο για να υποστεί 
αξιολόγηση τραυματισμού στο κεφάλι.
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(στ)  Αν η προσωρινή αντικατάσταση έχει προειδοποιηθεί και αποβλήθηκε προσωρινά, ο παίκτης 
που αντικαταστήθηκε δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, μόνο μετά την 
περίοδο της αποβολής, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 3.5 (Η ΠΡΩΤΗ 
ΓΡΑΜΜΗ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ), και μόνο αν ο παίκτης έχει επιβεβαιωθεί 
ιατρικώς ότι μπορεί και  παρουσιαστεί σε κάποιον επίσημο εκπρόσωπο του αγώνα πάνω 
στο touchline μέσα σε δέκα λεπτά (πραγματικού χρόνου) από την ώρα που βγήκε από τον 
αγωνιστικό χώρο για να υποστεί αξιολόγηση τραυματισμού στο κεφάλι.

3 .12  ΠΑΙΚΤΗΣ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

(α)  Ο παίκτης που έχει μια ανοιχτή ή αιμορραγούσα πληγή πρέπει να εγκαταλείψει τον 
Αγωνιστικό χώρο. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να επιστρέψει μέχρι η αιμορραγία του τεθεί 
υπό έλεγχο και η πληγή έχει καλυφτεί. 

(β)  Ο παίκτης που εγκαταλείπει τον αγώνα λόγω τραυματισμού ή οποιουδήποτε άλλου λόγου 
δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγώνα μέχρις ότου ο διαιτητής δώσει την έγκρισή του. 
Ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να εγκρίνει την επιστροφή του παίκτη στον αγώνα μέχρι η 
μπάλα να βρεθεί σε Νεκρό.

(γ)  Αν ο παίκτης επιστρέψει στον αγώνα χωρίς την έγκριση του διαιτητή και ο διαιτητής θεωρήσει 
ότι ο παίκτης το έκανε για να βοηθήσει την ομάδα του ή για να εμποδίσει στην αντίπαλη ομάδα, 
ο διαιτητής οφείλει να τιμωρήσει την ομάδα του παίκτη με ένα πέναλτι ‘kick’.

 Ποινή: Δίνεται πέναλτι στο σημείο επανέναρξης του παιχνιδιού.

3 .13  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 Αν ένας παίκτης έχει αντικατασταθεί μπορεί να επιστρέψει για να αντικατάσταση:

	 	•	ένα	τραυματισμένο	παίκτη	της	πρώτης	γραμμής	σύμφωνα	με	το	νόμο	3.5
	 	•	ένα	παίκτη	με	blood	injury,	σύμφωνα	με	το	Νόμο	3.10
	 	•	ένα	παίκτη	που	αξιολογείται	για	τραυματισμό	στο	κεφάλι	σύμφωνα	με	το	Νόμο	3.11.

3 .14  ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Η Ένωση μπορεί να εφαρμόσει κυλιόμενες αντικαταστάσεις σε καθορισμένα επίπεδα 
του παιχνιδιού εντός της δικαιοδοσίας του. Ο αριθμός των αντικαταστάσεων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις δώδεκα. Η διοίκηση και οι κανόνες που αφορούν τις κυλιόμενες 
αντικαταστάσεις είναι ευθύνη της Ένωσης που έχει δικαιοδοσία.
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Κανονισμός 4 Η Ένδυση των Παικτών

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως Ένδυση των Παικτών ορίζεται οτιδήποτε φοράνε οι παίκτες

Ο παίκτης φοράει φανέλα, σορτς και εσώρουχο, κάλτσες και αθλητικά παπούτσια

Ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τις επιτρεπόμενες προδιαγραφές ένδυσης και καρφιών 
υπάρχουν στις Προδιαγραφές  του World Rugby  (Κανονισμός 12) 

4 .1  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΔΥΣΗΣ

(α)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει προστατευτικά από ελαστικό ή συμπιεσμένο υλικό, το οποίο 
πρέπει να μπορεί να καθαριστεί.

(β)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει περικνημίδες σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της World 
Rugby(Κανονισμός 12).

(γ)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει κάτω από τις κάλτσες προστατευτικά αστραγάλων, τα οποία 
δεν πρέπει να εκτείνονται για περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) της κνήμης. Αν τα 
προστατευτικά είναι άκαμπτα, θα πρέπει να μην είναι φτιαγμένα από μέταλλο. 

(δ)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει μιτς (γάντια χωρίς δάχτυλα) σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
της World Rugby (Κανονισμός 12).

(ε)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει επωμίδες, οι οποίες πρέπει να φέρουν το Σήμα Έγκρισης της 
World Rugby (Κανονισμός 12).

(στ)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει προστατευτική οδοντική μασέλα ή άλλο οδοντικό 
προστατευτικό. 

(ζ)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει κάλυμμα κεφαλής, το οποίο πρέπει να φέρει το Σήμα 
Έγκρισης της World Rugby (Κανονισμός 12).

(η)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει επιδέσμους ή/και ύφασμα για να καλύψει ή να προστατεύσει 
έναν τραυματισμό.

(θ)  Ο παίκτης μπορεί να φοράει έμπλαστρο ή άλλο παρεμφερές υλικό για την καταπράυνση ή/
και προστασία τραυματισμού. 
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4 .2  ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 Εκτός από τα ήδη επιτρεπόμενα ρούχα  οι γυναίκες μπορούν να φορούν:

(α)  μαξιλάρια στο στήθος, τα οποία πρέπει να φέρουν το σήμα έγκρισης του World Rugby 
(Κανονισμός 12).

(β)  Μακρύ κολάν από μείγμα βάμβακος, με ενιαία ραφή στο εσωτερικό του ποδιού κάτω από 
τα σορτς και τις κάλτσες τους.

(γ)  Μαντίλα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούν κίνδυνο για το χρήστη ή τους άλλους 
παίκτες και δεν παραβιάζουν τον κανονισμό 12.

4 .3  ΚΑΡΦΙΑ

(α)  Τα καρφιά των αθλητικών παπουτσιών των παικτών πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές της World Rugby (Κανονισμός 12).

(β)  Επιτρέπονται οι πλαστικές σόλες που έχουν διαμορφωθεί σε τύπο με πολλαπλά καρφιά, 
αρκεί να μην έχουν αιχμηρές προεξοχές ή ραβδώσεις (τρακτερωτές σόλες).
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4 .4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΔΥΣΗΣ

(α)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει οποιοδήποτε αντικείμενο είναι μολυσμένο με αίμα.

(β)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει οποιοδήποτε αντικείμενο είναι αιχμηρό ή λειαντικό.

(γ)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει οποιοδήποτε αντικείμενο φέρει πόρπες, μεταλλικούς 
συνδετήρες, κρίκους, στρόφιγγες, φερμουάρ, περόνες ή άκαμπτα υλικά ή οποιοδήποτε 
προστατευτικό δεν επιτρέπεται από τον Κανονισμό.

(δ)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει κοσμήματα όπως δαχτυλίδια ή σκουλαρίκια.

(ε)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει γάντια.

(στ)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει σορτς με ραμμένη επένδυση στο εσωτερικό.

(ζ)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο δεν είναι σύμφωνο με 
τις Προδιαγραφές της World Rugby για το συγκεκριμένο αντικείμενο (Κανονισμός 12).

(η)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει οποιοδήποτε αντικείμενο επιτρέπεται κανονικά από 
τον Κανονισμό, αλλά ο διαιτητής θεωρεί ότι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε άλλο 
παίκτη. 

 
(θ)  Ο παίκτης απαγορεύεται να φοράει ένα καρφί στη μύτη του αθλητικού παπουτσιού του. 
 
(ι)  Ο παίκτης δεν πρέπει να φοράει συσκευές επικοινωνίας μέσα από την ένδυσή του ή 

προσδεμένες πάνω στο σώμα του.

(κ)  Ο παίκτης δεν πρέπει να φοράει κανένα επιπρόσθετο ρούχο, το οποίο δεν συμφωνεί με 
τον World Rugby Κανονισμό 12. 
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4 .5  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

(α)  Ο διαιτητής ή οι επόπτες τατς που έχουν οριστεί από ή υπό την έγκριση του οργανωτή του 
αγώνα οφείλουν να επιθεωρήσουν την ένδυση των παικτών και τα καρφιά των αθλητικών 
παπουτσιών τους και να επιβεβαιώσουν πως είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό. 

 
(β)  Ο διαιτητής έχει τη δύναμη να αποφασίσει σε οποιαδήποτε στιγμή, πριν ή κατά τη 

διάρκεια του αγώνα, ότι μέρος της ένδυσης ενός παίκτη είναι επικίνδυνο και παράνομο. 
Αν ο διαιτητής κρίνει ότι το μέρος της ένδυσης ενός παίκτη είναι επικίνδυνο και 
παράνομο οφείλει να επιβάλλει στον παίκτη να το αφαιρέσει. Ο παίκτης απαγορεύεται να 
συμμετάσχει στον αγώνα μέχρις ότου αφαιρέσει το συγκεκριμένο μέρος της ένδυσής του. 

 
(γ)  Αν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής ή 

κάποιος από τους ‘touch judge’ ενημερώσει έναν παίκτη ότι κάποιο μέρος της ένδυσής 
του απαγορεύεται από τον Κανονισμό και στη συνέχεια ο παίκτης βρεθεί να φοράει το 
συγκεκριμένο αντικείμενο μέσα στον Αγωνιστικό Χώρο, ο παίκτης αποβάλλεται για απρεπή 
συμπεριφορά. 

 Ποινή: Δίνεται πέναλτι στο σημείο επανέναρξης του παιχνιδιού.

4 .6  ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΔΥΣΗΣ

 Ο διαιτητής δεν πρέπει να επιτρέψει σε οποιονδήποτε παίκτη να εγκαταλείψει τον 
Αγωνιστικό Χώρο για να αλλάξει μέρος της ένδυσής του, εκτός κι αν το μέρος φέρει λεκέ 
από αίμα. 

   
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την ένδυση των 

παικτών, ανατρέξτε στον κανονισμό 12 του World Rugby στο
  HYPERLINK «http://playerwelfare.worldrugby.org/reg12» 
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5 .1  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

 Ο αγώνας διαρκεί όχι περισσότερα από ογδόντα (80) λεπτά συν τον χαμένο χρόνο, τον 
επιπλέον χρόνο και οποιεσδήποτε ειδικές συνθήκες. Ο αγώνας χωρίζεται σε δυο (2) 
ημίχρονα διάρκειας, όχι περισσότερο από σαράντα (40) λεπτά έκαστο.

5 .2  ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 Μετά τη λήξη του ημιχρόνου, οι ομάδες αλλάζουν μεριά στον Αγωνιστικό Χώρο. 
Πραγματοποιείται ένα διάλειμμα όχι μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) λεπτά.

 Η διάρκεια του διαλείμματος καθορίζεται από τον οργανωτή του παιχνιδιού, την Ένωση ή 
το αναγνωρισμένο σώμα στη δικαιοδοσία του οποίου πραγματοποιείται το παιχνίδι. Κατά 
τη διάρκεια του διαλείμματος οι δυο ομάδες, ο διαιτητής και οι ‘touch judge’ έχουν το 
δικαίωμα να εγκαταλείψουν τον Περίφρακτο Χώρο.

5 .3  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

 Ο διαιτητής χρονομετρά τον αγώνα, αλλά μπορεί να αναθέσει το καθήκον αυτό στον 
έναν ή και στους δυο ‘touch judge’ ή/και στον επίσημο χρονομέτρη. Στην περίπτωση 
που αναθέσει τη χρονομέτρηση του αγώνα στον έναν ή και στους δυο ‘touch judge’ ή/
και στον επίσημο χρονομέτρη, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να τους ενημερώνει με 
σημάδια κάθε φορά που ο χρόνος σταματά ή χάνεται. Στους αγώνες που δεν υπάρχει 
επίσημος χρονομέτρης, ο διαιτητής μπορεί, αν αμφιβάλλει για τον πραγματικό χρόνο, να 
συμβουλευτεί τον έναν ή και τους δυο ‘touch judge’. Αν οι επόπτες δεν μπορούν να τον 
βοηθήσουν, ο διαιτητής μπορεί να συμβουλευτεί κάποιον άλλο. 

5 .4  ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

 Χρόνος μπορεί να χαθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

(α)  Τραυματισμός. Ο διαιτητής μπορεί να σταματήσει τον αγώνα για όχι περισσότερο από 
ένα (1) λεπτό, έτσι ώστε ο τραυματισμένος παίκτης θα τύχει ιατρικής περίθαλψης ή για 
οποιαδήποτε άλλη επιτρεπόμενη καθυστέρηση.

 Ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει να συνεχιστεί ο αγώνας όσο κάποιος με ιατρική 
εκπαίδευση περιθάλπει τον τραυματισμένο παίκτη στον Αγωνιστικό Χώρο ή στην ‘touch 
line’.
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 Εαν ένας παίκτης είναι σοβαρά τραυματισμένος και πρέπει να αποσυρθεί από το γήπεδο, 

ο διαιτητής έχει την δυνατότητα να καθυστερήσει το παιχνίδι για να μεταφερθεί ο 
τραυματισμένος έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

(β)  Αντικατάσταση ένδυσης παίκτη. Όταν η μπάλα βρίσκεται σε Νεκρό, ο διαιτητής 
μπορεί να δώσει χρόνο ώστε κάποιος παίκτης να αντικαταστήσει ή να επιδιορθώσει 
το σκίσιμο στη φανέλα, το σορτς ή τα αθλητικά παπούτσια του. Δίνεται χρόνος ώστε ο 
παίκτης να δέσει εκ νέου τα κορδόνια των αθλητικών παπουτσιών του. 

(γ)  Αντικατάσταση ή αναπλήρωση παίκτη. Δίνεται χρόνος όταν ένας παίκτης 
αντικαθίσταται ή αναπληρώνεται. 

(δ)  Αναφορά αντικανονικού παιχνιδιού από επόπτη ματς. Δίνεται χρόνος όταν ένας 
επόπτης αναφέρει αντικανονικό παχνίδι.

5 .5  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΑΜΕΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο χρόνος που έχει χαθεί αναπληρώνεται στο ίδιο ημίχρονο.

5 .6  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑ

 Ο αγώνας μπορεί να κρατήσει για περισσότερο από ογδόντα (80) λεπτά, εάν ο 
Διοργανωτής του Παιχνιδιού εγκρίνει τον επιπλέον χρόνο αγώνα, στην περίπτωση που οι 
δυο ομάδες ανακηρυχτούν ισόπαλες σε αγώνα άμεσου αποκλεισμού (νοκ άουτ).

 

5 .7  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΓΩΝΑ

(α)  Σε διεθνή παιχνίδια, ο αγώνας πρέπει πάντοτε να κρατάει ογδόντα (80) λεπτά συν τον 
χαμένο χρόνο. 

(β)  Σε μη-διεθνείς αγώνες, η Ένωση μπορεί να αποφασίσει για τη διάρκεια του αγώνα.

(γ)  Αν η Ένωση δεν αποφασίσει, οι ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν για τη διάρκεια του 
αγώνα. Αν δεν μπορέσουν να αποφασίσουν θα πρέπει να αποφασίσει ο διαιτητής.
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(δ)  Ο διαιτητής έχει τη δύναμη να λήξει τον αγώνα οποιαδήποτε στιγμή αν θεωρήσει πως ο 
αγώνας δεν πρέπει να συνεχιστεί, επειδή θα ήταν επικίνδυνο.

(ε)  Αν ο χρόνος λήξει και η μπάλα δε βρίσκεται σε Νεκρό ή αν δεν έχει ολοκληρωθεί ένα 
‘scrum’ ή ένα ‘line-out’, ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση του αγώνα, μέχρις 
ότου η μπάλα βρεθεί σε Νεκρό. Αν ο χρόνος λήξει και δοθεί ένα ‘mark’, ένα ‘free-kick’ ή 
ένα Πέναλτι, ο διαιτητής μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση του παιχνιδιού.

(στ)  Αν ο χρόνος λήξει μετά το σκοράρισμα ενός ‘try’, ο διαιτητής μπορεί να δώσει χρόνο για 
την εκτέλεση ενός ‘conversion kick’.

(ζ)  Όταν ο καιρός είναι εξαιρετικά ζεστός ή/και υγρός, εναπόκειται στην κρίση του διαιτητή να 
επιτρέψει ένα διάλειμμα για νερό σε κάθε ημίχρονο. Το διάλειμμα για νερό δεν επιτρέπεται 
να κρατήσει περισσότερο από ένα (1) λεπτό. Ο χαμένος χρόνος θα πρέπει να προστεθεί 
στο τέλος κάθε ημιχρόνου. Το διάλειμμα για νερό πρέπει κανονικά να δοθεί μετά από την 
επιτυχία τέρματος ή όταν η μπάλα βρίσκεται εκτός παιχνιδιού κοντά στη Γραμμή Κέντρου. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Κάθε αγώνας βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Εποπτών Αγώνα, δηλαδή του Διαιτητή και των δυο (2) 
‘touch judge’ . Οι οργανωτές του αγώνα μπορούν να εγκρίνουν την παρουσία επιπλέον προσώπων, 
όπως του διαιτητή και/ή ενός αναπληρωματικού ‘touch judge’, ενός επόπτη ο οποίος βοηθάει τον 
Διαιτητή με τεχνολογικές συσκευές, του χρονομέτρη, του Ιατρού Αγώνα, των γιατρών των ομάδων, 
των παικτών των ομάδων που δεν συμμετέχουν στον αγώνα και των υπευθύνων για τις μπάλες .   

Ο touch judge μπορεί να οριστεί από τον διοργανωτή του αγώνα ή μιας εμπλεκόμενης ομάδα σε 
έναν αγώνα και είναι υπεύθυνος για τη σηματοδότηση, το touch, touch in-goal και την επιτυχία ή όχι 
σε σουτ .

Ο βοηθός διαιτητή μπορεί να οριστεί από τον διοργανωτή του αγώνα και είναι υπεύθυνος για τη 
σηματοδότηση, το touch, touch in-goal και την επιτυχία ή όχι σε σουτ και δείχνει το αντικανονικό 
παιχνίδι . Ένας βοηθός διαιτητή θα παρέχει επίσης βοήθεια στον διαιτητή, με τα καθήκοντα του όπως 
το ορίσει ο διαιτητής .
αυτό, αποτελούν μέρος των Κανονισμών .

6 .Α .  ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
 ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

6 .Α .1  ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

 Ο διαιτητής ορίζεται από τον οργανωτή του αγώνα. Αν δεν έχει διοριστεί διαιτητής, οι 
δυο ομάδες δύναται να συμφωνήσουν στο διορισμό ενός διαιτητή. Αν δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν, η ομάδα στης οποίας την έδρα θα διεξαχθεί ο αγώνας ορίζει τον διαιτητή.

6 .Α .2  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

 Αν ο διαιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει το παιχνίδι, ο αντικαταστάτης του διαιτητή 
διορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανωτή αγώνα. Αν ο οργανωτής αγώνα δεν έχει 
δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, ο διαιτητής ορίζει τον αντικαταστάτη του. Αν ο διαιτητής 
αδυνατεί να ορίσει τον αντικαταστάτη του, η ομάδα στης οποίας την έδρα διεξάγεται ο 
αγώνας ορίζει τον αντικαταστάτη του.
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6 .Α .3  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

(α)  Στρίψιμο Νομίσματος. Ο διαιτητής οργανώνει το στρίψιμο του νομίσματος. Ο αρχηγός 
της μίας ομάδας στρίβει το νόμισμα και ο άλλος δηλώνει την πλευρά που πιστεύει ότι θα 
κερδίσει. Όποιος κερδίσει στο στρίψιμο του νομίσματος αποφασίζει αν η ομάδα του θα 
διαλέξει σε ποια πλευρά του Αγωνιστικού Χώρου θα αρχίσει τον αγώνα ή αν θα εκτελέσει 
το εναρκτήριο σουτ. Αν ο νικητής του στριψίματος του νομίσματος αποφασίσει σε ποια 
πλευρά η ομάδα του θα αρχίσει τον αγώνα, η αντίπαλη ομάδα θα πρέπει να εκτελέσει το 
εναρκτήριο σουτ και αντιστρόφως.

 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

6 .Α .4  ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

α)  Ο διαιτητής είναι ο μοναδικός κριτής των γεγονότων και των Κανονισμών κατά τη 
διάρκεια ενός αγώνα. Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει με τρόπο δίκαιο 
όλους τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού σε κάθε αγώνα.

(β)  Ο διαιτητής χρονομετρά τον αγώνα.

(γ)  Ο διαιτητής κρατάει το σκορ του αγώνα.
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6 .Α .5  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

(α) Το ιατρικά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο κατά 
τη διάρκεια του αγώνα για να παρευρεθεί σε τραυματισμένους παίκτες. Θα πρέπει να 
εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο, μόνο αν είναι ασφαλές να το πράξει.

(β)  Το προσωπικό που μεταφέρει το νερό για τους παίκτες μπορεί να εισέλθει στον 
αγωνιστικό χώρο μόνο κατά τη διάρκεια μιας διακοπής του αγώνα για τον τραυματισμό 
ενός παίκτη.

(γ)  Ένα άτομο που μεταφέρει ένα kicking tee μπορεί να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο αφού 
μια ομάδα έχει δηλώσει ότι προτίθενται να σουτάρει σε ένα πέναλτι ή σε conversion.

(δ)  ο διαιτητής δίνει την άδεια στους παίκτες να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο.

(ε)  ο διαιτητής δίνει την άδεια στις αλλαγές/αντικαταστάσεις να εισέλθουν στον αγωνιστικό 
χώρο.

(στ)  Οι προπονητές μπορούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του 
ημίχρονου για να παρευρεθούν με τις ομάδες τους.

6 .Α .6  Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

 Ο διαιτητής μπορεί να αναθεωρήσει την απόφαση του αν κάποιος από τους βοηθούς 
διαιτητή σηκώσει τη σημαία του για να υποδείξει ‘touch’ ή αντικανονικό παιχνίδι.

6 .Α .7  Ο ΔΙΑΤΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥΣ

(α)  Ο διαιτητής μπορεί να συμβουλευτεί τους βοηθούς διαιτητές για θέματα σχετικά με τα 
καθήκοντά τους, τον Κανονισμό που αφορά το αντικανονικό παιχνίδι ή την χρονομέτρηση 
του αγώνα και μπορεί να ζητήσει βοήθεια σχετικά με άλλες πτυχές των καθηκόντων του 
διαιτητή, συμπεριλαμβανομένης της κατακύρωση του οφσάιντ.
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

(β)  Ο διοργανωτής του αγώνα μπορεί να ορίσει έναν υπάλληλο γνωστό ως Television 
Match Official (TMO) (Υπεύθυνος τηλεόρασης του Αγώνα), ο οποίος χρησιμοποιεί τις 
τεχνολογικές συσκευές για να διευκρινίσει τις καταστάσεις που σχετίζονται με:

 (i) Όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν η μπάλα έχει ακουμπήσει το έδαφος στο in-
goal για ένα try ή ένα touchdown.

 (ii) Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το αν ένα σουτ ήταν επιτυχής.
 (iii) Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το αν οι παίκτες ήταν έξω από την γραμμή touch ή 

touch in goal πριν τη γείωση της μπάλα στο try ή η μπάλα έχει γίνει νεκρή.
 (iv) Στην περίπτωση που οι κριτές πιστεύουν ότι κάποια παράβαση μπορεί να έχει συμβεί 

στον αγωνιστικό που οδηγεί σε try ή την εμπόδιση ενός try.
 (v) Στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι του αγώνα θεωρήσουν ότι έχει γίνει αντικανονικό 

παιχνίδι.
 (vi) Αποσαφήνιση των κυρώσεων που προβλέπονται για τις πράξεις του αντικανονικού  

παιχνιδιού.

(γ)  Οποιοσδήποτε από τους διαιτητές, συμπεριλαμβανομένης της ΤΜΟ μπορεί να συστήσει 
μια εξέταση από την ΤΜΟ. Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο ΤΜΟ σε ισχύ κατά το χρόνο που θα είναι διαθέσιμα στο laws.worldrugby.org.

(δ)  Ένας διοργανωτής αγώνα μπορεί να διορίσει έναν χρονομέτρη που θα σημάνει το τέλος 
κάθε ημιχρόνου.

(ε)  Ο διαιτητής δεν πρέπει να συμβουλεύεται κανένα άλλο πρόσωπο.
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Κανονισμός 6 Επόπτες Αγώνα

6 .Α .8  Η ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

(α)  Ο διαιτητής οφείλει να έχει μια σφυρίχτρα. Με το σφύριγμά της υποδεικνύει την έναρξη 
και τη λήξη του κάθε ημιχρόνου του αγώνα.

 
(β)  Ο διαιτητής μπορεί να σταματήσει τον αγώνα ανά πάσα στιγμή.

(γ)  Ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει για να υποδείξει την επιτυχία ενός τέρματος ή ένα ‘touch 
down’.

(δ)  Ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει για να σταματήσει τον αγώνα για να υποδείξει παραβίαση 
ή επιθετικό αντικανονικό παιχνίδι. Όταν ο διαιτητής επιπλήξει ή αποβάλλει τον επιθετικό, 
πρέπει να σφυρίξει για δεύτερη φορά για να παραχωρηθεί το πέναλτι ή το πέναλτι τράι.

(ε)  Ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει όταν η μπάλα βρεθεί εκτός παιχνιδιού, όταν δεν μπορεί 
να συνεχιστεί η φάση, επειδή είναι αδυνατόν ‘να παιχτεί η μπάλα’ (unplayable) ή όταν έχει 
παραχωρηθεί πέναλτι. 

 (ζ)  Ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει όταν θεωρήσει πως είναι επικίνδυνο να επιτρέψει τη 
συνέχεια του παιχνιδιού. Αυτό περιλαμβάνει την κατάρρευση ενός ‘scrum’ ή όταν ένας 
παίκτης της Πρώτης Γραμμής υψωθεί στον αέρα ή σπρωχτεί εκτός ‘scrum’ ή όταν είναι 
πιθανό να έχει τραυματιστεί κάποιος από τους παίκτες.

6 .Α .9  Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

  Αν ο διαιτητής σταματήσει τον αγώνα επειδή κάποιος παίκτης έχει τραυματιστεί, ενώ δεν 
έχει υπάρξει παραβίαση και η μπάλα δεν έχει βρεθεί σε Νεκρό, ο αγώνας ξαναρχίζει με 
‘scrum’. Η ομάδα που είχε τελευταία τη μπάλα στην κατοχή της, ρίχνει τη μπάλα. Αν η 
μπάλα δεν βρισκόταν στην κατοχή καμίας ομάδας, η επιτιθέμενη ομάδα ρίχνει τη μπάλα. 

6 .Α .10  Η ΜΠΑΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

(α)  Αν η μπάλα ή ο φορέας της μπάλας αγγίξει τον διαιτητή και καμία εκ των ομάδων δεν 
αποκτήσει πλεονέκτημα, ο αγώνας συνεχίζεται Αν κάποια εκ των ομάδων αποκτήσει 
πλεονέκτημα στον Αγωνιστικό Χώρο, ο διαιτητής υποδεικνύει ‘scrum’ και η ομάδα που είχε 
τελευταία τη μπάλα στην κατοχή της αναλαμβάνει το ‘throw-in’.
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Κανονισμός 6 Επόπτες Αγώνα

(β)  Αν κάποια εκ των ομάδων αποκτήσει πλεονέκτημα στο ‘in-goal’ και η μπάλα βρίσκεται 
στην κατοχή ενός επιτιθέμενου παίκτη, ο διαιτητής παραχωρεί ‘try’ στο σημείο που έγινε η 
επαφή.

(γ)  Αν κάποια εκ των ομάδων αποκτήσει πλεονέκτημα στο ‘in-goal’ και η μπάλα βρίσκεται 
στην κατοχή ενός αμυνόμενου παίκτη, ο διαιτητής παραχωρεί ‘touch down’ στο σημείο που 
έγινε η επαφή.

6 .Α .11  Η ΜΠΑΛΑ ΣΕ IN-GOAL ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΗ ΠΑΙΚΤΗ

 Ο διαιτητής αποφασίζει τι θα γίνει στη συνέχεια και παραχωρεί ‘try’ ή ‘touch down’ στο 
σημείο που η μπάλα ήρθε σε επαφή με μη παίκτη.

 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

6 .Α .12  ΣΚΟΡ

 Ο διαιτητής ενημερώνει τις ομάδες και τον οργανωτή του αγώνα για το τελικό σκορ.

6 .Α .13  ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΑΙΚΤΗ

 Αν ένας παίκτης έχει αποβληθεί, ο διαιτητής ενημερώνει το συντομότερο δυνατό γραπτώς 
τον οργανωτή του αγώνα για την παραβίαση των Κανονισμών και το αντικανονικό παιχνίδι,

6 .Β  ΤOUCH JUDGE 
 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

6 .Β .1  ΟΡΙΣΜΟΣ TOUCH JUDGE ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

 Υπάρχουν δυο (2) ‘touch judge’ ή δύο (2) βοηθοί διαιτητή για κάθε αγώνα. Κάθε ομάδα 
παράσχει έναν ‘touch judge’ εκτός κι αν έχουν οριστεί από τον οργανωτή του αγώνα.
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Κανονισμός 6 Επόπτες Αγώνα

6 .Β .2  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ TOUCH JUDGE

 Ο οργανωτής του αγώνα μπορεί να ορίσει κάποιον ως αντικαταστάτη του διαιτητή ή του 
‘touch judge’. Το πρόσωπο αυτό ονομάζεται ‘reserve judge’ και στέκεται στην περιμετρική 
περιοχή.  

6 .Β .3  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ TOUCH JUDGE

 Ο διαιτητής ελέγχει αμφοτέρους ‘touch judges’. Ο διαιτητής μπορεί να τους ενημερώσει 
για τα καθήκοντά τους και να ανατρέψει τις αποφάσεις τους. Αν η απόδοση ενός ‘touch 
judge’ δεν είναι ικανοποιητική, ο διαιτητής μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του. 
Αν ο διαιτητής θεωρήσει πως κάποιος από τους ‘touch judge’ έχει παραβιάσει κάποιον 
Κανονισμό έχει τη δύναμη να αποβάλλει τον συγκεκριμένο ‘touch judge’ και να αναφέρει 
γραπτώς το περιστατικό στον οργανωτή του αγώνα.

 

 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

6 .Β .4  ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ TOUCH JUDGES

(α)  Υπάρχει ένας ‘touch judge’ σε κάθε μεριά του γηπέδου. Ο ‘touch judge’ παραμένει στο 
‘touch’, εκτός από την περίπτωση που εποπτεύουν σουτ για γκολ. Στην περίπτωση αυτή, οι 
‘touch judge’ στέκονται στην περιοχή ‘in-goal’ πίσω από το τέρμα. 

(β)  Ο ‘touch judge’ μπορεί να εισέλθει στον Αγωνιστικό Χώρο όταν πρόκειται να αναφέρει 
στον διαιτητή κάποιο περιστατικό αντικανονικού παιχνιδιού ή παραβίασης των Κανονισμών.  
Ο ‘touch judge’ μπορεί να εισέλθει στον Αγωνιστικό Χώρο μονάχα όταν έχει σταματήσει ο 
αγώνας.
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(γ)  Δείχνοντας ένα ‘touch’. Όταν η μπάλα 
ή ο φορέας της μπάλας έχει βρεθεί στο 
‘touch’, ο ‘touch judge’ πρέπει να σηκώσει 
τη σημαία. Ο ‘touch judge’ πρέπει να σταθεί 
στο σημείο ‘throw-in’και να δείξει την ομάδα 
που δικαιούται να επαναφέρει τη μπάλα. Ο 
‘touch judge’ πρέπει επίσης να δείξει με τη 
σημαία του όταν η μπάλα ή ο φορέας της 
μπάλα έχουν βρεθεί σε ‘touch-in-goal’.

6 .Β .5  ΣΗΜΑΔΙΑ TOUCH JUDGE

(a)  Έκαστος ‘touch judge’ φέρει μια σημαία ή κάτι παρόμοιο προκειμένου να δείξει τις 
αποφάσεις του.

(β)  Δείχνοντας το αποτέλεσμα ενός σουτ 
για γκολ. Όταν πραγματοποιείται ένα 
‘conversion kick’ ή ένα πέναλτι για γκολ, 
οι ‘touch judge’ πρέπει να βοηθήσουν τον 
διαιτητή λείχοντας το αποτέλεσμα του σουτ. 
Έκαστος των ‘touch judge’ στέκεται δίπλα 
ή πίσω από κάθε δοκάρι του τέρματος. Αν 
η μπάλα περάσει πάνω από την κάθετη 
δοκό και ανάμεσα από τα δοκάρια, ο 
‘touch judge’ σηκώνει τη σημαία του για να 
υποδείξει το γκολ.
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6.B.5 TOUCH JUDGE OR ASSISTANT REFEREE SIGNALS

(a) Each touch judge or assistant referee carries a �ag or something similar with which to signal
decisions.

(b) Signalling result of kick at goal. When a
conversion kick or a penalty kick at goal is
being taken, the touch judges or assistant
referees must help the referee by signalling
the result of the kick. One touch judge or
assistant referee stands at or behind each
goal post. If the ball goes over the crossbar
and between the posts, the touch judges or
assistant referees raise the �ags to indicate
a goal.

(c) Signalling touch. When the ball or the ball
carrier has gone into touch, the touch judge
or assistant referee must hold up the �ag.
The touch judge or assistant referee must
stand at the place of the throw-in and point
to the team entitled to throw in. The touch
judge or assistant referee must also signal
when the ball or the ball carrier has gone
into touch-in-goal.

Law 6 Match O�cialsΚανονισμός 6 Επόπτες Αγώνα

Σουτ για γκόλ επιτυχές

 Δείχνοντας ‘touch’ και ποια 
ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’
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(δ)  Πότε πρέπει να κατέβει η σημαία. Όταν η μπάλα επαναφέρεται εντός του 
Αγωνιστικού Χώρου, ο ‘touch judge’ πρέπει να κατεβάσει τη σημαία του. Εξαιρούνται οι 
ακόλουθες περιπτώσεις:

 Εξαίρεση 1: Στην περίπτωση που ο παίκτης που επαναφέρει τη μπάλα αγγίξει με 
οποιοδήποτε μέρος του ποδιού του τον Αγωνιστικό Χώρο, ο ‘touch judge’ κρατάει ψηλά τη 
σημαία του. 

 Εξαίρεση 2: Στην περίπτωση που η ομάδα που δεν δικαιούται ‘throw-in’ την επαναφέρει 
παρ’ όλ’ αυτά, ο ‘touch judge’ κρατάει ψηλά 
τη σημαία του.

 Εξαίρεση 3: Αν, στην περίπτωση ενός 
γρήγορου ‘throw-in’, η μπάλα που πήγαινε 
για ‘touch’ ή που βρέθηκε σε ‘touch’ 
αντικατασταθεί από άλλη μπάλα ή έρθει σε 
επαφή με οποιονδήποτε άλλο εκτός από 
τον παίκτη που αναλαμβάνει το ‘throw-in’, ο 
‘touch judge’ κρατάει ψηλά τη σημαία του. 

(ε)  Ο διαιτητής και ο όχι ο ‘touch judge’ 
αποφασίζει αν η μπάλα επαναφέρθηκε από 
το σωστό σημείο. 

(στ)  Δείχνοντας αντικανονικό παιχνίδι. 
Ο ‘touch judge’ δείχνει ότι παρατήρησε 
αντικανονικό παιχνίδι ή παραβίαση των 
Κανονισμών κρατώντας οριζόντια τη 
σημαία του προς τον Αγωνιστικό Χώρο, 
ώστε να σχηματίζει ορθή γωνία με την 
‘touch-line’.  

6 .Β .6  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 Ο οργανωτής του αγώνα μπορεί να παραχωρήσει στον ‘touch judge’ το δικαίωμα να δείξει 
αντικανονικό παιχνίδι. Αν ο ‘touch judge’ δείξει αντικανονικό παιχνίδι πρέπει να σταθεί στο 
‘touch’ και να συνεχίσει με τα καθήκοντά του, μέχρι την επόμενη φορά που θα σταματήσει 
ο αγώνας. Ο ‘touch judge’ μπορεί τότε να εισέλθει στον Αγωνιστικό Χώρο και να αναφέρει 
το παράπτωμα στον διαιτητή. Ο διαιτητής μπορεί τότε να αποφασίσει τι ακριβώς πρέπει να 
γίνει. Οποιοδήποτε πέναλτι παραχωρηθεί θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 
– Αντικανονικό Παιχνίδι.

Κανονισμός 6 Επόπτες Αγώνα
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(d) When to lower the �ag. When the ball is thrown in, the touch judge or assistant referee
must lower the �ag, with the following exceptions:

Exception 1: When the player throwing in puts any part of either foot in the �eld of play,
the touch judge or assistant referee keeps the �ag up.

Exception 2: When the team not entitled to throw in has done so, the touch judge or
assistant referee keeps the �ag up.

Exception 3: When, at a quick throw-in, the
ball that went into touch is replaced by
another ball, or after it went into touch or it
has been touched by anyone except the
player who takes the throw-in, the touch
judge or assistant referee keeps the �ag up.

(e) It is for the referee, and not the touch judge
or assistant referee, to decide whether or
not the ball was thrown in from the correct
place.

(f) Signalling foul play. An assistant referee
signals that foul play or misconduct has
been seen by holding the �ag horizontally
and pointing in�eld at right angles to the
touchline.

6.B.6 AFTER SIGNALLING FOUL PLAY

A match organiser may give authority to the assistant referee to signal for foul play. If an
assistant referee signals foul play, the assistant referee must stay in touch and continue to
carry out all the other duties until the next stoppage in play. At the invitation of the referee
the assistant referee may then enter the playing area to report the o�ence to the referee.
The referee may then take whatever action is needed. Any sanction awarded will be in
accordance with Law 10 – Foul Play.

Law 6 Match O�cials

Δείχνοντας αντικανονικό 
παιχνίδι
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 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

6 .Β .7  ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΑΙΚΤΗ

 Αν ένας παίκτης έχει αποβληθεί κατόπιν ένδειξης του ‘touch judge’, αμέσως μετά τον 
αγώνα ο ‘touch judge’ παραδίδει το συντομότερο δυνατόν στον διαιτητή τη γραπτή 
αναφορά του για το περιστατικό και τη θέτει στη διάθεση του οργανωτή του αγώνα. 

6.Γ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΑ

6 .Γ .1  ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ TOUCH JUDGE

 Όταν διοριστεί ένας εφεδρικός ‘touch judge’, ο διαιτητής δύναται να του αναθέσει τα 
καθήκοντα των αντικαταστάσεων και των αναπληρώσεων.

6 .Γ .2  ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 Ο ιατρός του αγώνα και τα μέλη μη-παίκτες της ομάδας έχουν δικαίωμα να εισέλθουν 
στον αγωνιστικό χώρο κατόπιν έγκρισης του διαιτητή.

6 .Γ .3  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜOI ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 Στην περίπτωση τραυματισμού τα προαναφερθέντα πρόσωπα μπορούν να μπουν στον 
Αγωνιστικό Χώρο την ώρα που διεξάγεται ο αγώνας, έχοντας πάρει πρώτα την έγκριση 
του διαιτητή. Διαφορετικά μπορούν να μπουν μονάχα όταν η μπάλα βρίσκεται σε Νεκρό. 



During the match
Law 7 Mode of Play
Law 8 Advantage
Law 9 Method of Scoring
Law 10 Foul Play
Law 11 O�side and Onside in General Play
Law 12 Knock-on or Throw forward

Method of playing the match

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Μεθόδοι Παιξίματος

Κανονισμός 7  Γενικοί Κανόνες
Κανονισμός 8  Πλεονέκτημα (Αντβάνταντζ)
Κανονισμός 9  Τρόποι Επίτευξης Τέρματος
Κανονισμός 10  Αντικανονικό Παιχνίδι
Κανονισμός 11  Οφσάϊντ και Ονσάϊντ στο Γενικό Παιχνίδι
Κανονισμός 12  Knock On και Throw Forward

During the match
Law 7 Mode of Play
Law 8 Advantage
Law 9 Method of Scoring
Law 10 Foul Play
Law 11 O�side and Onside in General Play
Law 12 Knock-on or Throw forward

Method of playing the match
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Κανονισμός 7 Γενικοί Κανόνες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 Ο αγώνας ξεκινάει με το εναρκτήριο σουτ.

 Μετά το εναρκτήριο σουτ, οποιοσδήποτε παίκτης βρεθεί Ονσάιντ μπορεί να πάρει τη 
μπάλα και να τρέξει κρατώντας την.

 Όλοι οι παίκτες μπορούν να πετάξουν ή να κλοτσήσουν (σουτάρουν) τη μπάλα. 

 Όλοι οι παίκτες μπορούν να δώσουν (πασάρουν) τη μπάλα σε άλλον παίκτη.

 Όλοι οι παίκτες μπορούν να κάνουν τακλ, να κρατήσουν ή να σπρώξουν οποιονδήποτε 
αντίπαλο παίκτη έχει τη μπάλα. 

 Όλοι οι παίκτες μπορούν να πέσουν πάνω στη μπάλα.

 Όλοι οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν σε ‘scrum’, ‘ruck’, ‘maul’ ή ‘line-out’.

 Όλοι οι παίκτες μπορούν να προσγειώσουν τη μπάλα. 

 Όλες οι ενέργειες ενός παίκτη πρέπει να είναι σύμφωνες με τους Κανονισμούς του 
Παιχνιδιού.  

 Ο φορέας της μπάλας μπορεί να κάνει hand-off στον αντίπαλο.
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Κανονισμός 8 Πλεονέκτημα (Advantage - Αντβαντατζ)

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο Κανονισμός του πλεονεκτήματος υπερέχει των περισσότερων άλλων Κανονισμών και ο σκοπός 
του είναι η συνέχιση του παιχνιδιού με τις λιγότερες δυνατές παύσεις, λόγω παραβιάσεων των 
Κανονισμών . Οι παίκτες καλούνται να συνεχίσουν να παίζουν μέχρι να ακούσουν τη σφυρίχτρα 
του διαιτητή, παρά την όποια παραβίαση των Κανονισμών από τους αντίπαλους παίκτες . Όταν το 
αποτέλεσμα μιας παραβίασης ενός Κανονισμού είναι να αποκτήσει πλεονέκτημα η αντίπαλη ομάδα,  
ο διαιτητής δεν σφυράει αμέσως για να δείξει την παραβίαση . 

8 .1  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

(α)  Ο διαιτητής είναι ο αποκλειστικός κριτής για το αν μια ομάδα έχει κερδίσει πλεονέκτημα. 
Οι αποφάσεις επαφίενται στην απόλυτη κρίση του διαιτητή.

(β)  Το πλεονέκτημα μπορεί να είναι είτε ως προς το χώρο είτε ως προς την τακτική.

(γ) Πλεονέκτημα ως προς χώρο σημαίνει η ομάδα να κερδίσει έδαφος.

(δ)  Πλεονέκτημα ως προς την τακτική σημαίνει η ομάδα, που δεν επιτίθεται, να έχει την 
ελευθερία να παίξει τη μπάλα όπως εκείνη νομίζει.

8 .2  ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

 Το πλεονέκτημα πρέπει να είναι καθαρό και πραγματικό. Το εγχείρημα για την απόκτηση 
πλεονεκτήματος δεν είναι αρκετό. Αν ένας παίκτης που δεν βρίσκεται στην επίθεση δεν 
αποκτήσει πλεονέκτημα, ο διαιτητής σφυρίζει και επαναφέρει τον αγώνα πίσω στο σημείο 
της παραβίασης του κανονισμού. 

8 .3  ΟΤΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

(α)  Επαφή με τον διαιτητή. Δεν πρέπει να δοθεί πλεονέκτημα όταν η μπάλα ή φορέας της 
αγγίξει τον διαιτητή. 

(β)  Μπάλα εκτός τούνελ. Δεν πρέπει να δοθεί πλεονέκτημα όταν η μπάλα βγει έξω ή από τη 
μια πλευρά του τούνελ σε ένα ‘scrum’ χωρίς να έχει παιχτεί.
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(γ)  Wheeled scrum (γουίλντ σκραμ = περιστρεφόμενο ‘scrum’). Δεν πρέπει να δοθεί 
πλεονέκτημα όταν το ‘scrum’ περιστραφεί περισσότερο από ενενήντα (90) μοίρες (έτσι 
ώστε η μεσαία γραμμή να έχει περάσει πίσω από τη θέση που είναι παράλληλη ως προς 
την ‘touch-line’).  

(δ)  ‘Scrum’ που έχει καταρρεύσει (collapsed scrum - κολάψντ ‘scrum’). Δεν πρέπει να δοθεί 
πλεονέκτημα όταν το ‘scrum’ καταρρέει. Ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει αμέσως.

(ε)  Παίκτης ανασηκώνεται στον αέρα. Δεν πρέπει να δοθεί πλεονέκτημα όταν ο παίκτης που 
βρίσκεται στο ‘scrum’ ανασηκώνεται στον αέρα ή σπρώχνεται εκτός ‘scrum’. Ο διαιτητής 
πρέπει να σφυρίξει αμέσως. 

(στ)  Αφού η μπάλα έχει γίνει νεκρή. Πλεονέκτημα δεν μπορεί να παιχτεί αφού η μπάλα γίνει 
νεκρή.

8 .4  ΑΜΕΣΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

 Ο διαιτητής σφυρίζει αμέσως όταν αποφασίσει πως η μη-επιτιθέμενη ομάδα δεν έχει 
αποκτήσει πλεονέκτημα. 

8 .5  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ

(α)  Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία παραβάσεις από την ίδια ομάδα:

	 	•	Αν	το	πλεονέκτημα	δεν	μπορεί	να	παιχτεί	ή	δεν	προκύψει	για	τη	δεύτερη	παράβαση,	ο	
διαιτητής εφαρμόζει την κατάλληλη ποινή για το αδίκημα που είναι πιο συμφέρουσα για τη 
μη παραβατική ομάδα.

	 	•	Αν	η	μία	ομάδα	κάνει	μία	παράβαση	για	αντικανονικό	παιχνίδι	ο	διαιτητής	εφαρμόζει	την	
κατάλληλη ποινή για το αδίκημα που είναι πιο συμφέρουσα για να μη παραβατική ομάδα. 
Ο διαιτητής μπορεί να αποβάλει προσωρινά, τον παίκτη που έκανε την παράβαση.

(β)  Αν παιχτεί το πλεονέκτημα μετά την παραβίαση των Κανονισμών από τη μια ομάδα και στη 
συνέχεια η άλλη ομάδα παραβιάσει τους Κανονισμούς, ο διαιτητής σφυρίζει και εφαρμόζει 
τις κυρώσεις της πρώτης παραβίασης. 

 

Κανονισμός 8 Πλεονέκτημα (Advantage - Αντβαντατζ)
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9 .Α  ΣΚΟΡΑΡΟΝΤΑΣ ΠΟΝΤΟΥΣ

9 .Α .1  ΑΞΙΑ ΠΟΝΤΩΝ

 ‘Try’. Όταν ένας επιτιθέμενος παίκτης προσγειώσει τη 
μπάλα στην αντίπαλη ‘in-goal’ περιοχή, επιτυγχάνει ένα 
‘try’.

 

 Πέναλτι ‘try. Όταν ένας παίκτης έχει κατά 
πάσα πιθανότητα σκοράρει ένα ‘try’, αλλά λόγω 
αντικανονικού παιχνιδιού (φάουλ) από τον αντίπαλο, 
παραχωρείται πέναλτι ανάμεσα στα δοκάρια.

 
 ‘Conversion goal’. Όταν ένας παίκτης σκοράρει ένα 

‘try’ δίνεται το δικαίωμα στην ομάδα να επιχειρήσει 
να σκοράρει ένα γκολ πραγματοποιώντας ένα 
σουτ/λάκτισμα για γκολ. Το σουτ αυτό ονομάζεται 
‘conversion kick’. Το ‘conversion kick’ μπορεί να είναι 
‘place kick’ ή ‘drop-kick’.

 Πέναλτι Γκολ. Ο παίκτης σκοράρει ένα πέναλτι γκολ 
επιτυγχάνοντας γκολ με σουτ από πέναλτι.

 ‘Dropped goal’. Ο παίκτης σκοράρει ένα ‘dropped 
goal’ σουτάροντας γκολ από ‘drop-kick’ στο Γενικό 
Παιχνίδι. Η ομάδα στην οποία έχει παραχωρηθεί 
‘free-kick’ δεν επιτρέπεται να σκοράρει ‘dropped goal’, 
μέχρι τη στιγμή που η μπάλα βρεθεί σε Νεκρό ή μέχρι 
κάποιος παίκτης της αντίπαλης ομάδας αγγίξει ή παίξει 
τη μπάλα ή κάνει τάκλ στον φορέα της μπάλας. Ο 
περιορισμός ισχύει και στην περίπτωση του ‘scrum’.

Κανονισμός 8 Πλεονέκτημα (Advantage - Αντβαντατζ) Κανονισμός 9 Τρόποι Επίτευξης Τέρματος

ΑΞΙΑ

5 πόντοι

5 πόντοι

2 πόντοι

3 πόντοι

3 πόντοι
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9 .Α .2  KICK AT GOAL – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛ

(α)  Αν μετά το σουτ η μπάλα αγγίξει το έδαφος ή οποιονδήποτε συμπαίκτη του παίκτη που 
έκανε το σουτ, δεν επιτρέπεται να μπει γκολ.

(β)  Αν η μπάλα περάσει πάνω από την κάθετη δοκό, το γκολ μετράει ακόμα κι αν ο αέρας την 
πετάξει πάλι πίσω στον Αγωνιστικό Χώρο. 

(γ)  Αν κάποιος παίκτης από την αντίπαλη ομάδα παραβιάσει τους Κανονισμούς την ώρα που 
πραγματοποιείται το ‘kick at goal’, αλλά το σουτ είναι επιτυχές, το πλεονέκτημα μετράει 
και το σκορ παραμένει. 

(δ)  Απαγορεύεται σε οποιοvδήποτε παίκτης να αγγίξει τη μπάλα και να εμποδίσει το 
σκοράρισμα ενός Πέναλτι γκολ.

 Ποινή: Δίνεται πέναλτι.

9 .Β .  CONVERSION KICK (ΣΟΥΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ)

ΟΡΙΣΜΟΣ
Όταν ένας παίκτης σκοράρει ένα ‘try’ δίνει στην ομάδα του το δικαίωμα να επιχειρήσει να σκοράρει 
ένα γκολ σουτάροντας τη μπάλα . Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Πέναλτι ‘try’ . Το σουτ αυτό 
ονομάζεται ‘conversion kick’ . Το ‘conversion kick’ μπορεί να είναι ένα ‘place kick’ ή ένα ‘drop-kick’ . 

9 .Β .1  ΣΟΥΤΑΡΟΝΤΑΣ ΕΝΑ CONVERSION KICK

(α)  Ο παίκτης που πραγματοποιεί το σουτ πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μπάλα με την οποία 
παιζόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι, εκτός κι αν είναι ελαττωματική.

(β)  Το σουτ πραγματοποιείται στην ευθεία που επιτεύχθηκε το ‘try’.

(γ)  Ο ‘placer’είναι ένας συμπαίκτης του σουτέρ, ο οποίος κρατάει σταθερή τη μπάλα στο 
έδαφος.

(δ)  Ο σουτέρ μπορεί να τοποθετήσει τη μπάλα απευθείας στο έδαφος, την άμμο, το πριονίδι ή 
το στήριγμα της μπάλας (kicking tee) που έχει εγκρίνει η Ένωση. 
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(ε)  Ο σουτέρ πρέπει να πραγματοποιήσει το σουτ μέσα σε ένα λεπτό από τη στιγμή που έχει 
κάνει προφανή την πρόθεσή του να σουτάρει. Η πρόθεση γίνεται προφανής είτε με την 
άφιξή του στην άμμο ή στο σημείο του στηρίγματος της μπάλας (kicking tee), είτε με το 
σχηματισμό ενός σημαδιού πάνω στο έδαφος. Ο παίκτης πρέπει ολοκληρώσει το σουτ 
μέσα σε ένα λεπτό ακόμα κι αν η μπάλα κυλήσει και χρειάζεται να επανατοποθετηθεί. 

 Ποινή: Αν ο παίκτης δεν πραγματοποιήσει το σουτ μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, χάνει 
το δικαίωμα να σουτάρει. 

9 .Β .2 Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΟΥΤΕΡ

(α)  Όλη η ομάδα του σουτέρ, εκτός από τον ‘placer’, πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη μπάλα 
τη στιγμή του σουτ.

(β)  Ο σουτέρ και ο ‘placer’ δεν πρέπει να κάνουν τίποτα που να παραπλανήσει τους 
αντίπαλους παίκτες και να τους να κάνει να πιστέψουν πως το σουτ θα πραγματοποιηθεί 
νωρίτερα. 

(γ)  Αν η μπάλα πέσει προτού ο σουτέρ αρχίσει να την προσεγγίζει για να σουτάρει, ο διαιτητής  
επιτρέπει στον σουτέρ να την επανατοποθετήσει, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση. Όσο 
η μπάλα επανατοποθετείται, οι αντίπαλοι πρέπει να παραμείνουν πίσω από τη Γραμμή 
Τέρματος. 

 Αν η μπάλα πέσει, αφού ο σουτέρ έχει αρχίσει να την προσεγγίζει για να σουτάρει, ο 
σουτέρ επιτρέπεται να σουτάρει ή να επιχειρήσει ‘dropped goal’.

 Αν η μπάλα πέσει και κυλήσει εκτός της ευθείας σε σχέση με το σημείο που επιτεύχθηκε το 
‘try’ και ο σουτέρ καταφέρει με το σουτ να την περάσει πάνω από την οριζόντια δοκό, το 
γκολ μετράει.

 Αν η μπάλα πέσει και κυλήσει στο ‘touch’, αφού ο σουτέρ έχει αρχίσει να την προσεγγίζει 
για να σουτάρει, το σουτ απαγορεύεται.

 Ποινή: (α)-(γ) Αν η ομάδα του σουτέρ παραβιάσει τους Κανονισμούς, το σουτ 
απαγορεύεται.
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9 .Β .3  Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ

(α)  Όλοι οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας πρέπει να υποχωρήσουν πίσω από τη Γραμμή 
Γκολ και να μην την περάσουν μέχρι ο σουτέρ να αρχίσει να προσεγγίζει τη μπάλα για να 
σουτάρει ή αρχίσει το σουτ. Όταν ο σουτέρ βρεθεί σε αυτή τη θέση μπορούν να επιτεθούν 
ή να πηδήξουν προκειμένου να αποτρέψουν το γκολ χωρίς όμως τη φυσική υποστήριξη 
άλλων παικτών. 

(β)  Αν η μπάλα πέσει, αφού ο σουτέρ έχει αρχίσει να την προσεγγίζει για να σουτάρει, οι 
αντίπαλοι παίκτες μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται πέραν της Γραμμής Γκολ. 

(γ)  Η αμυνόμενη ομάδα δεν πρέπει να φωνάζει κατά τη διάρκεια ενός ‘kick at goal’. 
 Ποινή: (α)-(γ) Αν η αντίπαλη ομάδα παραβιάσει τους Κανονισμούς, αλλά το σουτ είναι 

επιτυχές, το γκολ μετράει.

 Αν το σουτ είναι δεν επιτυχές, ο σουτέρ μπορεί να ξανασουτάρει, χωρίς να επιτρέπεται 
στην αντίπαλη ομάδα να επιτεθεί.

 Αν επιτραπεί δεύτερο σουτ, ο σουτέρ επιτρέπεται να επαναλάβει όλες τις προετοιμασίες. Ο 
σουτέρ μπορεί να αλλάξει το είδος του σουτ.
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Αντικανονικό παιχνίδι καλείται οποιαδήποτε ενέργεια εντός του Περίφρακτου Χώρου, η οποία 
είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα των Κανονισμών του Παιχνιδιού . Στο Αντικανονικό 
παιχνίδι περιλαμβάνονται η παρεμπόδιση/το φράξιμο, το ‘unfair play’, οι επαναλαμβανόμενες 
παραβάσεις, το επικίνδυνο παιχνίδι και η απρεπής συμπεριφορά, τα οποία είναι επιζήμια για το 
Παιχνίδι . 

10 .1  ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ / ΤΟ ΦΡΑΞΙΜΟ

(α)  Επίθεση ή σπρώξιμο. Όταν ένας παίκτης και ένας αντίπαλός του τρέχουν για τη μπάλα, 
κανείς τους δεν επιτρέπεται να επιτεθεί ή να σπρώξει τον άλλο, εκτός από ώμο-με-ώμο. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Τρέξιμο μπροστά από τον φορέα της μπάλας. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κινηθεί 
ή σταθεί εσκεμμένα μπροστά από τον συμπαίκτη του που φέρει τη μπάλα, εμποδίζοντας 
έτσι τους αντίπαλούς του από το να κάνουν τακλ στον συγκεκριμένο φορέα της μπάλας 
ή στερώντας τους την ευκαιρία να κάνουν τακλ σε άλλους πιθανούς φορείς στην κατοχή 
των οποίων μπορεί να βρεθεί η μπάλα. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Μπλοκάρισμα του τάκλερ. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κινηθεί ή να σταθεί σε τέτοια 
θέση που να εμποδίζει τον αντίπαλο από το κάνει τακλ στον φορέα της μπάλας. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Μπλοκάροντας τη μπάλα. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κινηθεί ή να σταθεί σε τέτοια 
θέση που να εμποδίζει τον αντίπαλο να παίξει τη μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε)  Ο φορέας της μπάλας τρέχει ανάμεσα σε συμπαίκτες. Ο παίκτης που έχει στην 
κατοχή του τη μπάλα μετά από ‘scrum’, ‘ruck’, ‘maul’ ή ‘line-out’ δεν επιτρέπεται να τρέξει 
ανάμεσα στους συμπαίκτες του.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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10 .2  UNFAIR PLAY 

(α)  Εσκεμμένη Παράβαση. Ο παίκτης δεν πρέπει να παραβεί εσκεμμένα κανέναν Κανονισμό 
του Παιχνιδιού ή να παίξει με άδικο τρόπο. Ο παίκτης ο οποίος θα παραβεί εσκεμμένα τους 
Κανονισμούς του Παιχνιδιού, θα πρέπει είτε να επιπληχθεί, είτε να προειδοποιηθεί ότι η 
επανάληψη της συγκεκριμένης ή η πραγματοποίηση παρόμοιας παράβασης θα οδηγήσει στην 
αποβολή του, είτε να αποβληθεί. Μετά την προειδοποίηση, ο παίκτης αποβάλλεται προσωρινά 
από τον αγώνα για περίοδο δέκα (10) λεπτών χρόνου αγώνα. Αν μετά την προειδοποίηση ο 
παίκτης επαναλάβει την ίδια ή παρόμοια παράβαση, ο παίκτης πρέπει να αποβληθεί από τον 
αγώνα. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Στην περίπτωση που η παράβαση των Κανονισμών του Παιχνιδιού οδηγήσει στην 
παρεμπόδιση ενός ‘try’, το οποίο η ομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχανε, παραχωρείται 
Πέναλτι ‘try’.  Ο παίκτης, ο οποιός παρεμποδίζει με αντικανονικό παιχνίδι την επίτευξη ενός 
‘try’, πρέπει έιτε να προειδοποιηθεί και να αποβληθεί προσωρινά, είτε να αποβληθεί τελείως. 

(β)  Καθυστέρηση. Ο παίκτης δεν πρέπει να καθυστερεί εσκεμμένα.   
 Ποινή: ‘free kick’

(γ)  ‘Throw into touch’. Ο παίκτης δεν πρέπει να σπρώξει, να τοποθετήσει, να χτυπήσει ή να 
πετάξει τη μπάλα με το χέρι ή τον καρπό του στο ‘touch’, ‘touch-in-goal’ ή πάνω από τη 
γραμμή του ‘dead ball line’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων, αν η παράβαση πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ της Γραμμής 15 μέτρων και της ‘touch-line’ ή στο σημείο της παράβασης αν η 
παράβιαση πραγματοποιήθηκε σε οποιοδήποτε σημείο του Αγωνιστικού Χώρου ή σε 
απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη Γραμμή Τέρματος και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων 
από την ‘touch-line’ αν η παράβαση πραγματοποιήθηκε στο ‘in-goal’.

 Στην περίπτωση που η παράβαση των Κανονισμών του Παιχνιδιού οδηγήσει στην 
παρεμπόδιση ενός ‘try’ το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα επιτύχανε η ομάδα παραχωρείται 
Πέναλτι ‘try’.

10 .3  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

(α)  Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να παραβεί επανειλημμένα 
κανέναν Κανονισμό του Παιχνιδιού. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις είναι αποτέλεσμα 
γεγονότος. Το κατά πόσο ο παίκτης είχε ή όχι πρόθεση να παραβεί τους Κανονισμούς είναι 
άσχετο.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Ο παίκτης που έχει τιμωρηθεί για ριπίτεντ-ινφρίτζμεντς (επανηλλημένες παραβάσεις) πρέπει 
να προειδοποιηθεί και να αποβληθεί προσωρινά. Στην περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει 
την ίδια παράβαση ή άλλη σοβαρή παράβαση, τότε ο παίκτης πρέπει να αποβληθεί. 
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(β)  Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις από την ομάδα. Όταν διαφορετικοί παίκτες της 
ίδιας ομάδας επαναλάβουν την ίδια παράβαση, ο διαιτητής πρέπει να αποφασίσει αν 
αυτό ισοδυναμεί με Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις ή όχι. Αν ισοδυναμεί, ο διαιτητής 
δίνει στην ομάδα μια γενική προειδοποίηση και αν στη συνέχεια η ομάδα επαναλάβει τις 
παραβάσεις, ο διαιτητής προειδοποιεί και αποβάλει προσωρινά τον παίκτη ή τους παίκτες 
που διέπραξαν την παράβαση για περίοδο δέκα (10) λεπτών χρόνου αγώνα. Αν στη 
συνέχεια κάποιος παίκτης της ίδιας ομάδας επαναλάβει την παράβαση, ο διαιτητής οφείλει 
να τον αποβάλλει.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
  
 Ένα Πέναλτι ‘try’ πρέπει να παραχωρηθεί αν η παράβαση των Κανονισμών έχει σαν 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ενός ‘try’, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν επιτυχές. 
 
(γ)  Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις: εφαρμογή μέτρου (standard) από τον 

διαιτητή. Όταν ο διαιτητής αποφασίσει πόσες παραβάσεις συνιστούν επαναλαμβανόμενες 
παραβάσεις, οφείλει να εφαρμόζει πάντοτε ένα αυστηρό μέτρο (standard) στους αγώνες 
πρώτης κατηγορίας και στους αγώνες μεταξύ των αντιπροσωπευτικών ομάδων. Όταν ένας 
παίκτης παραβεί τους Κανονισμούς τρεις (3) φορές, ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιήσει 
τον παίκτη.

 Ο διαιτητής μπορεί να είναι επιεικής ως προς την εφαρμογή του μέτρου (standard) σε 
αγώνες χαμηλότερης κατηγορίας, καθώς οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα ελλιπούς γνώσης των Κανονισμών ή ελλιπών ικανοτήτων. 

10 .4  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

(α)  Χειροδικία ή χτυπήματα. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να χτυπήσει κανέναν αντίπαλό του 
χρησιμοποιώντας τη γροθιά ή το χέρι του, συμπεριλαμβανομένου του αγκώνα, του ώμου, 
του κεφαλιού ή του γόνατος (των γονάτων).

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Ποδοπάτημα. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να ποδοπατήσει κανέναν αντίπαλό του.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
 
(γ)  Κλοτσιά. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κλοτσήσει κανέναν αντίπαλό του.  
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
 
(δ)  Τρικλοποδιά. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να βάλει τρικλοποδιά σε κανέναν αντίπαλό του 

χρησιμοποιώντας τη πατούσα ή ολόκληρο το πόδι του. 
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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(ε)  Επικίνδυνο Τάκλιν. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κάνει τακλ σε αντίπαλό του νωρίς, αργά 
ή με επικίνδυνο τρόπο. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
 
 Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κάνει τακλ (ή να επιχειρήσει να κάνει τακλ) σε αντίπαλό του 

πάνω από τη γραμμή των ώμων. Το τακλ γύρω από το λαιμό ή το κεφάλι του αντιπάλου 
θεωρείται επικίνδυνο παιχνίδι. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Η λαβή ‘stiff-arm tackle’ (Στιφ-αρμ τακλ) θεωρείται επικίνδυνο παιχνίδι. Ο παίκτης κάνει ένα 
‘stiff-arm tackle’ όταν χρησιμοποιεί την παλάμη και το τεντωμένο χέρι του στο κεφάλι ή στο 
στήθος του αντιπάλου. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Η επίθεση σε παίκτη που δεν έχει τη μπάλα θεωρείται επικίνδυνο παιχνίδι.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κάνει τακλ σε αντίπαλό του, του οποίου τα πόδια βρίσκονται 
στον αέρα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Επίθεση σε αντίπαλο που δεν έχει τη μπάλα στην κατοχή του. Με εξαίρεση 
την περίπτωση του ‘scrum’,’ruck’ ή του ‘maul’, ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κρατήσει, να 
σπρώξει, να επιτεθεί ή να εμποδίσει έναν αντίπαλο που δεν έχει τη μπάλα στην κατοχή του. 

  Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ζ)  Επικίνδυνη επίθεση. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να επιτεθεί ή να ρίξει κάτω έναν αντίπαλο 
που έχει τη μπάλα στην κατοχή του χωρίς να τον επιχειρήσει να τον πιάσει.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(η)  Ένας παίκτης δεν πρέπει να κάνει “charge” σε ένα ruck ή maul. Το charge περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε επαφή γίνεται χωρίς τη χρήση των χεριών, ή χωρίς το δέσιμο σε έναν παίκτη.

 
(θ)  Τακλ στον ‘jumper’ (Τζαμπέρ = Άλτης) στον αέρα. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να 

κάνει τακλ, να χτυπήσει, να σπρώξει ή να τραβήξει το πόδι ή τα πόδια του αντιπάλου που 
πηδάει για τη μπάλα σε ‘line-out’ ή σε ανοιχτό παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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(ι)  Η ανύψωση ενός παίκτη από το έδαφος και η ρίψη του ή η οδήγηση αυτού του παίκτη στο 
έδαφος, ενώ τα πόδια του παίκτη είναι ακόμα στον αέρα, έτσι ώστε το κεφάλι του παίκτη 
και/ή το πάνω μέρος του σώματος του να έρθουν σε επαφή με το έδαφος, θεωρείται 
επικίνδυνο παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται Πέναλτι

(ια)  Επικίνδυνο παιχνίδι σε ‘scrum’, ‘ruck’ ή ‘maul’. Ο παίκτης της πρώτης γραμμής σε 
ένα ‘scrum’ δεν πρέπει να επιτεθεί εναντίας των αντιπάλων του.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

  Οι παίκτες της πρώτης γραμμής δεν πρέπει να σηκώσουν εσκεμμένα τους αντίπαλούς τους 
στον αέρα ή να τους σπρώξουν προς τα πάνω εκτός του ‘scrum’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Οι παίκτες δεν πρέπει να επιτεθούν σε ‘ruck’ ή ‘maul’, χωρίς να έχουν δεθεί σε άλλον 
παίκτη μέσα στο ‘ruck’ ή το ‘maul’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Οι παίκτες δεν πρέπει εσκεμμένα να προξενήσουν την κατάρρευση ενός ‘scrum’, ‘ruck’ ή 
‘maul’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ιβ)  Αντίποινα. Ο παίκτης δεν πρέπει να ασκεί αντίποινα. Ακόμα και αν ένας αντίπαλός του 
παραβεί τους κανονισμούς του Παιχνιδιού, ο παίκτης δεν πρέπει να κάνει τίποτα επικίνδυνο 
στον αντίπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ιγ)  Δράση σύμφωνη με το αθλητικό πνεύμα. Ο παίκτης δεν πρέπει να ενεργεί αντίθετα 
με το αθλητικό πνεύμα εντός του Περίφρακτου Χώρου. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ιδ)  Απρεπής συμπεριφορά όσο η μπάλα βρίσκεται άουτ. Όσο η μπάλα βρίσκεται 
εκτός παιχνιδιού ο παίκτης δεν επιτρέπεται να ενεργήσει με απρεπή συμπεριφορά ή με 
παρεμπόδιση ή επέμβασης με οποιοδήποτε τρόπο σε αντίπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Το πέναλτι είναι το ίδιο όπως και για τις παραγράφους 10.4 (α)-(κ), με την εξαίρεση ότι 
το πέναλτι παραχωρείται στο σημείο επανέναρξης του αγώνα. Αν το σημείο αυτό είναι η 
‘touch-line’ ή κάποιο σημείο εντός απόστασης δεκαπέντε (15) μέτρων, τότε το σημείο για 
το πέναλτι βρίσκεται πάνω στη Γραμμή 15 μέτρων σε ευθεία με το συγκεκριμένο σημείο.
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 Αν ο αγώνας ξεκινήσει εκ νέου με ‘scrum’ 5 μέτρων (5-metre scrum), το σημείο για το 

πέναλτι βρίσκεται σε ακριβώς αυτό το σημείο και σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε 
(15) μέτρων από την ‘touch-line’. 

 Αν ο αγώνας ξεκινήσει εκ νέου με ‘drop-out’, η μη-επιτιθέμενη ομάδα μπορεί να επιλέξει 
οποιοδήποτε σημείο εντός της Γραμμής 22 μέτρων, όπου θα πραγματοποιηθεί το πέναλτι.

 Αν παραχωρηθεί πέναλτι, αλλά η επιτιθέμενη ομάδα προβεί σε Απρεπή συμπεριφορά πριν 
από την πραγματοποίηση του πέναλτι, ο διαιτητής προειδοποιεί ή αποβάλλει τον ένοχο 
παίκτη και προχωράει το σημείο του πέναλτι κατά δέκα (10) μέτρα. Αυτό καλύπτει τόσο 
την πρωταρχική παραβίαση, όσο και την Απρεπή συμπεριφορά.

 Αν παραχωρηθεί πέναλτι σε μια ομάδα, αλλά κάποιος παίκτης της ομάδας αυτής προβεί σε 
Απρεπή συμπεριφορά πριν από την πραγματοποίηση του πέναλτι, ο διαιτητής προειδοποιεί 
ή αποβάλλει τον ένοχο παίκτη, δηλώνει άκυρο το πέναλτι και παραχωρεί πέναλτι στην 
αντίπαλη ομάδα.

 Αν η παράβαση διαπραχθεί εκτός του Αγωνιστικού Χώρου όσο η μπάλα βρίσκεται ακόμα 
εντός αγώνως (παίζεται) και η παράβαση δεν καλύπτεται από κανένα σημείο αυτού του 
Κανονισμού, το πέναλτι παραχωρείται εντός της Γραμμής 15 μέτρων, σε ευθεία με το 
σημείο που διαπράχθηκε η παράβαση. 

(ιε)  Καθυστερημένη επίθεση στον σουτέρ. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να επιτεθεί 
εσκεμμένα ή να παρεμποδίσει τον αντίπαλό του που έχει μόλις σουτάρει τη μπάλα. 

 Ποινή: Η μη-επιτιθέμενη ομάδα μπορεί να επιλέξει να σουτάρει το πέναλτι είτε στο σημείο 
της παράβασης, είτε στο σημείο που θα προσγειωθεί η μπάλα, είτε εκεί που παίχτηκε στη 
συνέχεια. 

 Σημείο παράβασης. Αν η παράβαση διαπραχθεί στο ‘in-goal’ του σουτέρ, το πέναλτι 
πραγματοποιείται εντός πέντε (5) μέτρων από τη ‘goal-line’  σε ευθεία με το σημείο της 
παράβασης, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων από την ‘touch-line’.

 Η μη-επιτιθέμενη ομάδα μπορεί επίσης να επιλέξει να πραγματοποιήσει το πέναλτι στο 
σημείο που θα προσγειωθεί η μπάλα ή στο σημείο που θα παιχτεί στη συνέχεια και σε 
απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων από την ‘touch-line’’  (Πλάγια Γραμμή).

 Το σημείο προσγείωσης της μπάλας. Αν η μπάλα προσγειωθεί στο ‘touch’, το σημείο 
για το ενδεχόμενο πέναλτι βρίσκεται επί της Γραμμής 15 μέτρων σε ευθεία με το σημείο 
εντός του ‘touch’. Αν η μπάλα προσγειωθεί σε απόσταση μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
μέτρων από την ‘touch-line’, το σημείο τίθεται πάνω στη Γραμμή 15 μέτρων στο αντίθετο 
σημείο από εκεί που προσγειώθηκε. 
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 Αν η μπάλα προσγειωθεί εντός του ‘in-goal’ ή πάνω ή πέρα από το ‘dead ball line’, το 
σημείο για το ενδεχόμενο πέναλτι είναι πέντε (5) μέτρα από τη γραμμή τέρματος,  σε 
ευθεία με το σημείο το οποίο διέσχισε η μπάλα τη Γραμμή τέρματος και τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) μέτρα από τη ‘touch-line’.

 Αν η μπάλα χτυπήσει την οριζόντια δοκό ή τις κάθετες δοκούς, το ενδεχόμενο πέναλτι 
παραχωρείται στο σημείο όπου η μπάλα προσγειώθηκε στο έδαφος. 

72LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Goal line

22m line

1 2 3

If the ball lands in the in-goal, in touch-in-goal, or on or over the dead ball line, the mark for
the optional penalty kick is 5 metres from the goal line, in line with the place where the ball
crossed the goal line and at least 15 metres from the touchline.

If the ball hits a goal post or crossbar, the optional penalty kick is awarded where the ball
lands on the ground.

Law 10 Foul Play

Καθυστερημένη επίθεση στον Σούτερ

Πέναλτι εδώ
ή εδώ

Πέναλτι εδώ
ή εδώ

Πέναλτι εδώ
ή εδώ



WORLD RUGBY73

Κανονισμός 10 Αντικανονικό Παιχνίδι

(ιστ)  ‘Flying wedge’ και ‘cavalry charge’. Η ομάδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα 
είδη επίθεσης ‘flying wedge’ και ‘cavalry charge’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι το σημείο της πρώτης παράβασης.

 ‘Flying wedge’. Το είδος επίθεσης ‘flying wedge’ πραγματοποιείται κοντά στη ‘goal-line’,  
όταν έχει παραχωρηθεί πέναλτι ή ‘free-kick’ στην επιτιθέμενη ομάδα.

 Ο σουτέρ χτυπάει-σουτάρει (tap-kick) τη μπάλα και αρχίζει την επίθεση, είτε 
κατευθυνόμενος προς τη ‘goal-line’, είτε πασάροντάς την σε κάποιον συμπαίκτη του, ο 
οποίος προχωράει προς τα μπροστά. Αμέσως οι συμπαίκτες δένονται εκατέρωθεν του 
φορέα της μπάλας σε σχηματισμό σφήνας. Συχνά, ένας από αυτούς τους συμπαίκτες 
βρίσκεται μπροστά στον φορέα της μπάλας. Η ‘flying wedge’ είναι παράνομη. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στο σημείο της πρώτης παράβασης. 
 
 ‘Cavalry charge’. Το είδος επίθεσης ‘cavalry charge’ πραγματοποιείται, συνήθως, κοντά 

στη ‘goal-line’,  όταν έχει παραχωρηθεί πέναλτι ή ‘free-kick’ στην επιτιθέμενη ομάδα. Οι 
επιτιθέμενοι παίκτες σχηματίζουν μια γραμμή κατά μήκος του γηπέδου σε μια απόσταση 
πίσω από τον σουτέρ. 

 Οι επιτιθέμενοι παίκτες απέχουν, συνήθως, ένα (1) ή δυο (2) μέτρα ο ένας από τον άλλο. 
Όταν ο σουτέρ τους δώσει το σύνθημα, επιτίθενται προς τα μπροστά. Όταν φτάσουν 
κοντά, ο σουτέρ χτυπάει-σουτάρει (tap-kick) τη μπάλα και την πασάρει σε κάποιον από 
αυτούς. 

(ιζ)  Πλεονέκτημα μπορεί να δοθεί για τις αντικανονικό παιχνίδι, αλλά αν η παράβαση 
αποτρέπει ένα πιθανό try, τότε πρέπει να απονεμηθεί ένα πέναλτι try.

(η)  Για παράβαση που αναφέρθηκε από έναν βοηθό διαιτητή το πέναλτι μπορεί να απονεμηθεί 
όπου διαπράχθηκε η παράβαση, ή να συνεχίσει το παιχνίδι με πλεονέκτημα.

(ιθ)   Όλοι οι παίκτες πρέπει να σέβονται τον διαιτητή. Δεν πρέπει να αμφισβητούν τις 
αποφάσεις του. Πρέπει να σταματήσουν να παίζουν με τη μία, όταν ο διαιτητής σφυρίξει, 
εκτός από τις περιπτώσεις που θα σφυρίξει για ένα kick-off ή πέναλτι μετά από επίπληξη, 
προσωρινή αποβολή, ή μόνιμη.

 Ποινή: Παραχωρείται Πέναλτι
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10 .5  ΠΟΙΝΕΣ

(α)  Όποιος παίκτης παραβεί οποιοδήποτε σημείο των Κανονισμών για Αντικανονικό Παιχνίδι, 
πρέπει να επιπληχθεί ή να προειδοποιηθεί και να αποβληθεί προσωρινά ή να αποβληθεί 
οριστικά.

(β)  Αν ο παίκτης που έχει προειδοποιηθεί και αποβληθεί προσωρινά διαπράξει μια δεύτερη 
αξιόποινη παράβαση των Κανονισμών Αντικανονικού Παιχνιδιού, πρέπει να αποβληθεί 
οριστικά.

10 .6  ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

(α) Όταν ένας παίκτης έχει προειδοποιηθεί και αποβληθεί προσωρινά σε διεθνή αγώνα, ο 
διαιτητής θα πρέπει να δείξει στον παίκτη μια κίτρινη κάρτα.

(β)  Όταν ένας παίκτης έχει αποβληθεί οριστικά σε διεθνή αγώνα, ο διαιτητής πρέπει να του 
δείξει μια κόκκινη κάρτα. 

(γ)  Για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια η χρήση της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας εναπόκειται 
στην απόφαση του Διοργανωτή του αγώνα ή της Ένωσης.

10 .7  ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΑΙΚΤΗ

 Ο παίκτης που αποβάλλεται οριστικά από τον αγώνα δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει 
πλέον σε αυτόν.  
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Κατά την έναρξη του αγώνα όλοι οι παίκτες βρίσκονται Ονσάιντ . Καθώς ο αγώνας εξελίσσεται 
οι παίκτες μπορεί να βρεθούν σε θέση Οφσάιντ . Οι παίκτες αυτοί δύναται να τιμωρηθούν αν δεν 
επιστρέψουν και πάλι σε θέση Ονσάιντ .

Στο γενικό παιχνίδι ένας παίκτης είναι Οφσάιντ αν ο βρίσκεται μπροστά σε συμπαίκτη του, ο οποίος 
έχει στην κατοχή του τη μπάλα ή μπροστά σε συμπαίκτη του που έπαιξε τελευταίος τη μπάλα . 

Οφσάιντ σημαίνει πως ο παίκτης βρίσκεται προσωρινά εκτός αγώνα . Οι παίκτες που θα βρεθούν 
οφσάιντ μπορεί να τιμωρηθούν αν πάρουν μέρος στον αγώνα . 

Στο γενικό παιχνίδι ένας παίκτης μπορεί να βρεθεί Ονσάιντ, είτε από ενέργεια κάποιου συμπαίκτη 
του, είτε από ενέργεια κάποιου αντιπάλου του . Παρ’ όλ’ αυτά, ένας Οφσάιντ παίκτης δεν μπορεί 
να βρεθεί Ονσάιντ αν αναμειχθεί με τον αγώνα, δηλαδή αν κινηθεί προς τα μπροστά, προς τη 
μπάλα ή αν δεν απομακρυνθεί σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων από το σημείο που θα 
προσγειωθεί η μπάλα . 

11 .1  ΟΦΣΑΙΝΤ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

(α)  Ο παίκτης που θα βρεθεί σε θέση Οφσάιντ δύναται να τιμωρηθεί αν κάνει ένα από τα ακόλουθα 
τρία πράγματα:
•	Αναμειχθεί με τον αγώνα ή
•	Κινηθεί μπροστά, προς τη μπάλα ή
•	Δεν τηρήσει τον Κανονισμό των 10 μέτρων (Κανονισμός 11.4).

 Ο παίκτης που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ δεν τιμωρείται αυτόματα.
 Ο παίκτης που λαμβάνει ένα ακούσιο ‘throw-in’ δεν θεωρείται Οφσάιντ.
 Ο παίκτης μπορεί να είναι Οφσάιντ στο ‘in-goal’.

(β)  Οφσάιντ και ανάμειξη με τον αγώνα. Ο παίκτης που είναι Οφσάιντ δεν πρέπει να 
πάρει μέρος στον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης δεν πρέπει να παίξει τη μπάλα ή να 
παρεμποδίσει τον αντίπαλο του. 

(γ)  Οφσάιντ και κίνηση προς τα εμπρός. Όταν ο συμπαίκτης ενός παίκτη που βρίσκεται 
Οφσάιντ έχει σουτάρει προς τα μπροστά, ο παίκτης που βρίσκεται Οφσάιντ δεν πρέπει να 
κινηθεί προς τους αντιπάλους του, που περιμένουν να παίξουν τη μπάλα, ούτε να κινηθεί προς 
το σημείο που αναμένεται να προσγειωθεί η μπάλα μέχρι η μπάλα να βρεθεί Ονσάιντ. 

 Ποινή: Όταν ένας παίκτης τιμωρείται για Οφσάιντ, η αντίπαλη ομάδα επιλέγει εαν θα κάνει 
πέναλτι από το σημείο της παράβασης ή αν θα κάνει scrum στο σημείο που η παραβιάζουσα 
ομάδα επαίξαι τελευταία φορά την μπάλα. Εαν η μπάλα παίχτηκε τελευταία φόρα μέσα στο in 
goal, τότε το scrum σχηματίζεται 5 μέτρα από την γραμμή του γκολ στην ευθεία που παίχτηκε.
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11 .2 ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΟΝΣΑΙΝΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ

 Στο γενικό παιχνίδι υπάρχουν τέσσερις (4) τρόποι με τους οποίους ένας Οφσάιντ παίκτης 
μπορεί να βρεθεί Ονσάιντ μετά από ενέργεια δικιά του ή των συμπαικτών του:

(α)  Ενέργεια του παίκτη. Όταν ο παίκτης που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ τρέξει πίσω από 
τον συμπαίκτη του που σούταρε, άγγιξε ή έφερε τη μπάλα, ο παίκτης αυτός είναι και πάλι 
Ονσάιντ.

(β)  Ενέργεια του φορέα της μπάλας. Όταν ένας συμπαίκτης, ο οποίος φέρει τη μπάλα, 
τρέξει μπροστά από τον παίκτη που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ, τον επαναφέρει Ονσάιντ.

(γ)  Ενέργεια του σουτέρ ή άλλου Ονσάιντ παίκτη. Αν ο σουτέρ ή κάποιος συμπαίκτης 
του, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια ευθεία ή ακριβώς πίσω από τον σουτέρ τη στιγμή (ή 
μετά) που πραγματοποιείται το σουτ, τρέξει μπροστά από τον παίκτη που βρίσκεται σε 
θέση Οφσάιντ, τον επαναφέρει σε θέση Ονσάιντ. 
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11.2 BEING PUT ONSIDE BY THE ACTION OF A TEAM-MATE

In general play, there are three ways by which an o�side player can be put onside by actions
of that player or of team mates:

(a) Action by the player. When the o�side player runs behind the team-mate who last kicked,
touched or carried the ball, the player is put onside.

(b) Action by the ball carrier. When a team-mate carrying the ball runs in front of the o�side
player, that player is put onside.

(c) Action by the kicker or other onside player. When the kicker, or team-mate who was
level with or behind the kicker when (or after) the ball was kicked, runs in front of the o�side
player, the player is put onside. When running forward, the team-mate may be in touch or
touch-in-goal, but that team-mate must return to the playing area to put the player onside.

1 2 3

Law 11 O�side and Onside in General Play

Επαναφορά παίκτη σε θέση Ονσάϊντ από Συμπάικτη

Οφσάιντ τρέχει πίσω 
από τον φορέα της 

μπάλας

Συμπαίκτης 
με τη μπάλα 

τρέχει μπροστά .

Συμπαίκτης σουτάρει, 
τρέχει μπροστά ή άλλος 

Ονσάιντ συμπαίκτης 
τρέχει μπροστά .

Κίτρινη ομάδα – 
κατεύθυνση 

ομάδας

Offside
Παίκτης

Offside
Παίκτης Onside

Παίκτης

Offside
Παίκτης

Σούτερ
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11 .3  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΝΣΑΙΝΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

 Στο γενικό παιχνίδι υπάρχουν τρεις (3) τρόποι για να βρεθεί Οφσάιντ παίκτης και πάλι 
σε θέση Ονσάιντ μετά από ενέργεια της αντίπαλης ομάδας. Αυτοί οι τρεις (3) τρόποι δεν 
ισχύουν για παίκτη που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ σύμφωνα με τον Κανονισμό των 10 
μέτρων.

(α)  Τρέξιμο για 5 μέτρα με τη μπάλα. Όταν ένας αντίπαλος, ο οποίος φέρει τη μπάλα, 
τρέξει για πέντε (5) μέτρα, ο παίκτης Οφσάιντ βρίσκεται και πάλι σε θέση Ονσάιντ.

(β)  Σουτ ή πάσα. Όταν ένας αντίπαλος σουτάρει ή πασάρει τη μπάλα, ο παίκτης Οφσάιντ 
βρίσκεται και πάλι σε θέση Ονσάιντ.

(γ)  Εσκεμμένη επαφή με τη μπάλα. Όταν ένας αντίπαλος αγγίξει εσκεμμένα τη μπάλα, 
αλλά δεν την πιάσει, ο παίκτης Οφσάιντ βρίσκεται και πάλι σε θέση Ονσάιντ.

WORLD RUGBY77

11.3 BEING PUT ONSIDE BY OPPONENTS

In general play, there are three ways by which an o�side player can be put onside by an
action of the opposing team. These three ways do not apply to a player who is o�side under
the 10-Metre Law.

(a) Runs 5 metres with ball. When an opponent carrying the ball runs 5 metres, the o�side
player is put onside.

(b) Kicks or passes. When an opponent kicks or passes the ball, the o�side player is put
onside.

(c) Intentionally touches ball. When an opponent intentionally touches the ball but does not
catch it, the o�side player is put onside.

5m

2 31

Law 11 O�side and Onside in General Play

Επαναφορά σε θέση Ονσάϊντ μετά από ενέργεια Αντιπάλου

Μπλε ομάδα – 
κατεύθυνση ομάδας

Κίτρινη ομάδα – 
κατεύθυνση ομάδας

Αντίπαλος τρέχει για 
πέντε μέτρα με τη μπάλα .

Αντίπαλος σουτάρει 
ή πασάρει

Αντίπαλος αγγίζει 
εσκεμμένα τη μπάλα .
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11.3 BEING PUT ONSIDE BY OPPONENTS

In general play, there are three ways by which an o�side player can be put onside by an
action of the opposing team. These three ways do not apply to a player who is o�side under
the 10-Metre Law.

(a) Runs 5 metres with ball. When an opponent carrying the ball runs 5 metres, the o�side
player is put onside.

(b) Kicks or passes. When an opponent kicks or passes the ball, the o�side player is put
onside.

(c) Intentionally touches ball. When an opponent intentionally touches the ball but does not
catch it, the o�side player is put onside.

5m

2 31

Law 11 O�side and Onside in General Play

11 .4  ΟΦΣΑΙΝΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΩΝ

(α) Όταν ένας συμπαίκτης ενός παίκτη που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ έχει σουτάρει τη μπάλα 
προς τα μπροστά, ο παίκτης Οφσάιντ θεωρείται πως συμμετέχει στον αγώνα αν βρίσκεται 
μπροστά από μια νοητή γραμμή κατά μήκος του γηπέδου, η οποία απέχει δέκα (10) μέτρα 
από τον αντίπαλο που περιμένει να παίξει τη μπάλα, ή από το σημείο που προσγειώθηκε, 
ή που αναμένεται να προσγειωθεί η μπάλα. Ο παίκτης Οφσάιντ πρέπει να κινηθεί αμέσως 
πίσω από τη νοητή γραμμή των 10 μέτρων. Κατά την απομάκρυνσή του θα πρέπει να μην 
εμποδίσει κανέναν αντίπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Κατά την απομάκρυνσή του, ο παίκτης Οφσάιντ δεν μπορεί να βρεθεί σε θέση Ονσάιντ, 
ανεξάρτητα από τις ενέργειες της αντίπαλης ομάδας. Παρ’ όλ’ αυτά, προτού κινηθεί 
στη γραμμή των 10 μέτρων, ο παίκτης μπορεί να βρεθεί Ονσάιντ μετά από ενέργεια 
οποιουδήποτε συμπαίκτη του που βρίσκεται σε θέση Ονσάιντ, ο οποίος τρέχει μπροστά 
από τον παίκτη. 

(γ)  Όταν ένας παίκτης, ο οποίος βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ σύμφωνα με τον Κανονισμό των 
10 μέτρων, επιτεθεί σε έναν αντίπαλο, ο οποίος περιμένει να πάρει τη μπάλα, ο διαιτητής 
είναι υποχρεωμένος να σφυρίξει αμέσως και να τιμωρήσει τον Οφσάιντ παίκτη. Η 
καθυστέρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τον αντίπαλο.

  Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Όταν ένας παίκτης, ο οποίος βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ σύμφωνα με τον Κανονισμό 
των 10 μέτρων, παίξει τη μπάλα μετά από λάθος ενέργεια του αντιπάλου του, ο παίκτης 
Οφσάιντ πρέπει να τιμωρηθεί.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε)  Ο Κανονισμός των 10 μέτρων δεν αλλάζει από το γεγονός ότι η μπάλα χτύπησε 
την οριζόντια ή κάποια από τις κάθετες δοκούς. Αυτό που έχει σημασία είναι που 
προσγειώθηκε η μπάλα. Ένας Οφσάιντ παίκτης δεν πρέπει να βρίσκεται μπροστά από τη 
νοητή γραμμή των 10 μέτρων κατά μήκος του γηπέδου.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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(στ)  Ο Κανονισμός των 10 μέτρων δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ένας παίκτης 
σουτάρει τη μπάλα, ένας αντίπαλός του αποτρέψει το σουτ και ένας συμπαίκτης του 
σουτέρ, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τη νοητή γραμμή των 10 μέτρων κατά μήκος του 
γηπέδου, παίξει τελικά τη μπάλα. Ο αντίπαλος δεν «περίμενε για να παίξει τη μπάλα» και ο 
συμπαίκτης θεωρείται Ονσάιντ. 

 Ποινή: Όταν ο παίκτης τιμωρείται, επειδή βρέθηκε σε θέση Οφσάιντ στο γενικό παιχνίδι, 
η αντίπαλη ομάδα επιλέγει είτε να εκτελέσει πέναλτι στο σημείο της παράβασης, είτε 
να πραγματοποιήσει ‘scrum’ στο σημείο που η επιτιθέμενη ομάδα έπαιξε για τελευταία 
φορά τη μπάλα. Αν η τελευταία φορά ήταν εντός του ‘in-goal’ της ομάδας, το ‘scrum’ 
πραγματοποιείται σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη ‘goal-line’,  σε ευθεία με το 
σημείο που παίχτηκε τελευταία φορά. 

(ζ)  Αν περισσότεροι από ένας παίκτες βρίσκονται σε θέση Οφσάιντ και κινηθούν προς τα 
μπροστά, αφού ένας συμπαίκτης τους έχει σουτάρει προς τα μπροστά, το σημείο της 
παράβασης είναι η θέση του Οφσάιντ παίκτη που βρισκόταν πιο κοντά στον αντίπαλο που 
περίμενε για τη μπάλα ή που ήταν πιο κοντά στο σημείο που προσγειώθηκε η μπάλα.

11 .5  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΝΣΑΙΝΤ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΩΝ

(α)  Ο παίκτης Οφσάιντ πρέπει να υποχωρήσει πίσω από τη νοητή γραμμή των 10 μέτρων 
κατά μήκος του γηπέδου διαφορετικά μπορεί να τιμωρηθεί.

(β) Όσο υποχωρεί, ο παίκτης μπορεί να βρεθεί Ονσάιντ προτού κινηθεί πίσω από τη νοητή 
γραμμή των 10 μέτρων, σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις τρεις (3) ενέργειες της ομάδας 
του παίκτη, που αναφέρονται στην παράγραφο 11.2. Παρ’ όλ’ αυτά, ο παίκτης δεν μπορεί 
να βρεθεί σε θέση Ονσάιντ μετά από οποιαδήποτε ενέργεια της αντίπαλης ομάδας. 

11 .6  ΑΚΟΥΣΙΟ ΟΣΦΑΙΝΤ   

(α)  Όταν ένας παίκτης που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ δεν μπορέσει να αποφύγει την επαφή 
με τη μπάλα ή με τον συμπαίκτη του που φέρει τη μπάλα, ο παίκτης θεωρείται πως 
βρέθηκε ακούσια σε θέση Οφσάιντ. Αν η ομάδα του παίκτη δεν αποκτήσει πλεονέκτημα 
από την ενέργεια αυτή, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν η ομάδα του παίκτη αποκτήσει 
πλεονέκτημα, δίνεται ‘scrum’ με την αντίπαλη ομάδα να πετάει τη μπάλα μέσα. 

(β) Όταν ένας παίκτης δώσει τη μπάλα σε κάποιον συμπαίκτη του μπροστά από τον πρώτο 
παίκτη, ο ‘receiver’ θεωρείται Οφσάιντ. Με εξαίρεση την περίπτωση, που ο παίκτης θεωρείται 
εκούσια Οφσάιντ (στην περίπτωση αυτή παραχωρείται πέναλτι), ο ‘receiver’ θεωρείται 
ακούσια Οφσάιντ και δίνεται ‘scrum’ με την αντίπαλη ομάδα να πετάει τη μπάλα μέσα. 
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11 .7  ΟΦΣΑΙΝΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ KNOCK-ON (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ)

 Όταν ένας παίκτης πραγματοποιεί ‘knock-on’ και ένας συμπαίκτης του παίξει στη συνέχεια 
τη μπάλα, ο Οφσάιντ παίκτης ενδέχεται να τιμωρηθεί αν με το παίξιμο της μπάλας 
εμπόδισε έναν αντίπαλο από το να αποκτήσει πλεονέκτημα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

11 .8  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΙΚΤΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΝΣΑΙΝΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ SCRUM, RUCK, MAUL H LINE-OUT  

 Όταν σχηματίζεται ένα ‘scrum’, ‘maul’ ή ‘line-out’, ο παίκτης που είναι Οφσάιντ και 
υποχωρεί, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό, παραμένει Οφσάιντ ακόμα και όταν η 
αντίπαλη ομάδα κερδίσει την κατοχή της μπάλας μετά το τέλους του ‘scrum’, ‘maul’ 
ή ‘line-out’. Ο παίκτης επαναφέρεται σε θέση Ονσάιντ υποχωρώντας πίσω από τη 
γραμμή Οφσάιντ. Καμία άλλη ενέργεια του παίκτη που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ ή των 
συμπαικτών του δεν μπορούν να τον επαναφέρουν σε θέση Ονσάιντ.

 Αν ο παίκτης παραμείνει σε θέση Οφσάιντ μονάχα οι ενέργειες της αντίπαλης ομάδας 
μπορούν να τον επαναφέρουν σε θέση Ονσάιντ. Υπάρχουν δυο (2) τέτοιες ενέργειες:

 Ο αντίπαλος τρέχει για πέντε (5) μέτρα με τη μπάλα. Όταν ο αντίπαλος έχει τρέξει 
για πέντε (5) μέτρα με τη μπάλα, ο παίκτης που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ επαναφέρεται 
σε θέση Ονσάιντ. Ένας παίκτης που είναι σε θέση Οφσάιντ δεν μπορεί να επανέλθει σε 
θέση Ονσάιντ αν ο αντίπαλος πασάρει τη μπάλα. Ακόμα και αν οι αντίπαλοι πασάρουν τη 
μπάλα αρκετές φορές, οι ενέργειές τους δεν μπορούν να επαναφέρουν σε θέση Ονσάιντ 
έναν παίκτη που είναι Οφσάιντ.

 Ο αντίπαλος σουτάρει. Όταν ένας αντίπαλος σουτάρει τη μπάλα, ο παίκτης που είναι 
Οφσάιντ επαναφέρεται σε θέση Ονσάιντ.

11 .9  ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΑ

 Ο παίκτης που παραμένει σε θέση Οφσάιντ θεωρείται ότι βραδυπορεί. Ο βραδυπορούν 
παίκτης, που εμποδίζει την αντίπαλη ομάδα να παίξει τη μπάλα όπως εκείνη επιθυμεί, 
θεωρείται πως συμμετέχει στο παιχνίδι και τιμωρείται. Ο διαιτητής πρέπει να βεβαιωθεί 
πως ο βραδυπορούν παίκτης δεν επωφελείται από τις ενέργειες της αντίπαλης ομάδας 
που τον επαναφέρουν σε θέση Ονσάιντ.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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Κανονισμός 12   Knock- On (Εμπρόσθια Πτώση Μπάλας) 
ή Throw Forward (Εμπρόσθια Ρίψη Μπάλας)

ΟΡΙΣΜΟΣ – KNOCK-ON (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΛΑΣ)
Το ‘knock-on’ συντελείται όταν ο παίκτης χάσει τον έλεγχο της μπάλας με αποτέλεσμα να πέσει 
μπροστά ή όταν ο παίκτης χτυπήσει τη μπάλα με την παλάμη ή οποιοδήποτε σημείο του χεριού ή όταν 
η μπάλα χτυπήσει την παλάμη ή οποιοδήποτε σημείο του χεριού, με αποτέλεσμα να πέσει μπροστά και 
να αγγίξει το έδαφος ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη, προτού ο πρώτος παίκτης προλάβει να την πιάσει .

Ως «μπροστά» ορίζεται η κατεύθυνση προς την ‘dead ball line’ της αντίπαλης ομάδας . 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ
‘Charge down’ (Τσαρτζ-ντάουν = Τάπα-Ανακοπή της μπάλας) . Αν ένας παίκτης πραγματοποιήσει 
‘charge down’ την ώρα που ο αντίπαλος του πραγματοποιεί σουτ ή αμέσως μετά την πραγματοποίηση 
του σουτ, δεν θεωρείται ‘knock-on’, παρότι η μπάλα ενδέχεται να κινηθεί προς τα μπροστά .

WORLD RUGBY81

DEFINITION: KNOCK-ON
A knock-on occurs when a player loses possession of the ball and it goes forward,
or when a player hits the ball forward with the hand or arm, or when the ball hits
the hand or arm and goes forward, and the ball touches the ground or another
player before the original player can catch it.

‘Forward’ means towards the opposing team’s dead ball line.

EXCEPTION
Charge down. If a player charges down the ball as an opponent kicks it, or
immediately after the kick, it is not a knock-on even though the ball may travel
forward.

Law 12 Knock-on or Throw Forward

Knock-On
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ΟΡΙΣΜΟΣ – THROW FORWARD 
(ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΛΑΣ)
Το ‘throw-forward’ συντελείται όταν ένας παίκτης ρίξει ή πασάρει τη μπάλα προς τα μπροστά .  
Ως «μπροστά» ορίζεται η ‘dead ball line’ της αντίπαλης ομάδας .  

ΕΞΑΙΡΕΣΗ
‘Bounce forward’ (Mπάουνς-φόργουαρντ = Εμπρόσθια αναπήδηση) . Όταν η μπάλα δεν ριχτεί προς 
τα μπροστά, αλλά χτυπήσει έναν παίκτη ή το έδαφος και αναπηδήσει προς τα μπροστά, δεν θεωρείται 
‘throw-forward’ .

WORLD RUGBY81

DEFINITION: KNOCK-ON
A knock-on occurs when a player loses possession of the ball and it goes forward,
or when a player hits the ball forward with the hand or arm, or when the ball hits
the hand or arm and goes forward, and the ball touches the ground or another
player before the original player can catch it.

‘Forward’ means towards the opposing team’s dead ball line.

EXCEPTION
Charge down. If a player charges down the ball as an opponent kicks it, or
immediately after the kick, it is not a knock-on even though the ball may travel
forward.

Law 12 Knock-on or Throw Forward
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DEFINITION: THROW FORWARD
A throw forward occurs when a player throws or passes the ball forward.
‘Forward’ means towards the opposing team’s dead ball line.

EXCEPTION
Bounce forward. If the ball is not thrown forward but it hits a player or the
ground and bounces forward, this is not a throw forward.

Law 12 Knock-on or Throw Forward

Charge down
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12 .1  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΟΣ KNOCK-ON (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΤΩΣΗ ΜΠΑΛΑΣ) 
H ΕΝΟΣ THROW-FORWARD (ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ)

(α)  Ακούσιο ‘knock-on’ ή ‘throw-forward’. Παραχωρείται ‘scrum’ στο σημείο της 
παράβασης. 

(β)  Ακούσιο ‘knock-on’ ή ‘throw-forward’ στο ‘line-out’. Παραχωρείται ‘scrum’ σε 
απόσταση δεκαπέντε (15) μέτρων από την ‘touch-line’’ (touch line). 

(γ)  ‘Knock-on’ ή ‘throw-forward’ στο ‘in-goal’. Αν ένας επιτιθέμενος παίκτης 
πραγματοποιήσει ‘knock-on’ ή ‘throw-forward’ εντός του αγωνιστικού χώρου και η μπάλα 
βρεθεί στο ‘in-goal’ του αντιπάλου και γίνει Νεκρό, παραχωρείται ‘scrum’ στο σημείο που 
πραγματοποιήθηκε το ‘knock-on’ ή το ‘throw-forward’.

(δ)  ‘Knock-on’ ή ‘throw-forward’ εντός του ‘in-goal’. Αν ένας παίκτης οποιασδήποτε 
εκ των δυο ομάδων πραγματοποιήσει ‘knock-on’ ή ‘throw-forward’ εντός του ‘in-goal’, 
παραχωρείται ‘scrum’ στη γραμμή των 5 μέτρων σε ευθεία με το σημείο της παράβασης 
και σε απόσταση όχι μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από την ‘touch-line’’. 

(ε)  ‘Knock-on’ ή ‘throw-forward’ στο ‘touch’. Όταν η μπάλα πάει στο touch από knock-
on ή throw forward, η μη παραβιάζουσα ομάδα έχει την επιλογή του lineout στο σημείο 
που η μπάλα πέρασε την touch line ή να κάνει scrum στο σημείο του knock-on ή throw 
forward, ή να κάνει γρήγορο throw in.

(στ)  Εκούσιο ‘knock-on’ ή ‘throw-forward’. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιήσει ‘knock-on’ ή ‘throw-forward’ χρησιμοποιώντας την παλάμη ή 
οποιοδήποτε μέρος του χεριού του.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι. Αν η παράβαση αποτρέψει ένα ‘try’ το οποίο κατά πάσα 
πιθανότητα θα ήταν επιτυχές, θα πρέπει να παραχωρηθεί Πέναλτι ‘try’. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Το εναρκτήριο σουτ πραγματοποιείται κατά την έναρξη του αγώνα και κατά την επανέναρξη του 
αγώνα μετά το ημίχρονο . Τα σουτ επανεκκίνσης του παιχνιδιού πραγματοποιούνται μετά από Σκορ ή 
‘touch down’ .  

13 .1  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΤ

(α)  Μια ομάδα πραγματοποιεί εναρκτήριο σουτ με ‘drop kick’ στο σημείο του κέντρου ή πίσω 
από την μέση της Μεσαίας Γραμμής του γηπέδου

(β)  Εαν το σουτ δεν είναι ‘drop kick’ ή εαν το σουτ πραγματοποιηθεί σε άλλη θέση, τότε η 
αντίπαλη ομάδα έχει δύο επιλογές:
•	Να ζητήσει την επανάληψη του σουτ ή 
•	Να ζητήσει ‘scrum’ στην μέση της Μεσαίας Γραμμής με δικιά της εισαγωγή της μπάλας

13 .2  ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ H ΤΟ ΣΟΥΤ ΕΠΑΝΕ-
ΚΙΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

(α)  Κατά την έναρξη του αγώνα, η ομάδα, της οποίας ο αρχηγός έχει επιλέξει το σουτ μετά 
το στρίψιμο του νομίσματος, αναλαμβάνει το εναρκτήριο σουτ. Αντίστοιχα το αναλαμβάνει 
η αντίπαλη ομάδα, αν ο αρχηγός της άλλης ομάδας προτιμήσει να επιλέξει τη μεριά του 
γηπέδου. 

(β)  Μετά το διάλειμμα του ημιχρόνου, το εναρκτήριο σουτ αναλαμβάνει η αντίπαλος της 
ομάδας που το πραγματοποίησε κατά την έναρξη του αγώνα. 

(γ)  Μετά από Σκορ οι αντίπαλοι της ομάδας που πέτυχε το Σκορ αναλαμβάνουν το σουτ 
επανεκκίνησης του παιχνιδιού.

13 .3  ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΤ

 Όλοι οι συμπαίκτες του σουτέρ πρέπει να βρίσκονται πίσω από τη μπάλα κατά την 
πραγματοποίηση του σουτ. Στην περίπτωση που δεν είναι, παραχωρείται ‘scrum’ στο 
κέντρο του γηπέδου. Οι αντίπαλοι αναλαμβάνουν το ‘throw-in’. 
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13 .4  ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ

 Όλοι οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας πρέπει να βρίσκονται πάνω ή πίσω από τη Γραμμή 
των 10 μέτρων. Αν βρίσκονται μπροστά από τη γραμμή ή αν επιτεθούν πριν από το σουτ, 
το εναρκτήριο σουτ επαναλαμβάνεται.

13.4      POSITION OF THE OPPOSING TEAM AT A KICK-OFF

              All the opposing team must stand on or behind the 10-metre line. If they are in front of that
line or if they charge before the ball is kicked, it is kicked o� again.

13.5      KICK-OFF OF 10 METRES

              If the ball reaches the opponents’ 10-metre line or reaches the 10-metre line and is blown
back, play continues.
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Law 13 Kick-o� and Restart Kicks

13 .5  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΣΤΑ 10 ΜΕΤΡΑ

 Αν η μπάλα φτάσει στην αντίπαλη Γραμμή των 10 μέτρων ή αν φτάσει στην αντίπαλη 
Γραμμή των 10 μέτρων και λόγω του αέρα επιστρέψει, ο αγώνας συνεχίζεται.

Εναρκτήριο Σούτ

Γραμμή Κέντρου 10μ
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13 .6  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ 10 ΜΕΤΡΩΝ ΑΛΛΑ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΙΞΙΜΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

 Αν η μπάλα δεν φτάσει στην αντίπαλη Γραμμή 10 μέτρων, αλλά παικτή για πρώτη φορά 
από αντίπαλο, ο αγώνας συνεχίζεται.

13 .7  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΞΙΜΟ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

 Αν η μπάλα δεν φτάσει στην αντίπαλη Γραμμή 10 μέτρων, η αντίπαλη ομάδα έχει δυο (2) 
επιλογές:

•	Να ζητήσει την επανάληψη του σουτ ή
•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο κέντρο. Η ίδια αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

13 .8  Η ΜΠΑΛΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ TOUCH

 Η μπάλα πρέπει να προσγειωθεί εντός του αγωνιστικού χώρου. Αν μετά το σουτ η μπάλα 
πάει κατευθείαν στο ‘touch’, η αντίπαλη ομάδα έχει τρεις (3) επιλογές:

•	Να ζητήσει την επανάληψη του σουτ ή
•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο κέντρο του γηπέδου αναλαμβάνοντας το  
 ‘throw-in’ ή
•	Να αποδεχτεί το σουτ.

 Αν αποδεχτεί το σουτ, ως ‘line-out’ ορίζεται η Μεσαία Γραμμή. Αν η μπάλα επιστρέψει 
λόγω του αέρα πίσω από τη Μεσαία Γραμμή και πάει κατευθείαν στο ‘touch’, ως ‘line-out’ 
ορίζεται το σημείο απ’ όπου πήγε στο ‘touch’.

13 .9  Η ΜΠΑΛΑ ΠΑΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ IN-GOAL

(α)  Αν μετά το σουτ η μπάλα φτάσει στο ‘in-goal’, χωρίς να την αγγίξει ή να έρθει σε επαφή 
με κάποιον παίκτη, η αντίπαλη ομάδα έχει τρεις (3) επιλογές:

•	Να προσγειώσει τη μπάλα ή
•	Να την κάνει Νεκρό ή
•	Να συνεχίσει τον αγώνα.
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(β)  Αν η αντίπαλη ομάδα προσγειώσει τη μπάλα ή αν επιλέξει να την κάνει Νεκρό ή αν η 
μπάλα γίνει Νεκρό, επειδή πήγε στο ‘touch-in-goal’ ή πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’, 
η ομάδα έχει δυο (2) επιλογές:

•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο κέντρο αναλαμβάνοντας το ‘throw-in’ ή
•	Να ζητήσει την επανάληψη του εναρκτήριο σουτ από την άλλη ομάδα.

(γ)  Αν επιλέξει να προσγειώσει τη μπάλα ή να την κάνει νεκρό, πρέπει να το κάνει χωρίς 
καθυστέρηση. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από παίκτη της αμυνόμενης ομάδας, σημαίνει 
πως ο παίκτης επέλεξε να συνεχίσει τον αγώνα.

(δ)  Εάν η μπάλα δεν ταξιδέψει δέκα μέτρα και καταλήξει στο in-goal της ομάδας που 
κλώτσησε και :

	 •	γίνει	νεκρή	από	έναν	αμυντικό	παίκτη,	ή
	 •	η	μπάλα	πάει	στο	touch	in-goal,	ή
	 •	προσγειωθεί	πάνω	ή	πέρα	από	την	dead	ball	line:
 τότε ένα scrum στα 5 μέτρα απονέμεται στην επιτιθέμενη ομάδα.

13 .10  DROP-OUT

ΟΡΙΣΜΟΣ
Το ‘drop-out’ πραγματοποιείται για την επανέναρξη του αγώνα αν ένας επιτιθέμενος παίκτης έχει βάλει 
τη μπάλα ή έχει φέρει τη μπάλα στο ‘in-goal’, χωρίς παράβαση και ένας αμυνόμενος παίκτης την έχει 
κάνει εκεί Νεκρό, ή έχει βρεθεί στο ‘touch’-’in-goal’ ή πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’ .

Το ‘drop-out’ είναι το ‘drop-kick’ της αμυνόμενης ομάδας . Το ‘drop-out’ μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε σημείο πάνω ή πίσω από τη Γραμμή των 22 μέτρων .    

13 .11  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ DROP-OUT

 Το ‘drop-out’ πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή των 22 μέτρων.
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13 .12  ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ DROP-OUT

 Αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένος τύπος σουτ για την πραγματοποίηση του ‘drop-out’ ή από 
το λάθος σημείο, η αντίπαλη ομάδα έχει δυο (2) επιλογές:

•	Να ζητήσει την επανάληψη του ‘drop-out’
•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο κέντρο της Γραμμής των 22 μέτρων  
 αναλαμβάνοντας το ‘throw-in’.

13 .13  ΤΟ DROP-OUT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

(α)  Αν η μπάλα δεν περάσει τη Γραμμή των 22 μέτρων, η αντίπαλη ομάδα έχει δυο (2) επιλογές:

•	Να ζητήσει την επανάληψη του ‘drop-out’
•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο κέντρο της Γραμμής των 22 μέτρων  
 αναλαμβάνοντας το ‘throw-in’.

 
(β)  Αν η μπάλα περάσει τη Γραμμή των 22 μέτρων, αλλά λόγω του αέρα επιστρέψει, ο αγώνας 

συνεχίζεται.

(γ)  Αν η μπάλα δεν διασχίσει τη Γραμμή των 22 μέτρων, μπορεί να μετρήσει το πλεονέκτημα. Ο 
αντίπαλος που παίζει τη μπάλα μπορεί να σκοράρει ένα ‘try’. 

13 .14  ΤΟ DROP-OUT ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ TOUCH

 Η μπάλα πρέπει να προσγειωθεί εντός του αγωνιστικού χώρου. Αν με το σουτ η μπάλα 
βρεθεί στο ‘touch’ η αντίπαλη ομάδα έχει τρεις (3) επιλογές:

•	Να ζητήσει την εκτέλεση άλλου ‘drop-out’ ή
•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’ στο κέντρο της Γραμμής 22 μέτρων  
 αναλαμβάνοντας το ‘throw-in’ ή 
•	Να αποδεχτεί το σουτ. Αν αποδεχτεί το σουτ, το ‘throw-in’ πραγματοποιείται στη Γραμμή  
 των 22 μέτρων.
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13 .15  DROP-OUT ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ IN-GOAL ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

(α)  Αν με το σουτ η μπάλα βρεθεί στον ‘in-goal’ των αντιπάλων, χωρίς να αγγίξει ή να έρθει σε 
επαφή με παίκτη, η αντίπαλη ομάδα έχει τρεις (3) επιλογές:

•	Να προσγειώσει τη μπάλα ή 
•	Να την κάνει Νεκρό ή
•	Να συνεχίσει τον αγώνα.

(β)  Αν η αντίπαλη ομάδα προσγειώσει τη μπάλα ή την κάνει Νεκρό ή αν η μπάλα γίνει Νεκρό, 
επειδή βρέθηκε στο ‘touch-in-goal’ ή πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’, έχει δυο (2) 
επιλογές:

•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο κέντρο της Γραμμής 22 μέτρων στο σημείο  
 που πραγματοποιήθηκε το σουτ και να αναλάβει το ‘throw-in’ ή
•	Να ζητήσει από την άλλη ομάδα να επαναλάβει το ‘drop-out’

(γ)  Αν επιλέξουν να προσγειώσουν τη μπάλα ή να την κάνουν Νεκρό, πρέπει να το κάνουν 
χωρίς καθυστέρηση. Οποιαδήποτε ενέργεια με τη μπάλα από αμυνόμενο παίκτη σημαίνει ότι 
ο παίκτης έχει επιλέξει να συνεχίσει τον αγώνα.

13 .16  Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΟΥΤΕΡ

(α)  Όλοι οι συμπαίκτες του σουτέρ πρέπει να βρίσκονται πίσω από τη μπάλα κατά την 
πραγματοποίηση του σουτ. Αν δεν είναι, πραγματοποιείται ‘scrum’ στο κέντρο της Γραμμής 
22 μέτρων. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(β)  Παρ’ όλ’ αυτά, αν το σουτ πραγματοποιηθεί τόσο γρήγορα, που οι συμπαίκτες του σουτέρ 
βρίσκονται μπροστά από τη μπάλα κατά την υποχώρησή του, δεν τιμωρούνται. Δεν πρέπει 
να σταματήσουν να υποχωρούν, μέχρι να επανέλθουν σε θέση Ονσάιντ από την ενέργεια 
κάποιου συμπαίκτη. Δεν πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα μέχρις ότου έχουν επανέλθει 
σε θέση Ονσάιντ κατ’ αυτό τον τρόπο. 

 Ποινή: ‘scrum’ στο κέντρο της Γραμμής 22 μέτρων. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το 
‘throw-in’. 
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Κανονισμός 13   Εναρκτήριο Σουτ και  
Σουτ Επανεκκίνησης του Παιχνιδιού

13.17   THE OPPOSING TEAM

(a)        The opposing team must not charge over the 22-metre line before the ball is kicked. 
              Sanction: Free Kick at the place of infringement.

(b)        If an opponent is on the wrong side of the 22-metre line and delays or obstructs the drop-
out, the player is guilty of misconduct.

              Sanction: Penalty kick on the 22-metre line
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22m line

Law 13 Kick-o� and Restart Kicks

13 .17  Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ

(α)  Η αντίπαλη ομάδα δεν πρέπει να επιτεθεί πέραν της Γραμμής των 22 μέτρων προτού 
πραγματοποιηθεί το σουτ.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free kick’ στην περιοχή των παραβάσεων.

(β)  Αν ένας αντίπαλος βρίσκεται στη λάθος μεριά της Γραμμής των 22 μέτρων και καθυστερήσει 
ή εμποδίσει το ‘drop-out’, ο παίκτης θεωρείται ότι υπέπεσε σε Απρεπή συμπεριφορά. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 22 μέτρων.     

Drop-out
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Κανονισμός 14 Η Μπάλα στο Έδαφος Χωρίς Τάκλ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Η κατάσταση αυτή προκύπτει όταν η μπάλα βρίσκεται διαθέσιμη στο έδαφος και κάποιος από τους 
παίκτες πέφτει στο έδαφος για να τη μαζέψει, με εξαίρεση αν συμβεί αμέσως μετά από ‘scrum’ ή 
‘ruck’

Προκύπτει, επίσης, και όταν ένας παίκτης βρίσκεται στο έδαφος έχοντας στην κατοχή του τη μπάλα, 
χωρίς να του έχει γίνει Τακλ .

Το αγώνας πρέπει να διεξάγεται με παίκτες που στηρίζονται στα πόδια τους . Η πτώση ενός παίκτη 
δεν πρέπει να καταστήσει ‘αδύνατον να παιχτεί η μπάλα’ (ball unplayable – μπολ ανπλέιαμπλ) . 
‘Αδύνατον να παιχτεί η μπάλα’ σημαίνει ότι η μπάλα δεν είναι άμεσα διαθέσιμη σε καμία από τις 
ομάδες, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας ή η φάση . 

Ο παίκτης που καθιστά αδύνατον ‘να παιχτεί η μπάλα’ (unplayable) ή που εμποδίζει την αντίπαλη 
ομάδα από το να πέσει κάτω, θεωρείται πως δρα ενάντια στο σκοπό και το πνεύμα του αγώνα και 
πρέπει να τιμωρηθεί .

Ο παίκτης που δεν δέχεται Τακλ, αλλά πέφτει στο έδαφος κρατώντας τη μπάλα ή ο παίκτης που 
πέφτει στο έδαφος για να μαζέψει τη μπάλα, πρέπει να δράσει άμεσα .    

14 .1  ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

(α)  Ο παίκτης πρέπει αμέσως να κάνει ένα από τα ακόλουθα τρία (3) πράγματα:
 

•	Να σηκωθεί με την μπάλα ή
•	Να πασάρει τη μπάλα ή 
•	Να αφήσει τη μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Ο παίκτης, ο οποίος πασάρει ή απελευθερώνει τη μπάλα, πρέπει επίσης να σηκωθεί ή να 
απομακρυνθεί από τη μπάλα άμεσα. Δίνεται πλεονέκτημα μονάχα αν αυτό συμβεί αμέσως.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

13.17   THE OPPOSING TEAM

(a)        The opposing team must not charge over the 22-metre line before the ball is kicked. 
              Sanction: Free Kick at the place of infringement.

(b)        If an opponent is on the wrong side of the 22-metre line and delays or obstructs the drop-
out, the player is guilty of misconduct.

              Sanction: Penalty kick on the 22-metre line
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22m line

Law 13 Kick-o� and Restart Kicks



WORLD RUGBY93
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(γ)  Ο παίκτης δεν πρέπει να κείται πάνω, γύρω ή κοντά στη μπάλα προκειμένου να εμποδίσει 
τους αντιπάλους του από το να την αποκτήσουν στην κατοχή τους.

 Πέναλτι: Παραχωρείται πέναλτι.
 Ποινή: Παραχωρείται Πέναλτι

(δ) Ένας παίκτης που βρίσκεται στο έδαφος δεν πρέπει να κάνει ή να προσπαθήσει να κάνει τακλ.
 Ποινή: Παραχωρείται Πέναλτι

14 .2  ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥΣ

(α)  Πτώση πάνω από τον παίκτη που βρίσκεται στο έδαφος με τη μπάλα. Ο παίκτης 
δεν πρέπει εκούσια να πέσει πάνω στον ή από πάνω από τον παίκτη με τη μπάλα, ο οποίος 
κείται στο έδαφος. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Πτώση πάνω από παίκτες που κείτονται στο έδαφος. Ο παίκτης δεν πρέπει 
εκούσια να πέσει πάνω στον ή πάνω από παίκτες που κείτονται στο έδαφος με τη μπάλα, 
ανάμεσά τους ή κοντά τους.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι. 
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Κανονισμός 14 Η Μπάλα στο Έδαφος Χωρίς Τάκλ Κανονισμός 15   Τάκλ: Ο Φορέας της Μπάλας Ρίπτεται
   στο Έδαφος

ΟΡΙΣΜΟΣ
Το Τακλ συντελείται όταν ο φορέας της μπάλας κρατιέται ταυτόχρονα από έναν ή περισσότερους 
αντίπαλούς του και ρίπτεται στο έδαφος και/ή η μπάλα αγγίξει το έδαφος .
Ο φορέας της μπάλας που δεν κρατιέται δεν του είναι tackled player (Τακλντ-πλέιερ = Παίκτης που 
δέχτηκε Τακλ) και θεωρείται ότι δεν του έχει γίνει τακλ .
Οι αντίπαλοι παίκτες που κρατάνε τον φορέα της μπάλας και τον ρίχνουν στο έδαφος και οι ίδιοι 
βρίσκονται στο έδαφος είναι γνωστοί ως tacklers (Τάκλερς) .
Οι αντίπαλοι παίκτες που κρατάνε τον φορέα της μπάλας και τον ρίχνουν στο έδαφος και οι ίδιοι δεν 
βρίσκονται στο έδαφος δεν θεωρούνται tacklers .

DEFINITIONS
A tackle occurs when the ball carrier is held by one or more opponents and is
brought to ground.
A ball carrier who is not held is not a tackled player and a tackle has not taken
place.
Opposition players who hold the ball carrier and bring that player to ground, and
who also go to ground, are known as tacklers. 
Opposition players who hold the ball carrier and do not go to ground are not
tacklers.

15.1      WHERE CAN A TACKLE TAKE PLACE

              A tackle can only take place in the �eld of play.
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Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

15 .1  ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΑ ΤΑΚΛ

 Το Τακλ μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα εντός του αγωνιστικού χώρου.

Τακλ
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   στο Έδαφος

15 .2  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑΚΛ

 Όταν ο φορέας της μπάλας κρατιέται από έναν αντίπαλό του και ένας συμπαίκτης του 
δεθεί στον φορέα, σχηματίζεται ‘maul’ και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί Τακλ.

15 .3  ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

(α) Αν ο φορέας της μπάλας βρίσκεται με το ένα ή και τα δυο γόνατα στο έδαφος, ο παίκτης 
θεωρείται πως έχει «ριφθεί στο έδαφος».

(β)  Αν ο φορέας της μπάλας βρίσκεται καθισμένος ή πάνω από άλλον παίκτη στο έδαφος, ο 
παίκτης θεωρείται πως έχει «ριφθεί στο έδαφος».

15 .4  Ο TACKLER (O ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑΚΛ)

(α)  Όταν ένας παίκτη κάνει τακλ σε έναν αντίπαλό του και βρεθούν και οι δυο στο έδαφος, ο 
‘tackler’ πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τον αντιπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Ο ‘tackler’ πρέπει να σηκωθεί αμέσως από το έδαφος ή να απομακρυνθεί από τον παίκτη 
που δέχτηκε το τακλ και από τη μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Ο ‘tackler’ πρέπει να σηκωθεί προτού παίξει τη μπάλα.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

15 .5  Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΤΑΚΛ (ΤΑCKLED)

(α)  Ο παίκτης, που δέχτηκε το τακλ, δεν πρέπει να κείτεται πάνω ή από πάνω από ή κοντά 
στην μπάλα προκειμένου να εμποδίσει τους αντίπαλούς από το να αποκτήσουν την κατοχή 
της, ενώ πρέπει να την κάνει αμέσως διαθέσιμη, ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Ο παίκτης που δέχτηκε το τακλ πρέπει αμέσως να πασάρει την μπάλα ή να την 
απελευθερώσει. Ο ίδιος παίκτης πρέπει αμέσως να σηκωθεί ή να απομακρυνθεί από τη μπάλα. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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Κανονισμός 15   Τάκλ: Ο Φορέας της Μπάλας Ρίπτεται
   στο Έδαφος

(γ)  Ο παίκτης που δέχτηκε το τακλ, μπορεί να απελευθερώσει τη μπάλα τοποθετώντας την 
στο έδαφος, δεδομένου πως θα το κάνει αμέσως. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Ο παίκτης που δέχτηκε το τακλ μπορεί να απελευθερώσει τη μπάλα σπρώχνοντας την 
πάνω στο έδαφος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, εκτός από μπροστά, δεδομένου πως θα 
το κάνει αμέσως.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
  
(ε)  Αν οι αντίπαλοι παίκτες, οι οποίοι είναι όρθιοι, επιχειρήσουν να παίξουν τη μπάλα, ο 

παίκτης που έχει δεχτεί το τακλ πρέπει να την απελευθερώσει.
  Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(c)         A tackled player may release the ball by putting it on the ground in any direction, provided
this is done immediately.

              Sanction: Penalty kick

(d)        A tackled player may release the ball by pushing it along the ground in any direction except
forward, provided this is done immediately.

              Sanction: Penalty kick

(e)        If opposition players who are on their feet attempt to play the ball, the tackled player must
release the ball.

              Sanction: Penalty kick
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Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

Ο παίκτης που δέχτηκε το τάκλ πρέπει 
να απελευθερώσει τη μπάλα αμέσως
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(στ)  Αν με τη φόρα της πτώσης του φορέα, η μπάλα βρεθεί εντός του ‘in-goal’, ο παίκτης 
μπορεί να σκοράρει ένα ‘try’ ή ένα ‘touch down’. 

(ζ)  Αν ο παίκτης δεχτεί το τακλ κοντά στη Γραμμή τέρματος, μπορεί αμέσως να προσγειώσει 
τη μπάλα πάνω στη ή πάνω από τη Γραμμή τέρματος προκειμένου να σκοράρει ένα ‘try’ ή 
ένα ‘touch down’. 

15.6      OTHER PLAYERS

(a)        After a tackle, all other players must be on their feet when they play the ball. Players are on
their feet if no other part of their body is supported by the ground or players on the ground.

              Sanction: Penalty kick

              Exception: Ball goes into the in-goal. After a tackle near the goal line, if the ball has been
released and has gone into the in-goal any player, including a player on the ground, may
ground the ball.

(f)         If a tackled player’s momentum carries the player into the in-goal, the player can score a try
or make a touch down.

(g)        If a player is tackled near the goal line, that player may immediately reach out and ground
the ball on or over the goal line to score a try or make a touch down.
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Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

15 .6  ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

(α)  Μετά το τακλ όλοι οι παίκτες πρέπει να στέκονται στα πόδια τους, όταν πρόκειται να παίξουν 
τη μπάλα. Οι παίκτες θεωρείται πως στέκονται στα πόδια τους, αν κανένα άλλο σημείο του 
σώματός τους δεν στηρίζεται στο έδαφος ή σε παίκτες που βρίσκονται στο έδαφος. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Εξαίρεση: Η μπάλα πάει στο in-goal. Όταν ένα τακλ γίνει κοντά στην goal line και η 
μπάλα έχει ελευθερωθεί μέσα στο goal line, οποιοσδήποτε παίκτης, συμπεριλαμβανομένου 
του παίκτη στο έδαφος μπορεί να προσγειώσει την μπάλα.

Ο παίκτης που δέχτηκε το τακλ κοντά στη Γραμμή τέρματος μπορεί 
να προσγειώσει τη μπάλα και να σκοράρει ένα ‘try’
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15.6      OTHER PLAYERS

(a)        After a tackle, all other players must be on their feet when they play the ball. Players are on
their feet if no other part of their body is supported by the ground or players on the ground.

              Sanction: Penalty kick

              Exception: Ball goes into the in-goal. After a tackle near the goal line, if the ball has been
released and has gone into the in-goal any player, including a player on the ground, may
ground the ball.

(f)         If a tackled player’s momentum carries the player into the in-goal, the player can score a try
or make a touch down.

(g)        If a player is tackled near the goal line, that player may immediately reach out and ground
the ball on or over the goal line to score a try or make a touch down.

WORLD RUGBY97

Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

Μετά το τακλ όλοι οι παίκτες πρέπει να στέκονται στα πόδια τους 
όταν πρόκειται να παίξουν τη μπάλα. 

Παίκτης που δεν στέκεται στα πόδια του και παίζει τη μπάλα 
κατά το τακλ
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(b)        After a tackle any players on their feet may attempt to gain possession by taking the ball
from the ball carrier’s possession.

(c)         Players in opposition to the ball carrier who remain on their feet who bring the ball carrier to
ground so that the player is tackled must release the ball and the ball carrier. Those players
may then play the ball providing they are on their feet and do so from behind the ball and
from directly behind the tackled player or a tackler closest to those players’ goal line.

              Sanction: Penalty kick

(d)        At a tackle or near to a tackle, other players who play the ball must do so from behind the
ball and from directly behind the tackled player or the tackler closest to those players’ goal
line.

              Sanction: Penalty kick
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Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

(β)  Μετά το τακλ, οποίος παίκτης στέκεται στα πόδια του, μπορεί να επιχειρήσει να αποκτήσει 
την κατοχή της μπάλας παίρνοντάς την από τον φορέα. 

(γ) Οι αντίπαλοι παίκτες που παραμένουν στα πόδια τους, (οι οποίοι φέρουν τον φορέα της 
μπάλα στο έδαφος, έτσι ώστε να γίνει το τακλ) πρέπει να απελευθερώσουν την μπάλα και 
τον φορέα της μπάλας. Αυτοί οι παίκτες μπορούν στη συνέχεια να παίξουν την μπάλα με 
την προϋπόθεση ότι στεκονται στα πόδια τους και ότι βρίσκονται πίσω από την μπάλα και 
ακριβώς πίσω από τον πεσμένο παίκτη ή πίσω από τον τάκλερ που είναι πιο κοντά στη 
γραμμή του τέρματος (του τάκλερ).

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Κατά το τάκλ ή κοντά στο τακλ, οι άλλοι παίκτες που παίζουν τη μπάλα, πρέπει να το 
κάνουν πίσω από τη μπάλα και πίσω ακριβώς από τον παίκτη που δέχτηκε το τακλ ή τον 
Τάκλερ που βρίσκεται πιο κοντά στη Γραμμή τέρματος των παικτών.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι. 

Παίκτες που δεν στέκονται στα πόδια τους και παίζουν τη μπάλα κατά το τακλ
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(b)        After a tackle any players on their feet may attempt to gain possession by taking the ball
from the ball carrier’s possession.

(c)         Players in opposition to the ball carrier who remain on their feet who bring the ball carrier to
ground so that the player is tackled must release the ball and the ball carrier. Those players
may then play the ball providing they are on their feet and do so from behind the ball and
from directly behind the tackled player or a tackler closest to those players’ goal line.

              Sanction: Penalty kick

(d)        At a tackle or near to a tackle, other players who play the ball must do so from behind the
ball and from directly behind the tackled player or the tackler closest to those players’ goal
line.

              Sanction: Penalty kick
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Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

(ε)  Όποιος παίκτης αποκτήσει την κατοχή της μπάλας κατά το τακλ, πρέπει να παίξει αμέσως 
τη μπάλα κινούμενος μακριά, πασάροντας ή σουτάροντας τη μπάλα. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Όποιος παίκτης αποκτήσει πρώτος την κατοχή της μπάλας, δεν πρέπει να πέσει στο 
έδαφος στο ή κοντά στο τακλ εκτός και αν δεχτεί τακλ από κάποιον αντίπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ζ)  Όποιος παίκτης αποκτήσει πρώτος την κατοχή της μπάλας μετά το τακλ ή κοντά στο τακλ, 
μπορεί να δεχτεί τακλ από αντίπαλο παίκτη, δεδομένου πως ο παίκτης θα ενεργήσει το 
τακλ όντας πίσω από τη μπάλα και άμεσα πίσω από τον παίκτη που θα δεχτεί το τακλ ή 
τον Τάκλερ που βρίσκεται πιο κοντά στη Γραμμή τέρματος του παίκτη. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(η)  Μετά το τακλ όποιος παίκτης βρίσκεται στο έδαφος δεν πρέπει να εμποδίσει κανέναν 
αντίπαλό του από το να αποκτήσει την κατοχή της μπάλας. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(θ)  Μετά το τακλ όποιος παίκτης βρίσκεται στο έδαφος δεν πρέπει να ενεργήσει ή να 
επιχειρήσει να ενεργήσει τακλ σε αντίπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ι)  Όταν ένας παίκτης που έχει δεχτεί τακλ τεντωθεί και προσπαθήσει να προσγειώσει 
τη μπάλα πάνω ή πέρα από τη Γραμμή τέρματος προκειμένου να σκοράρει ένα ‘try’, ο 
αντίπαλός του μπορεί να τραβήξει τη μπάλα από την κατοχή του παίκτη, αλλά όχι να την 
κλοτσήσει.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

15 .7  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

(α)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να εμποδίσει το παίκτη που έχει δεχτεί τακλ από το να 
πασάρει τη μπάλα.  

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να εμποδίσει τον παίκτη που έχει δεχτεί τακλ από το να 
απελευθερώσει τη μπάλα και να σηκωθεί από το έδαφος ή να απομακρυνθεί από τη μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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Κανονισμός 15   Τάκλ: Ο Φορέας της Μπάλας Ρίπτεται
   στο Έδαφος

(c)         No player may fall on or over the players lying on the ground after a tackle with the ball
between or near to them. 

              Sanction: Penalty kick

WORLD RUGBY101

(d)        Players on their feet must not charge or obstruct an opponent who is not near the ball.
              Sanction: Penalty kick

(e)        Danger may arise if a tackled player fails to release the ball or move away from it
immediately, or if that player is prevented from so doing. If either of these happens the
referee awards a penalty kick immediately.

              Sanction: Penalty kick

15.8      DOUBT ABOUT FAILURE TO COMPLY

              If the ball becomes unplayable at a tackle and there is doubt about which player did not
conform to Law, the referee orders a scrum immediately with the throw-in by the team that
was moving forward prior to the stoppage or, if no team was moving forward, by the
attacking team.

Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

(γ)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πέσει πάνω στον ή πάνω από τον παίκτη που έχει 
δεχτεί τακλ.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Οι παίκτες που στέκονται στα πόδια τους δεν πρέπει να επιτεθούν ή να εμποδίσουν 
οποιονδήποτε αντίπαλο παίκτη που δεν βρίσκεται κοντά στη μπάλα. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε)  Ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος αν ένας παίκτης που έχει δεχτεί τακλ δεν καταφέρει ή 
εμποδιστεί από το να απελευθερώσει τη μπάλα ή να απομακρυνθεί αμέσως από αυτή. 
Στην περίπτωση που προκύψει κάποια από τις δυο περιπτώσεις, ο διαιτητής πρέπει να 
παραχωρήσει αμέσως πέναλτι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

15 .8  ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

 Αν κατασταθεί αδύνατον να συνεχιστεί η φάση, διότι είναι αδύνατον ‘να παιχτεί η μπάλα’ 
(unplayable) και υπάρξει αμφιβολία σχετικά με το ποιος παίκτης δεν υπάκουσε στον 
κανονισμό, ο διαιτητής υποδεικνύει αμέσως την πραγματοποίηση ‘scrum’. Η ομάδα που 
κινούνταν προς τα μπροστά πριν τη διακοπή αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Αν καμία ομάδα 
δεν κινούνταν προς τα εμπρός, το ‘throw-in’ ανατίθεται στην επιτιθέμενη ομάδα.   

Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πέσει πάνω στον ή πάνω από τον παίκτη 
που έχει δεχτεί τακλ 
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(c)         No player may fall on or over the players lying on the ground after a tackle with the ball
between or near to them. 

              Sanction: Penalty kick
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(d)        Players on their feet must not charge or obstruct an opponent who is not near the ball.
              Sanction: Penalty kick

(e)        Danger may arise if a tackled player fails to release the ball or move away from it
immediately, or if that player is prevented from so doing. If either of these happens the
referee awards a penalty kick immediately.

              Sanction: Penalty kick

15.8      DOUBT ABOUT FAILURE TO COMPLY

              If the ball becomes unplayable at a tackle and there is doubt about which player did not
conform to Law, the referee orders a scrum immediately with the throw-in by the team that
was moving forward prior to the stoppage or, if no team was moving forward, by the
attacking team.

Law 15 Tackle: Ball Carrier Brought to Ground

DEFINITIONS
A ruck is a phase of play where one or more players from each team, who are on
their feet, in physical contact, close around the ball on the ground. Open play has
ended.

Players are rucking when they are in a ruck and using their feet to try to win or
keep possession of the ball, without being guilty of foul play.
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Law 16 Ruck

ΟΡΙΣΜΟΣ
‘Ruck’ ονομάζεται η φάση του αγώνα, όπου ένας ή περισσότεροι παίκτες από κάθε ομάδα, οι οποίοι 
στέκονται στα πόδια τους, βρίσκονται σε σωματική επαφή κοντά και γύρω από τη μπάλα, η οποία 
βρίσκεται στο έδαφος . Το ανοιχτό παιχνίδι θεωρείται λήξαν . 

‘Rucking’ (ράκιγκ) . Οι παίκτες πραγματοποιούν ‘rucking’ όταν βρίσκονται σε ένα ‘ruck’ και 
χρησιμοποιούν τα πόδια τους προσπαθώντας να κερδίσουν ή διατηρήσουν στην κατοχή τους τη 
μπάλα, χωρίς να υποπέσουν σε αντικανονικό παιχνίδι .

Ruck
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16 .1  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ RUCK

(α)  Που μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα ‘ruck’. Ένα ‘ruck’ μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα 
εντός του αγωνιστικού χώρου. 

(β)  Πώς μπορεί να σχηματιστεί ένα ‘ruck’. Οι παίκτες στέκονται στα πόδια τους. Τουλάχιστον 
ένας παίκτης πρέπει να βρίσκεται σε σωματική επαφή με κάποιον αντίπαλό παίκτη. Η 
μπάλα βρίσκεται στο έδαφος.

16 .2  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ RUCK

(α)  Όλοι οι παίκτες που σχηματίζουν, προσκολλώνται ή συμμετέχουν σε ένα ‘ruck’ πρέπει να 
κρατήσουν το κεφάλι και τους ώμους τους ψηλότερα από τους γοφούς τους.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’

(β)  Ο παίκτης που προσκολλάται σε ένα ‘ruck’, πρέπει να δεθεί στο ‘ruck’ χρησιμοποιώντας 
τουλάχιστον ολόκληρο το ένα χέρι του γύρω από τον κορμό ενός συμπαίκτη. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Η τοποθέτηση της παλάμης πάνω σε άλλο παίκτη δεν θεωρείται δέσιμο στην περίπτωση του ‘ruck’.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Όλοι οι παίκτες που σχηματίζουν, προσκολλώνται ή συμμετέχουν σε ένα ‘ruck’ πρέπει να 
στέκονται στα πόδια τους.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

16 .3  RUCKING

(α)  Οι παίκτες σε ένα ‘ruck’ πρέπει να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Κανένας παίκτης δεν πρέπει να πέσει ή να γονατίσει εκούσια σε ένα ‘ruck’. Κάτι τέτοιο θα 
θεωρηθεί επικίνδυνο παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ) Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να καταρρεύσει εκούσια σε ένα ‘ruck’. Κάτι τέτοιο θα 
θεωρηθεί επικίνδυνο παιχνίδι. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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(δ)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πηδήξει στην κορυφή ενός ‘ruck’. 
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε)  Το κεφάλι και οι ώμοι των παικτών δεν επιτρέπεται να βρεθούν χαμηλότερα από το ύψος 
των γοφών τους.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’

(στ)  Οι παίκτες που κάνουν ‘rucking’ για τη μπάλα, δεν πρέπει να κάνουν ‘ruck’ σε παίκτες 
στο έδαφος. Ένας παίκτης που κάνει ‘rucking’ για τη μπάλα πρέπει να προσπαθήσει να 
αποκτήσει την κατοχή της μπάλας, χωρίς να πατήσει εκούσια τους παίκτες που βρίσκονται 
στο έδαφος. Ο παίκτης που κάνει ‘rucking’ πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο όσο πιο κοντά στη 
μπάλα γίνεται.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι για επικίνδυνο παιχνίδι.

16 .4  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ RUCK

(α)  Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να επιστέφουν τη μπάλα μέσα στο ‘ruck’. 
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(β)  Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να πιάσουν τη μπάλα χρησιμοποιώντας τα χέρια εντός του ‘ruck’
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να σηκώσουν τη μπάλα χρησιμοποιώντας τα πόδια τους εντός του ‘ruck’.
 Πέναλτι: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Οι παίκτες που βρίσκονται στο έδαφος εντός ή κοντά στο ‘ruck’, πρέπει να προσπαθήσουν 
να απομακρυνθούν μακριά από τη μπάλα. Οι παίκτες αυτοί δεν πρέπει να αναμειχθούν με 
τη μπάλα όσο εκείνη βρίσκεται εντός του ‘ruck’ ή την ώρα που απομακρύνεται. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πέσει πάνω από ή πάνω στη μπάλα την ώρα που 
εκείνη βγαίνει από το ‘ruck’.  

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνει την 
αντίπαλη ομάδα να πιστέψει πως η μπάλα βρίσκεται εκτός του ‘ruck’, ενώ εκείνη βρίσκεται 
ακόμα εντός του.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.
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16.5      OFFSIDE AT THE RUCK

(a)        The o�side line. There are two o�side lines parallel to the goal lines, one for each team.
Each o�side line runs through the hindmost foot of the hindmost player in the ruck. If the
hindmost foot of the hindmost player is on or behind the goal line, the o�side line for the
defending team is the goal line.

(b)        Players must either join a ruck, or retire behind the o�side line immediately. If a player
loiters at the side of a ruck, the player is o�side.

              Sanction: Penalty kick

(c)         Players joining or rejoining the ruck. A player joining a ruck must do so from behind the
foot of the hindmost team-mate in the ruck. A player may join alongside this hindmost
player. If a player joins the ruck from the opponents’ side, or in front of the hindmost team-
mate, the player is o�side. A player may bind onto an opposition player providing the player
is not otherwise o�side.

              Sanction: Penalty kick on the o�ending team’s o�side line
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Law 16 Ruck

16 .5  ΟΦΣΑΙΝΤ ΣΤΟ RUCK

(α)  Η γραμμή Οφσάιντ. Υπάρχουν δυο (2) γραμμές Οφσάιντ παράλληλες προς τις Γραμμή 
τέρματος, μία για κάθε ομάδα. Κάθε γραμμή Οφσάιντ διατρέχει το ‘hindmost foot’ του 
‘hindmost player’ (χίντμοστ πλέιερ = ακροτελευταίος παίκτης) του ‘ruck’. Αν το ‘hindmost 
foot’ του ‘hindmost player’ βρίσκεται πάνω ή πίσω από τη Γραμμή τέρματος, η γραμμή 
Οφσάιντ για την αμυνόμενη ο ομάδα είναι η Γραμμή τέρματος.

(β)  Οι παίκτες πρέπει είτε να προσκολληθούν στο ‘ruck’ ή να υποχωρήσουν αμέσως πίσω από τη 
γραμμή Οφσάιντ. Αν κάποιος παίκτης βραδυπορήσει στα πλάγια ενός ‘ruck’ θεωρείται Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι. 

(γ)  Παίκτες προσκολλώνται ή επαναπροσκολλώνται στο ‘ruck’. Όλοι οι παίκτες 
που προσκολλώνται σε ένα ‘ruck’, πρέπει να το κάνουν πίσω από το πόδι του ‘hindmost 
player’. Αν ο παίκτης προσκολληθεί στο ‘ruck’ από τη μεριά των αντιπάλων ή μπροστά από 
τον συμπαίκτη τους που είναι ‘hindmost player’, ο παίκτης θεωρείται Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στην γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας. 

Σε ένα ‘ruck’ ή ‘maul’, η γραμμή Οφσάιντ διατρέχει το ‘hindmost foot’ 
του παίκτη της ίδιας ομάδας. Ο παίκτης με την κίτρινη φανέλα στη δεξιά 

μεριά της φωτογραφίας είναι Οφσάιντ
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16.5      OFFSIDE AT THE RUCK

(a)        The o�side line. There are two o�side lines parallel to the goal lines, one for each team.
Each o�side line runs through the hindmost foot of the hindmost player in the ruck. If the
hindmost foot of the hindmost player is on or behind the goal line, the o�side line for the
defending team is the goal line.

(b)        Players must either join a ruck, or retire behind the o�side line immediately. If a player
loiters at the side of a ruck, the player is o�side.

              Sanction: Penalty kick

(c)         Players joining or rejoining the ruck. A player joining a ruck must do so from behind the
foot of the hindmost team-mate in the ruck. A player may join alongside this hindmost
player. If a player joins the ruck from the opponents’ side, or in front of the hindmost team-
mate, the player is o�side. A player may bind onto an opposition player providing the player
is not otherwise o�side.

              Sanction: Penalty kick on the o�ending team’s o�side line
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Law 16 Ruck

(δ)  Παίκτες που δεν προσκολλώνται στο ‘ruck’. Αν ένας παίκτης βρεθεί μπροστά από 
τη γραμμή Οφσάιντ και δεν προσκολληθεί το ‘ruck’ πρέπει να υποχωρήσει αμέσως πίσω 
από τη γραμμή Οφσάιντ. Αν ο παίκτης που βρίσκεται πίσω από την γραμμή Οφσάιντ την 
περάσει και δεν προσκολληθεί στο ‘ruck’ θεωρείται Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας. 

16 .6  ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ RUCK

 Το ‘ruck’ θεωρείται πως ολοκληρώθηκε επιτυχώς, όταν η μπάλα φύγει από το ‘ruck’ ή 
όταν η μπάλα βρεθεί πάνω ή πέρα από τη Γραμμή τέρματος.

16 .7  ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ RUCK

(α)  Το ‘ruck’ θεωρείται πως ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς όταν καταστεί αδύνατον να συνεχιστεί 
η φάση, επειδή είναι αδυνατόν ‘να παιχτεί η μπάλα’ (unplayable) και ο διαιτητής υποδείξει 
την πραγματοποίηση ‘scrum’. 

  Η ομάδα που κινούνταν προς τα εμπρός αμέσως πριν καταστεί αδύνατον να συνεχιστεί 
η φάση, επειδή είναι αδυνατόν ‘να παιχτεί η μπάλα’ (unplayable) μέσα στο ‘ruck’, 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

 Αν καμία ομάδα δεν κινούνταν προς τα εμπρός ή αν ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει 
ποια ομάδα κινούνταν προς τα εμπρός, προτού καταστεί αδύνατον να συνεχιστεί η φάση, 
επειδή είναι αδυνατόν ‘να παιχτεί η μπάλα’ (unplayable) μέσα στο ‘ruck’, η ομάδα που 
κινούνταν προς τα εμπρός πριν από την έναρξη του ‘ruck’ αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

 Αν καμία ομάδα δεν κινούνταν εμπρός, τότε το ‘throw-in’ αναλαμβάνει η επιτιθέμενη ομάδα. 

(β)  Πριν ο διαιτητής σφυρίξει και υποδείξει την πραγματοποίηση του ‘scrum’ επιτρέπει ένα 
λογικό χρονικό διάστημα, ώστε η μπάλα να βγει από το ‘ruck’, ειδικά αν καμία από τις δυο 
ομάδες δεν κινείται προς τα εμπρός. Αν το ‘ruck’ σταματήσει να κινείται ή αν ο διαιτητής 
αποφασίσει πως κατά πάσα πιθανότητα η μπάλα δεν πρόκειται να βγει από το ‘ruck’ εντός 
ενός λογικού χρονικού διαστήματος, ο διαιτητής οφείλει να υποδείξει την πραγματοποίηση 
ενός ‘scrum’. 

(γ)  Όταν μια ομάδα έχει κερδίσει τη μπάλα σε ένα ruck και η μπάλα είναι διαθέσιμη για να 
παιχτεί ο διαιτητής θα φωνάξει «Use it!», όπου η μπάλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί  μέσα 
σε πέντε δευτερόλεπτα. Εάν η μπάλα δεν χρησιμοποιηθεί εντός πέντε δευτερολέπτων ο 
διαιτητής θα απονείμει scrum και η ομάδα που δεν έχει την κατοχή της μπάλας στο ruck 
ρίχνει την μπάλα.
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Το ‘maul’ συντελείται όταν ο παίκτης που κρατάει τη μπάλα κρατιέται από έναν ή περισσότερους 
αντίπαλους και ένας ή περισσότεροι συμπαίκτες του φορέα της μπάλας είναι δεμένοι πάνω στον 
φορέα . Το ‘maul’ αποτελείται, άρα, από τουλάχιστον τρεις (3) παίκτες, οι οποίοι στέκονται στα πόδια 
τους: τον φορέα της μπάλας και τουλάχιστον έναν ακόμα παίκτη από κάθε ομάδα . Όλοι οι παίκτες 
που συμμετέχουν στο ‘maul’ πρέπει να γαντζωθούνε ή να δεθούνε στο ‘maul’ και να στέκονται στα 
πόδια τους και να κινούνται προς μια Γραμμή τέρματος . Το ανοιχτό παιχνίδι θεωρείται λήξαν . 

DEFINITIONS
A maul begins when a player carrying the ball is held by one or more opponents,
and one or more of the ball carrier’s team mates bind on the ball carrier. A maul
therefore consists, when it begins, of at least three players, all on their feet; the
ball carrier and one player from each team. All the players involved must be caught
in or bound to the maul and must be on their feet and moving towards a goal line.
Open play has ended.
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Law 17 Maul

Maul
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DEFINITIONS
A maul begins when a player carrying the ball is held by one or more opponents,
and one or more of the ball carrier’s team mates bind on the ball carrier. A maul
therefore consists, when it begins, of at least three players, all on their feet; the
ball carrier and one player from each team. All the players involved must be caught
in or bound to the maul and must be on their feet and moving towards a goal line.
Open play has ended.
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Law 17 Maul
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Δεν έχει σχηματιστεί ‘maul’.
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17 .1  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ MAUL

(α)  Που μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα ‘maul’. Το ‘maul’ μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα 
εντός του αγωνιστικού χώρου. 

17 .2  ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ MAUL

(α)  Το κεφάλι και οι ώμοι των παικτών που προσκολλώνται σε ένα ‘maul’ πρέπει να 
κρατηθούν πάνω από το ύψος των γοφών τους.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free kick’.

(β)  Ο παίκτης πρέπει να πιαστεί ή να δεθεί μέσα στο ‘maul’ και όχι στις πλευρές του. 
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Η τοποθέτηση της παλάμης πάνω στο ενός παίκτη δεν συντελεί δέσιμο.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ) Παίκτες στα πόδια τους. Οι παίκτες που βρίσκονται μέσα σε ένα ‘maul’ πρέπει να 
κρατηθούν στα πόδια τους. Ο φορέας της μπάλας μπορεί να πέσει στο έδαφος, δεδομένου 
ότι η μπάλα γίνεται άμεσα διαθέσιμη και ο αγώνας συνεχίζεται. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε) Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να καταρρεύσει εκούσια σε ένα ‘maul’. Η ενέργεια αυτή 
θα θεωρηθεί επικίνδυνο παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πηδήξει πάνω από ένα ‘maul’. 
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

17 .3  ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΕ MAUL

(α)  Κανένας παίκτης δεν επιτρέπεται να προσπαθήσει να τραβήξει έναν αντίπαλό του έξω από το ‘maul’.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Κανένας παίκτης δεν πρέπει να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνει την αντίπαλη 
ομάδα να πιστέψει πως η μπάλα βρίσκεται εκτός ‘maul’ ενώ στην πραγματικότητα είναι 
ακόμα εντός του.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.
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17 .4  ΟΦΣΑΙΝΤ ΣΤΟ MAUL

(α)  Η γραμμή Οφσάιντ. Υπάρχουν δυο (2) γραμμές Οφσάιντ παράλληλες προς τις Γραμμή 
τέρματος, μία για κάθε ομάδα. Κάθε γραμμή Οφσάιντ διατρέχει το ‘hindmost foot’ του 
‘hindmost player’ του ‘maul’. Αν το ‘hindmost foot’ του ‘hindmost player’ βρίσκεται πάνω 
ή πίσω από τη Γραμμή τέρματος, η γραμμή Οφσάιντ για την αμυνόμενη ο ομάδα είναι η 
Γραμμή τέρματος.

(β)  Οι παίκτες πρέπει είτε να προσκολληθούν στο ‘maul’ ή να υποχωρήσουν αμέσως πίσω από 
τη γραμμή Οφσάιντ. Αν κάποιος παίκτης βραδυπορήσει στα πλάγια ενός ‘maul’ θεωρείται 
Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας. 

(γ)  Παίκτες προσκολλώνται στο ‘maul’. Όλοι οι παίκτες που προσκολλώνται σε ένα 
‘maul’ πρέπει να το κάνουν πίσω από το πόδι του ‘hindmost player’. Αν ο παίκτης 
προσκολληθεί στο ‘maul’ από τη μεριά των αντιπάλων ή μπροστά από τον συμπαίκτη τους 
που είναι ‘hindmost player’, ο παίκτης θεωρείται Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας. 

(δ)  Παίκτες που δεν προσκολλώνται στο ‘maul’. Αν ένας παίκτης βρεθεί μπροστά από 
τη γραμμή Οφσάιντ και δεν προσκολληθεί το ‘maul’, πρέπει να υποχωρήσει αμέσως πίσω 
από τη γραμμή Οφσάιντ. Αν ο παίκτης που βρίσκεται πίσω από την γραμμή Οφσάιντ την 
περάσει και δεν προσκολληθεί στο ‘maul’, θεωρείται Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας. 

(ε)  Παίκτες που φεύγουν ή επαναπροσκολλούνται στο ‘maul’. Αν ένας παίκτης 
εγκαταλείψει το ‘maul’, πρέπει να υποχωρήσει αμέσως πίσω από τη γραμμή Οφσάιντ, 
διαφορετικά θα θεωρηθεί Οφσάιντ. Μόλις ο παίκτης βρεθεί σε θέση Ονσάιντ μπορεί 
να προσκολληθεί και πάλι στο ‘maul’.  Αν ο παίκτης προσκολληθεί μπροστά από τον 
συμπαίκτη του που είναι ‘hindmost player’, ο παίκτης θεωρείται Οφσάιντ. Ο παίκτης 
μπορεί να προσκολληθεί στο ‘maul’ δίπλα στον συμπαίκτη του που είναι ‘hindmost player’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας.
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(στ)  Όταν οι παίκτες της ομάδας που δεν έχουν την κατοχή της μπάλα σε ένα maul 
εγκαταλείψουν οικιοθελώς τo maul έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλη παίκτες εκείνης 
της ομάδας μέσα στο maul, το maul  μπορεί να συνεχιστεί και δημιουργεί δύο γραμμές 
οφσάιντ. Η γραμμή οφσάιντ, για την ομάδα που έχει την κατοχή περνά μέσα από το 
τελευταίο πόδι του τελευταίου παίκτη στο maul και για την ομάδα που δεν έχει την κατοχή 
είναι μια γραμμή που διασχίζει το πρώτο πόδι του πρώτου παίκτη της ομάδας που έχει την 
κατοχή στο maul.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ζ)  Όταν οι παίκτες της ομάδας που δεν έχουν την κατοχή της μπάλα σε ένα maul 
εγκαταλείψουν οικιοθελώς τo maul έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλη παίκτες εκείνης της 
ομάδας μέσα στο maul, οι παίκτες της ομάδας μπορούν να επανέλθουν στο maul υπό την 
προϋπόθεση ότι ο πρώτος παίκτης θα δεθεί στον πρώτο παίκτη του maul, της ομάδας που 
έχει στην κατοχή της την μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

17 .5  ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ MAUL

 Ένα ‘maul’ θεωρείται πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία όταν:
•	η μπάλα ή ο παίκτης με τη μπάλα εγκαταλείψει το ‘maul’.
•	όταν η μπάλα βρεθεί στο έδαφος 
•	όταν η μπάλα βρεθεί πάνω ή πέρα από τη Γραμμή τέρματος. 

17 .6  ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ MAUL

(α)  Ένα ‘maul’ θεωρείται πως ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς, αν παραμείνει σταθερό ή 
σταματήσει να προχωράει μπροστά για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα (5’’). Στην 
περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η πραγματοποίηση ενός ‘scrum’. 

(β)  Το ‘maul’ θεωρείται πως ολοκληρώθηκε ανεπιτυχώς, αν καταστεί αδύνατον να συνεχιστεί 
η φάση, δηλαδή ‘να παιχτεί η μπάλα’ (unplayable) ή αν το ‘maul’ καταρρεύσει (όχι 
ως αποτέλεσμα αντικανονικού παιχνιδιού). Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η 
πραγματοποίηση ‘scrum’.

(γ)  ‘Scrum’ μετά από ‘maul’. Η ομάδα που δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή της κατά την 
έναρξη του ‘maul’ αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Αν ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει 
ποια ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας, τότε το ‘throw-in’ ανατίθεται στην ομάδα που 
κινούνται προς τα μπροστά πριν σταματήσει το ‘maul’. Αν καμία ομάδα δεν κινούνταν προς 
τα μπροστά, το ‘throw-in’ αναλαμβάνει η επιτιθέμενη ομάδα. 
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(δ)  Αν ένα ‘maul’ παραμείνει σταθερό ή σταματήσει να κινείται προς τα μπροστά για 
περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα (5’’), αλλά η μπάλα συνεχίσει να κινείται και ο 
διαιτητής μπορεί να τη δει, τότε επιτρέπει ένα λογικό χρονικό διάστημα, ώστε να βγει 
η μπάλα από το ‘maul’. Αν η μπάλα δεν βγει από το ‘maul’ εντός λογικού χρονικού 
διαστήματος, ο διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση ‘scrum’.

(ε)  Αν ένα ‘maul’ έχει σταματήσει να κινείται προς τα μπροστά, μπορεί να αρχίσει να κινείται 
και πάλι προς τα μπροστά, αρκεί να το κάνει εντός πέντε δευτερολέπτων (5’’). Αν το ‘maul’ 
σταματήσει να κινείται προς τα μπροστά για δεύτερη φορά και αν η μπάλα συνεχίσει να 
κινείται και ο διαιτητής μπορεί να τη δει, τότε επιτρέπει ένα λογικό χρονικό διάστημα, ώστε 
να βγει η μπάλα από το ‘maul’. Αν η μπάλα δεν βγει από το ‘maul’ εντός λογικού χρονικού 
διαστήματος, ο διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση ‘scrum’. 

(στ)  Όταν δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η φάση και η μπάλα δεν είναι δυνατόν να παιχτεί 
(unplayable) εντός ενός ‘maul’, ο διαιτητής δεν επιτρέπει την παρατεταμένη πάλη για την 
απόκτηση της κατοχής της. Υποδεικνύεται η πραγματοποίηση ‘scrum’. 

(ζ)  Αν ο φορέας της μπάλας μέσα σε ένα ‘maul’ πέσει στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου να 
βρίσκεται στο έδαφος με το ένα ή και τα δυο γόνατα ή καθιστός, ο διαιτητής υποδεικνύει 
την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’, εκτός και αν η μπάλα γίνει άμεσα διαθέσιμη. 

 Αν η μπάλα είναι άμεσα διαθέσιμη ο διαιτητής θα φωνάξει “Use it” (γιουζ ιτ = 
χρησιμοποιησέ την) όπου η μπάλα θα πρέπει να παιχτεί εντός πέντε (5) δευτερολέπτων. Αν 
η μπάλα δεν παιχτεί μέσα σε πέντε (5) δευτερόλεπτα, ο διαιτητής θα απονέμει scrum και η 
αντίπαλη ομάδα κερδίζει το throw in.

(η)  ‘Scrum’ μετά από ‘maul’ όταν ο λήπτης κρατιέται. Αν ένας παίκτης πιάσει τη μπάλα 
αμέσως μετά το σουτ αντιπάλου του, εκτός από την περίπτωση ενός εναρκτήριο σουτ ή 
ενός ‘drop-out’, και ο παίκτης κρατηθεί αμέσως από κάποιον αντίπαλό του, δύναται να 
σχηματιστεί ‘maul’. Αν στη συνέχεια το ‘maul’ παραμείνει σταθερό, σταματήσει να κινείται 
προς τα μπροστά για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα (5’’) ή η φάση δεν μπορεί να 
συνεχιστεί, διότι η μπάλα δεν μπορεί να παιχτεί (unplayable), ο διαιτητής υποδεικνύει την 
πραγματοποίηση ενός ‘scrum’. Η ομάδα του παίκτη που έπιασε τη μπάλα αναλαμβάνει το 
‘throw-in’. 

 «Αμέσως μετά το σουτ αντιπάλου» σημαίνει πως η μπάλα δεν άγγιξε κανέναν άλλο παίκτη 
ή το έδαφος πριν την πιάσει ο παίκτης.
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Κανονισμός 18 Mark

DEFINITIONS
To make a mark, a player must be on or behind that player’s 22-metre line. A
player with one foot on the 22-metre line or behind it is considered to be ‘in the
22’. The player must make a clean catch direct from an opponent’s kick and at the
same time shout “Mark”. A mark cannot be made from a kick-o�, or a restart kick
except for a drop-out.

A kick is awarded for a mark. The place for the kick is the place of the mark.

A player may make a mark even though the ball touched a goal post or crossbar
before being caught.

A player from the defending team may make a mark in in-goal.
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Mark!

Law 18 Mark

ΟΡΙΣΜΟΣ
Για να γίνει ένα ‘mark’ ο παίκτης πρέπει να βρίσκεται πάνω ή πίσω από τη Γραμμή των 22 μέτρων . Αν ο 
παίκτης έχει το ένα πόδι του πάνω ή πίσω από τη Γραμμή των 22 μέτρων θεωρείται πως είναι «εντός 
του 22» . Ο παίκτης πρέπει να πιάσει καθαρά τη μπάλα, αμέσως μετά από σουτ αντιπάλου του και 
ταυτόχρονα να φωνάξει «μαρκ» . Το ‘mark’ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από εναρκτήριο σουτ .

Μετά από το ‘mark’ παραχωρείται σουτ . Το σημείο που έγινε το ‘mark’ είναι και το σημείο 
πραγματοποίησης του σουτ .

Ο παίκτης μπορεί να κάνει ‘mark’ ακόμα και αν η μπάλα αγγίξει πρώτα κάποια από τις κάθετες 
δοκούς ή την οριζόντια δοκό και μετά καταλήξει στον παίκτη .

Ο παίκτης από την αμυνόμενη ομάδα μπορεί να κάνει ‘mark’ μέσα στο ‘in-goal’ .   

Mark



LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2016 114

Κανονισμός 18 MarkΚανονισμός 18 Mark

DEFINITIONS
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player with one foot on the 22-metre line or behind it is considered to be ‘in the
22’. The player must make a clean catch direct from an opponent’s kick and at the
same time shout “Mark”. A mark cannot be made from a kick-o�, or a restart kick
except for a drop-out.

A kick is awarded for a mark. The place for the kick is the place of the mark.

A player may make a mark even though the ball touched a goal post or crossbar
before being caught.

A player from the defending team may make a mark in in-goal.
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Mark!

Law 18 Mark

18 .1 ΜΕΤΑ ΤΟ MARK

 Ο διαιτητής σφυρίζει αμέσως και παραχωρεί σουτ στον παίκτη που έκανε το ‘mark’.

18 .2  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΟΥΤ

 Το σουτ παραχωρείται στο σημείο που έγινε το ‘mark’. Εάν το mark έγινε στο in goal γκολ, 
τότε το σουτ παραχωρείται 5 μέτρα από τη γραμμή του τέρματος και στην ευθεία από το 
σημείο που έγινε το mark.

18 .3  ΣΟΥΤ – ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ

 Το σουτ πραγματοποιείται πάνω ή πίσω από το ‘mark’ σε ευθεία με το ‘mark’.

18 .4  ΠΟΙΟΣ ΣΟΥΤΑΡΕΙ

 Το σουτ πραγματοποιείται από τον παίκτη που έκανε το ‘mark’. Αν ο παίκτης δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει το σουτ εντός ενός λεπτού (1’), υποδεικνύεται η πραγματοποίηση ενός 
‘scrum’ στο σημείο του ‘mark’. Η ομάδα του παίκτη αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Αν το ‘mark’ 
βρίσκεται μέσα στο ‘in-goal’, το ‘scrum’ πραγματοποιείται σε απόσταση πέντε (5) μέτρων 
από τη Γραμμή τέρματος σε ευθεία με το ‘mark’.

18 .5  ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΤΟ ΣΟΥΤ

 Για το ‘mark’ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 21 – ‘free-kick’.
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18 .6  Η ΕΝΑΛΛAΚΤΙΚΗ ΤΟΥ SCRUM

(α)  Η ομάδα του παίκτη που έκανε το ‘mark’ μπορεί να επιλέξει την πραγματοποίηση του ‘scrum’.

(β)  Που πραγματοποιείται το ‘scrum’. Αν το ‘mark’ έχει γίνει εντός του Αγωνιστικού 
Χώρου, το ‘scrum’ πραγματοποιείται στο σημείο του ‘mark’, αλλά σε απόσταση 
τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ‘touch-line’. Αν το ‘mark’ γίνει στο ‘in-goal’, το 
‘scrum’ πραγματοποιείται σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από το τη Γραμμή τέρματος σε 
ευθεία με το ‘mark’ και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από την ‘touch-line’. 

(γ)  Ποιος αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Η ομάδα του παίκτη που έκανε το ‘mark’ 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

18 .7  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ

(α)  Οι αντίπαλοι παίκτες, είτε είναι Ονσάιντ, είτε Οφσάιντ, δεν πρέπει να επιτεθούν μετά το σφύριγμα του 
διαιτητή στον παίκτη που κάνει το ‘mark’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Που πραγματοποιείται το πέναλτι. Αν ο παίκτης που έκανε την παράβαση ήταν σε θέση Ονσάιντ, 
το πέναλτι πραγματοποιείται στο σημείο της παράβασης. Αν ο παίκτης που έκανε την παράβαση ήταν 
σε θέση Οφσάιντ, το πέναλτι πραγματοποιείται στο σημείο πάνω στη Γραμμή Οφσάιντ. (Κανονισμός 
11 – Οφσάιντ και Ονσάιντ στο Γενικό Παιχνίδι)

(γ)  Το πέναλτι. Το πέναλτι μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε παίκτη της μη-επιτιθέμενης ομάδας.

Law 19 Touch and Lineout
Law 20 Scrum
Law 21 Penalty and Free Kicks
Restarts

Law 19 Touch and Lineout
Law 20 Scrum
Law 21 Penalty and Free Kicks

During the match
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Law 19 Touch and Lineout
Law 20 Scrum
Law 21 Penalty and Free Kicks
Restarts

Law 19 Touch and Lineout
Law 20 Scrum
Law 21 Penalty and Free Kicks

During the matchΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Επανενάρξεις

Κανονισμός 19    Touch (πλάγια γραμμή) και Line-out  
  (επανεκκίνηση μετά το ‘touch’)

Κανονισμός 20  Scrum
Κανονισμός 21  Πεναλτι και Free kick (ελεύθερο σουτ)

Law 19 Touch and Lineout
Law 20 Scrum
Law 21 Penalty and Free Kicks
Restarts

Law 19 Touch and Lineout
Law 20 Scrum
Law 21 Penalty and Free Kicks

During the match
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

TOUCH

ΟΡΙΣΜΟΣ
«Απευθείας σουτ στο ‘touch’» σημαίνει ότι η μπάλα κλωσήθηκε κατευθείαν στο ‘touch’, χωρίς να 
προσγειωθεί στον Αγωνιστικό Χώρο και χωρίς να αγγίξει κάποιον παίκτη ή τον διαιτητή .

«Το 22» καλείται η περιοχή μεταξύ της Γραμμή τέρματος και της Γραμμής 22 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης και της Γραμμής 22 μέτρων, αλλά εξαιρουμένης της Γραμμή τέρματος .

Η Γραμμή ‘touch’ είναι μια νοητή γραμμή, η οποία είναι κάθετη στην ‘touch-line’ και η οποία διατρέχει 
το σημείο που γίνεται το ‘throw-in’ .

Η μπάλα βρίσκεται στο ‘touch’, όταν χωρίς να την έχει φέρει κάποιος παίκτης αγγίξει την ‘touch-line’ ή 
οτιδήποτε ή οποιονδήποτε πάνω ή πέρα από την ‘touch-line’ .

Η μπάλα  βρίσκεται στο ‘touch’, όταν τη φέρει κάποιος παίκτης και ο φορέας (ή η μπάλα) αγγίξει την 
‘touch-line’ ή το έδαφος πίσω από την ‘touch-line’ .

Το σημείο που ο φορές (ή η μπάλα) αγγίξει ή διασχίσει την ‘touch-line’ είναι το σημείο που η μπάλα 
βρέθηκε στο ‘touch’ .

Η μπάλα βρίσκεται στο ‘touch’ αν ένας παίκτης την πιάσει έχοντας το ένα πόδι του πάνω στην ‘touch-
line’ ή στο έδαφος πέρα από την ‘touch-line’ .

Αν η μπάλα διασχίσει την ‘touch-line’ ή την ‘touch-in-goal line’ και την πιάσει ένας παίκτης που έχει 
και τα δυο (2) του πόδια πάνω στον αγωνιστικό χώρο, η μπάλα δεν θεωρείται πως βρέθηκε στο ‘touch’ 
ή στο ‘touch-in-goal’ . Ο παίκτης μπορεί να ρίξει τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο . Αν ένας παίκτης 
πηδήξει και την πιάσει πρέπει να καταφέρει να προσγειωθεί με τα δυο (2) πόδια στον αγωνιστικό χώρο 
για να θεωρηθεί πως η μπάλα βρέθηκε στο ‘touch’ ή στο ‘touch-in-goal’ . 

Ο παίκτης στο ‘touch’ μπορεί να σουτάρει ή να ρίξει τη μπάλα, αλλά όχι να την κρατήσει, δεδομένου 
πως δεν έχει περάσει το επίπεδο της ‘touch-line’ . Ως επίπεδο της ‘touch-line’ θεωρείται ο κάθετος 
χώρος που υπάρχει πάνω από την ‘touch-line’ .
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   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

19 .1  THROW-IN (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΑΛΑΣ)

ΧΩΡΙΣ ΟΦΕΛΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ

(α)  Εκτός του ‘22’ της ομάδας, ένας παίκτης της ομάδας σουτάρει απευθείας 
στο ‘touch’. Εκτός από την περίπτωση του πέναλτι, όταν ένας παίκτης σε οποιοδήποτε 
σημείο του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος βρίσκεται εκτός του ‘22’ σουτάρει απευθείας στο 
‘touch’, δεν υπάρχει όφελος σε έδαφος. Το ‘throw-in’ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο 
αντίθετο σημείο από εκεί που ο παίκτης σούταρε τη μπάλα, είτε στο σημείο που πήγε στο 
‘touch’, όποιο είναι πιο κοντά στο Γραμμή τέρματος του παίκτη.

(β)  Ο παίκτης πηγαίνει τη μπάλα στο ‘22’ της ομάδας. Όταν ένας αμυνόμενος παίκτης 
πιάσει τη μπάλα έξω από το ‘22’, τη βάλει ή την πάει μέσα στο ‘22’ και στη συνέχεια τη 
σουτάρει απευθείας στο ‘touch’, δεν υπάρχει όφελος σε έδαφος. 

(γ)  Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια μέσα από τη γραμμή 22 μέτρων, μαζέψει την 
μπάλα που ήταν σταθερή έξω από τη γραμμή των 22 μέτρων, και κλωτσήσει την μπάλα 
άμεσα σε touch , τότε ο παίκτης έχει επιστρέψει την μπάλα πίσω στη γραμμή των 22 
μέτρων, έτσι δεν υπάρχει όφελος σε έδαφος.

(δ)  Αμυνόμενη ομάδα παίρνει μπάλα στα δικά της 22 σε scrum ή lineout. Όταν η 
αμυνόμενη ομάδα ρίξει την μπάλα σε ένα scrum ή lineout έξω από τα  22 και η μπάλα 
διασχίσει τα 22 χωρίς να αγγίξει έναν αντίπαλο παίκτη και, στη συνέχεια, ένας παίκτης από 
την αμυνόμενη ομάδα κλωτσήσει την μπάλα απευθείας σε touch πριν  την ακουμπήσει 
ένας αντίπαλος παίκτης , ή γίνει ένα τάκλιν  ή σχηματιστεί ένα ruck ή maul, τότε δεν 
υπάρχει κανένα όφελος στο έδαφος.

ΟΦΕΛΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ

(ε) Αν ένας παίκτης με το ένα ή και τα δύο πόδια μέσα από τη γραμμή των 22, σηκώσει την 
μπάλα που ήταν σε κίνηση έξω από τη γραμμή των 22, και βγάλει την μπάλα σε touch 
μέσα από την γραμμή των 22 , η επαναφορά γίνετε εκεί που η μπάλα πήγε στο touch.
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

(f)         Player takes ball into their own 22. When a defending player plays the ball from outside
the 22 and it goes into that player’s 22 or in-goal area and it touches an opposition player,
or a tackle takes place or a ruck or maul is formed and then the ball is kicked by a player of
that team directly into touch, the throw-in is where the ball went into touch.

(g)        Ball put into a player’s 22 by the opposition. When the ball is put into a team’s 22 by the
opposition, without having touched (or been touched by) a player of the defending team
before crossing the 22 and the ball is then kicked into touch by the defending team, the
throw-in is where the ball went into touch.
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Law 19 Touch and Lineout

(στ)  Παίκτης παίρνει τη μπάλα στα δικά του 22. Όταν ένας αμυνόμενος παίκτης παίζει 
την μπάλα έξω από τα 22 και μπει μέσα από τα 22 ή στο in-goal και αγγίξει ένα παίκτη 
της αντίπαλης ομάδας, ή πραγματοποιηθεί ένα τάκλιν ή ένα ruck ή ένα maul και στη 
συνέχεια η μπάλα κλωτσηθεί  από έναν παίκτη της ομάδας άμεσα σε touch, η επαναφορά 
θα γίνει στο σημείο που η μπάλα πήγε στο touch.

(ζ)  Η μπάλα μπαίνει στα 22 από την αντίπαλη ομάδα. Όταν η μπάλα έχει τεθεί στα 22 
από την αντίπαλη ομάδα, χωρίς να έχει αγγίξει (ή αγγιχτεί από) ένα παίκτη της αμυνόμενης 
ομάδας πριν από τη διέλευση της στα 22 και η μπάλα στη συνέχεια κλωτσηθεί στο touch 
από την αμυνόμενη ομάδα, η επαναφορά της μπάλας είναι εκεί που η μπάλα πήγε σε 
touch.

Xωρίς όφελος σε Έδαφος

Το scrum σπρώχνεται πίσω 
από την γραμμή των 22μ

Throw-in εδώ

Throw-in εδώ

Πάσα

Throw-in εδώ

Throw-in εδώ
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

(f)         Player takes ball into their own 22. When a defending player plays the ball from outside
the 22 and it goes into that player’s 22 or in-goal area and it touches an opposition player,
or a tackle takes place or a ruck or maul is formed and then the ball is kicked by a player of
that team directly into touch, the throw-in is where the ball went into touch.

(g)        Ball put into a player’s 22 by the opposition. When the ball is put into a team’s 22 by the
opposition, without having touched (or been touched by) a player of the defending team
before crossing the 22 and the ball is then kicked into touch by the defending team, the
throw-in is where the ball went into touch.
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Law 19 Touch and Lineout

(h)        Kicks indirectly into touch. When a player anywhere in the playing area kicks indirectly
into touch so that the ball bounces in the �eld of play the throw-in is taken where the ball
went into touch.

              When a player anywhere in the playing area kicks the ball so that it touches or is touched by
an opposition player and then goes indirectly into touch so that the ball bounces in the �eld
of play the throw-in is taken where the ball went into touch.

              When a player anywhere in the playing area kicks the ball so that it touches or is touched by
an opposition player and then goes directly into touch the throw-in is taken in line with
where the opposition player touched the ball or where the ball crossed the touchline if that
is nearer the opposition player’s goal line.
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Law 19 Touch and Lineout

(η)  Σουτ όχι απευθείας στο ‘touch’. Όταν ένας παίκτης, οπουδήποτε στο αγωνιστικό 
χώρο, δεν σουτάρει απευθείας τη μπάλα στο ‘touch’, έτσι ώστε η μπάλα να αναπηδήσει 
στον αγωνιστικό χώρο, το ‘throw-in’ γίνεται εκεί που η μπάλα βρέθηκε στο ‘touch’.

 Όταν ένας παίκτης οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο σουτάρει τη μπάλα, ώστε να 
αγγίξει έναν αντίπαλο παίκτη ή στην περίπτωση που όντως αγγίξει έναν αντίπαλο παίκτη 
και στη συνέχεια αναπηδήσει στον αγωνιστικό χώρο, το ‘throw-in’ γίνεται εκεί που η μπάλα 
πήγε στο ‘touch’.

 Όταν ένας παίκτης οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο σουτάρει τη μπάλα, ώστε να 
αγγίξει έναν αντίπαλο παίκτη ή στην περίπτωση που όντως αγγίξει έναν αντίπαλο παίκτη 
και στη συνέχεια πάει απευθείας στο ‘touch’, το ‘throw-in’ γίνεται στην ευθεία με το σημείο 
που ο αντίπαλος παίκτης άγγιξε τη μπάλα ή με το σημείο που η μπάλα διέσχισε την ‘touch-
line’, αν αυτή βρίσκεται πιο κοντά στην Γραμμή τέρματος του αντιπάλου. 

Όφελος σε Έδαφος

ΠάσαΤακλ

Throw-in εδώ

Throw-in εδώ

Throw-in εδώ

Σουτ
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

WORLD RUGBY121

Half way line

Law 19 Touch and Lineout

Touch (Πλάγια Γραμμή) ΚΑΙ Throw In 
(Επαναφορά Μπάλας)

Σουτ πέναλτι
Throw-in εδώ

Ελεύθερο σουτ έξω από τα 22
Throw-in εδώ

Free kick μέσα από τα 22
Throw-in εδώ

Γραμμή 22μ

Γραμμή Τέρματος
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

WORLD RUGBY121

Half way line

Law 19 Touch and Lineout

ΠΕΝΑΛΤΙ

(θ)  Πέναλτι. Όταν ένας παίκτης σουτάρει στο ‘touch’ από πέναλτι οπουδήποτε στον 
αγωνιστικό χώρο, το ‘throw-in’ γίνεται εκεί που η μπάλα πήγε στο ‘touch’.

FREE-KICK

(ι)  Έξω από το ‘22’ του σουτέρ, χωρίς όφελος στο έδαφος. Όταν ένα ‘free-kick’, που 
παραχωρήθηκε εκτός του ‘22’, πηγαίνει κατευθείαν στο ‘touch’, το ‘throw-in’ γίνεται 
στην ευθεία με το σημείο που πραγματοποιήθηκε το σουτ ή εκεί που πήγε στο ‘touch’, 
οποιοδήποτε σημείο είναι πιο κοντά στο Γραμμή τέρματος του σουτέρ.

(ια)  Εντός του ‘22’ του σουτέρ ή του ‘in-goal’, όφελος στο έδαφος. Όταν παραχωρείται ένα 
‘free-kick’ στο ‘22’ ή στο ‘in-goal’ και το σουτ πάει κατευθείαν στο ‘touch’, το ‘throw-in’ 
είναι εκεί που η μπάλα πάει στο ‘touch’.

19 .2  ΓΡΗΓΟΡΟ ΤΗROW-IN

(α)  Ο παίκτης μπορεί να πραγματοποιήσει ένα γρήγορο ‘throw-in’, χωρίς να περιμένει το 
σχηματισμό του ‘line-out’.

(β)  Για την πραγματοποίηση ενός γρήγορου ‘throw-in’, ο παίκτης μπορεί να βρίσκεται 
οπουδήποτε εκτός του αγωνιστικού χώρου, μεταξύ του σημείου που η μπάλα βρέθηκε σε 
‘touch’ και της Γραμμή τέρματος του παίκτη.

(γ)  Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει ένα γρήγορο ‘throw-in’ μετά το σχηματισμό 
του ‘line-out’. Αν το κάνει, το γρήγορο ‘throw-in’ ακυρώνεται. Η ίδια ομάδα αναλαμβάνει 
το ‘throw-in’ στο ‘line-out’.

(δ)  Για το γρήγορο ‘throw-in’, ο παίκτης πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μπάλα που πήγε στο ‘touch’. 
Αν η μπάλα πάει στο ‘touch’, γίνει Νεκρό και στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί άλλη μπάλα ή αν 
αγγίξει κάποιος άλλος τη μπάλα εκτός από τον παίκτη που αναλαμβάνει το ‘throw-in’, το 
γρήγορο ‘throw-in’ ακυρώνεται. Η ίδια ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’ στο ‘line-out’.

(ε)  Ένα λανθασμένο γρήγορο πλάγιο συμβαίνει όταν:

	 •	Η	μπάλα	ρίχνεται	προς	το	αντίπαλο	goal	line,	ή
	 •	Η	μπάλα	ρίχνεται	μπροστά	από	τη	γραμμή	τoυ	touch,	ή
	 •	Η	μπάλα	ρίχνεται	στο	μέσα	ή	πίσω	από	το	goal	line,	ή
	 •	Η	μπάλα	αγγίζει	το	έδαφος	ή	έναν	παίκτη	πριν	φτάσει	στην	γραμμή	των	5	μέτρων,	ή
	 •	Ο	thrower	πατάει	μέσα	στον	αγωνιστικό	χώρο	όταν	πετάει	την	μπάλα.
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 Οι επιλογές της αντίπαλης ομάδας είναι να επιλέξει να ρίξει είτε:

	 •	ένα	lineout	όπου	επιχειρήθηκε	η	γρήγορη	βολή	,	ή
	 •	ένα	scrum	στην	γραμμή	15	μέτρων	στο	ίδιο	σημείο.

 Αν κι αυτή η ομάδα ρίξει λανθασμένα την μπάλα στο lineout, ένα scrum σχηματίζεται στη 
γραμμή 15 μέτρων. Η ομάδα που έριξε για πρώτη φορά την μπάλα ρίχνει την μπάλα στο 
scrum.

(στ) Σε ένα γρήγορο πλάγιο ο 
παίκτης μπορεί να ρίξει ευθεία τη 
μπάλα κατά μήκος της γραμμής του 
touch ή προς το goal line του.

(ζ) Στο Γρήγορο ‘throw-in’ ο παίκτης 
μπορεί να φτάσει έως τη Γραμμή 
‘touch’ και να φύγει χωρίς να 
τιμωρηθεί.

(η) Στο Γρήγορο ‘throw-in’ ο παίκτης 
δεν πρέπει να εμποδίσει τη μπάλα 
να ταξιδέψει για πέντε (5) μέτρα.
Ποινή: ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 
μέτρων.

(θ) Αν ο παίκτης που φέρει τη 
μπάλα αναγκαστεί να βρεθεί στο 
‘touch’, πρέπει να αφήσει τη μπάλα 
στον αντίπαλο παίκτη, έτσι ώστε να 
υπάρξει ένα γρήγορο ‘throw-in’.
Ποινή: Πέναλτι στη Γραμμή 15 
μέτρων

Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

              The opposing team’s choices are to elect to throw in at either:

              • a lineout where the quick throw was attempted, or 
              • a scrum on the 15-metre line at that place. 

              If they, too, throw in the ball incorrectly at the lineout, a scrum is formed on the 15 metre
line. The team that �rst threw in the ball throws in the ball at the scrum 

WORLD RUGBY123

(f)         At a quick throw-in a player
may throw the ball in straight
along the line of touch or
towards that player’s goal
line.

(g)        At a quick throw-in, a player
may come to the line of
touch and leave without
being penalised.

(h)        At a quick throw-in, a player
must not prevent the ball
being thrown in 5 metres.

              Sanction: Free Kick on 15-
metre line

(i)          If a player carrying the ball is
forced into touch, that player
must release the ball to an
opposition player so that
there can be a quick throw-in.

              Sanction: Penalty kick on 15-
metre line

Law 19 Touch and Lineout

Γρήγορο Throw-In

Γραμμή του touch

Επαναφέρει την 
μπάλα

Γρήγορο throw-in οπουδήποτε 
σε αυτή την περιοχή

Γραμμή 22μ

Γραμμή τέρματος
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

19 .3  ΑΛΛΑ THROW-IN

 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το ‘throw-in’ πραγματοποιείται στο σημείο που η μπάλα 
πήγε στο ‘touch’.

19 .4  ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ THROW-IN

(α)  Το ‘throw-in’ πραγματοποιείται από έναν αντίπαλο παίκτη του παίκτη που άγγιξε ή που 
είχε τελευταίος τη μπάλα στην κατοχή του, προτού η μπάλα βρεθεί στο ‘touch’. Αν υπάρξει 
οποιαδήποτε αμφιβολία, το ‘throw-in’ αναλαμβάνει η επιτιθέμενη ομάδα. 

 
 Εξαίρεση: Όταν η ομάδα πραγματοποιεί ένα πέναλτι και η μπάλα βρεθεί στο ‘touch’, 

το ‘throw-in’ πραγματοποιείται από κάποιον παίκτη της ομάδας που πραγματοποίησε το 
πέναλτι. Το ίδιο ισχύει και αν η μπάλα μετά το σουτ βρεθεί απευθείας ή όχι στο ‘touch’.

(β)  Όταν η μπάλα πηγαίνει σε touch μετά από knock-on, η μη παραβατική ομάδα έχει τη 
δυνατότητα επιλογής ενός lineout στο σημείο που η μπάλα πέρασε τη γραμμή του touch 
ή ένας scrum στο χώρο του knock-on. Η μη παραβατική ομάδα μπορεί να ασκήσει το 
δικαίωμα αυτό με τη λήψη ενός γρήγορου πλάγιου άουτ.

19 .5  ΠΑΙΚΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΣΤΟ TOUCH

(α)  Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια πατήσει ή περάσει από την γραμμή του touch 
(ή τη γραμμή του touch-in-goal), μαζέψει την μπάλα, η οποία ήταν σταθερή εντός του 
αγωνιστικού χώρου, ο παίκτης έχει πάρει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έτσι ο 
παίκτης έχει μεταφέρει την μπάλα στο touch (ή touch-in-goal).

(β) Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια πατήσει ή περάσει από την γραμμή του touch (ή 
τη γραμμή του touch-in-goal), μαζέψει την μπάλα, η οποία βρισκόταν σε κίνηση μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης θεωρείται ότι έχει μεταφέρει την μπάλα στο touch (ή touch-in-goal).

19 .6  ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ THROW-IN

 Ο παίκτης που πραγματοποιεί το ‘throw-in’ πρέπει να σταθεί στο σωστό σημείο. Ο παίκτης 
δεν πρέπει να πατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν πρόκειται να ρίξει τη μπάλα. Η 
μπάλα πρέπει να ριφθεί ευθεία, ώστε να ταξιδέψει για τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα κατά 
μήκος της Γραμμής ‘touch’ προτού αγγίξει το έδαφος ή κάποιον παίκτη ή την αγγίξει 
κάποιος παίκτης.
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

19.7      INCORRECT THROW-IN

(a)        If the throw-in at a lineout is incorrect, the opposing team has the choice of throwing in at a
lineout or a scrum on the 15-metre line. If they choose the throw-in to the lineout and it is
again incorrect, a scrum is formed. The team that took the �rst throw-in throws in the ball.

(b)        The throw-in at the lineout must be taken without delay and without pretending to throw.
              Sanction: Free Kick on the 15-metre line

(c)         A player must not intentionally or repeatedly throw the ball in not straight.
              Sanction: Penalty kick on the 15-metre line
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Law 19 Touch and Lineout

19 .7  ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ THROW-IN

(α)  Αν το ‘throw-in’ στο ‘line-out’ πραγματοποιηθεί με λάθος τρόπο, η αντίπαλη ομάδα 
μπορεί να επιλέξει την πραγματοποίηση ‘throw-in’ σε ‘line-out’ ή την πραγματοποίηση 
‘scrum’ στη Γραμμή 15 μέτρων. Αν επιλέξει να αναλάβει το ‘throw-in’ σε ‘line-out’ και το 
πραγματοποιήσει με λανθασμένο τρόπο, ο διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση 
‘scrum’. Η ομάδα που πραγματοποίησε το πρώτο ‘throw-in’ αναλαμβάνει το ‘throw-in’ στο 
‘scrum’. 

(β) Το ‘throw-in’ στο ‘line-out’ πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση και χωρίς 
παραπλάνηση για τη ρίψη.

 Πέναλτι: ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων

(γ)  Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να πετάξει εκούσια στραβά τη μπάλα.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

Πως πραγματοποιείται το Throw-In

Η μπάλα πρέπει να ριφθεί ευθεία 
και δυνατά ώστε να ταξιδέψει 5 

μέτρα πριν πέσει στο έδαφος ή πριν 
την αγγίξει παίκτης .

Ο παίκτης δεν πρέπει 
να πατήσει μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο όταν 
επαναφέρει (throw-in) 

την μπάλα

Γραμμή Touch

Γραμμή 5μ

5μ
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Κανονισμός 19  Touch (Πλάγια Γραμμή Και Line - Out 
   (Επανεκκίνηση Μετά το ¨Τouch¨)

19.7      INCORRECT THROW-IN

(a)        If the throw-in at a lineout is incorrect, the opposing team has the choice of throwing in at a
lineout or a scrum on the 15-metre line. If they choose the throw-in to the lineout and it is
again incorrect, a scrum is formed. The team that took the �rst throw-in throws in the ball.

(b)        The throw-in at the lineout must be taken without delay and without pretending to throw.
              Sanction: Free Kick on the 15-metre line

(c)         A player must not intentionally or repeatedly throw the ball in not straight.
              Sanction: Penalty kick on the 15-metre line

WORLD RUGBY125

Law 19 Touch and Lineout

LINE-OUT (ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ TOUCH) 

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο σκοπός του ‘line-out’ είναι η γρήγορη, ασφαλής και δίκαια επανέναρξη του αγώνα, αφού η μπάλα 
έχει βρεθεί στο ‘touch’, με ένα ‘throw-in’ μεταξύ δυο (2) γραμμών που σχηματίζουν οι παίκτες .

Παίκτες του ‘line-out’ . Οι παίκτες του ‘line-out’ είναι οι παίκτες που σχηματίζουν τις δυο γραμμές του 
‘line-out’ .

‘Receiver’ . Ο ‘receiver’ είναι ο παίκτης που λαμβάνει τη μπάλα όταν οι παίκτες του ‘line-out’ πασάρουν 
ή ρίχνουν τη μπάλα από το ‘line-out’ . Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να παίξει στη θέση του ‘receiver’, 
αλλά κάθε ομάδα μπορεί να έχει μόνο έναν ‘receiver’ στο ‘line-out’ .

Οι παίκτες που συμμετέχουν στο ‘line-out’ είναι γνωστοί και ως συμμετέχοντες παίκτες . Οι παίκτες που 
συμμετέχουν στο ‘line-out’ είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει την πραγματοποίηση του ‘throw-in’, οι δυο 
(2) ‘receiver’ που περιμένουν να λάβουν τη μπάλα από το ‘line-out’ και οι παίκτες του ‘line-out’ .

Όλοι οι άλλοι παίκτες . Όλοι οι άλλοι παίκτες που δεν συμμετέχουν στο ‘line-out’ πρέπει να 
παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων πίσω από την Γραμμή ‘touch’, πάνω ή πίσω 
από τη Γραμμή τέρματος τους αν αυτή είναι πιο κοντά, μέχρι την ολοκλήρωση του ‘line-out’ .

Γραμμή 15 μέτρων . Η Γραμμή 15 μέτρων βρίσκεται εντός του αγωνιστικού χώρου και παράλληλη 
προς την ‘touch-line’ .

‘Scrum’ μετά το ‘line-out’ . Αν ο διαιτητής υποδείξει την πραγματοποίηση ‘scrum’ λόγω παράβασης ή 
διακοπής του ‘line-out’, αυτό πραγματοποιείται στη Γραμμή 15 μέτρων σε ευθεία με τη Γραμμή ‘touch’ .   

19 .8  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ LINE-OUT

(α)  Ελάχιστο. Τουλάχιστον δυο (2) παίκτες από κάθε ομάδα πρέπει να σχηματίσουν ένα ‘line-out’.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(β)  Μέγιστο. Η ομάδα που αναλαμβάνει το ‘throw-in’ αποφασίζει το μέγιστο αριθμό παικτών 
που θα συμμετάσχουν στο ‘line-out’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.
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(γ)  Η αντίπαλη ομάδα μπορεί να παρατάξει λιγότερους, αλλά όχι περισσότερους παίκτες στο 
‘line-out’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(δ)  Αν τη στιγμή που η μπάλα βρίσκεται στο ‘touch’ πλησιάσει κάποιος παίκτης τη Γραμμή 
‘touch’, θα εννοηθεί πως το κάνει για να συμμετάσχει στο σχηματισμό του ‘line-out’. Οι 
παίκτες που πλησιάσουν τη Γραμμή ‘touch’ πρέπει να το κάνουν χωρίς καθυστέρηση. Οι 
παίκτες και των δυο ομάδων δεν επιτρέπεται να φύγουν από την ‘line-out’ από τη στιγμή 
που έχουν πάρει θέση στο ‘line-out’, μέχρις ότου ολοκληρωθεί το ‘line-out’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ε)  Αν η ομάδα που αναλαμβάνει το ‘throw-in’ παρατάξει λιγότερους από τον συνήθη αριθμό 
παικτών στο ‘line-out’, πρέπει να παραχωρήσουν ένα λογικό χρονικό διάστημα στους 
αντιπάλους τους, ώστε να μετακινήσουν αρκετούς παίκτες για να μπορέσει το ‘line-out’ να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(στ)  Οι παίκτες πρέπει να φύγουν από το ‘line-out’ χωρίς καθυστέρηση. Πρέπει να πάνε στη 
Γραμμή Οφσάιντ, δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν της γραμμής του ‘touch’. Αν το ‘line-out’ 
τελειώσει, προτού αυτοί φτάσουν σε αυτή τη γραμμή, μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου 
στον αγώνα. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ζ)  Αποτυχία σχηματισμού ‘line-out’. Η ομάδα δεν πρέπει να αποτύχει εκούσια να 
σχηματίσει ένα ‘line-out’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(η)  Που πρέπει να σταθούν οι παίκτες του ‘line-out’. Το μπροστινό μέρος του ‘line-out’ 
δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από την ‘touch-
line’. Το πίσω μέρος του ‘line-out’ δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη 
από δεκαπέντε (15) μέτρα από την ‘touch-line’. Όλοι οι παίκτες του ‘line-out’ πρέπει να 
στέκονται μεταξύ των δυο αυτών σημείων. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(θ)  Που πρέπει να σταθεί ο reciever. Αν μια ομάδα παίζει με receiver, τότε αυτός ο 
παίκτης, πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 2m πίσω από τους συμπαίκτες του στο 
lineout, και μεταξύ των γραμμών 5m και 15m, μέχρι την έναρξη του lineout.

 Μόλις το lineout έχει αρχίσει, ο δέκτης μπορεί να κινηθεί στο lineout και μπορεί να 
εκτελέσει όλες τις ενέργειες στη διάθεση των παικτών στο lineout και είναι υπεύθυνος για 
τις σχετικές ποινές.

 Ποινή: Free kick στη γραμμή 15 μέτρων κατά μήκος της γραμμής του touch.
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(ι)  Παίκτης μεταξύ touch και 5 μέτρων. Η ομάδα που δεν ρίχνει την μπάλα πρέπει να 
έχει ένα παίκτη που στέκεται ανάμεσα στο touchline και την γραμμή των 5 μέτρων από 
την πλευρά της εν λόγω ομάδας, όταν το lineout σχηματίζεται. Αυτός ο παίκτης πρέπει να 
σταθεί 2 μέτρα από τη γραμμή του touch και 2 μέτρα από τη γραμμή των 5 μέτρων.

 Ποινή: Free kick στη γραμμή 15 μέτρων.

(ια)  Οι συμμετέχοντες παίκτες σε ένα lineout μπορεί να αλλάξουν θέση πριν η ριχτεί η μπάλα.

(ιβ)  Μόνο δυο ευθείες γραμμές. Οι παίκτες του ‘line-out’ και των δυο ομάδων σχηματίζουν 
μόνο δυο (2) παράλληλες γραμμές, κάθετες προς την ‘touch-line’. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ιγ)  Οι αντιτιθέμενοι παίκτες οφείλουν να διατηρήσουν μια καθαρή απόσταση μεταξύ των 
ώμων τους που βλέπουν στην εσωτερική μεριά του ‘line-out’. Η απόσταση αυτή ορίζεται 
όταν οι παίκτες βρίσκονται σε όρθια στάση.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ιδ)  Κενό. Κάθε γραμμή των παικτών πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μισού μέτρου (0,5 m) 
εκατέρωθεν της γραμμής ‘touch’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ιε)  Η Γραμμή ‘touch’ δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων 
από τη Γραμμή τέρματος.

(ιστ)  Μετά τον σχηματισμό του ‘line-out’ και προτού η μπάλα ριφθεί, οι παίκτες δεν επιτρέπεται 
να κρατιούνται, να σπρώχνονται, να επιτίθενται ή να παρεμποδίζουν έναν αντιπαλό τους.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.
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19 .9  ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΕΝΟΣ LINE-OUT

(α)  Έναρξη ‘line-out’. Το ‘line-out’ αρχίζει όταν η μπάλα εγκαταλείψει τα χέρια του παίκτη 
που αναλαμβάνει το ‘throw-in’. 

(β)  Λήξη του ‘line-out’. Το ‘line-out’ τελειώνει όταν η μπάλα ή ο παίκτης που τη φέρει 
εγκαταλείψει το ‘line-out’.

 Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

•	Όταν η μπάλα ριφθεί, χτυπηθεί ή κλοτσηθεί εκτός ‘line-out’, το ‘line-out’ τελειώνει.

•	Όταν η μπάλα ή ο παίκτης που την φέρει κινηθεί εντός της περιοχής μεταξύ της Γραμμής  
 5 μέτρων και της ‘touch-line’, το ‘line-out’ τελειώνει.

•	Όταν ένας παίκτης ‘line-out’ δώσει τη μπάλα σε κάποιον άλλο παίκτη, ο οποίος με τη  
 σειρά του κάνει ‘peeling off’ από το ‘line-out’, τότε το ‘line-out’ τελειώνει.

•	Όταν η μπάλα ριφθεί πιο πέρα από την γραμμή των 15 μέτρων ή όταν ένας παίκτης την  
 πάρει ή την μεταφέρει παραπέρα αυτής της γραμμής, το ‘line-out’ τερματίζεται 

•	Όταν ένα ‘ruck’ ή ‘maul’ μετατραπεί σε ‘line-out’ και τα πόδια όλων των παικτών εντός  
 του ‘ruck’ ή του ‘maul’ βρεθούν πέρα από τη Γραμμή ‘touch’, το ‘line-out’ τλειώνει.

•	Όταν η φάση δεν μπορεί να συνεχιστεί, επειδή είναι αδυνατόν ‘να παιχτεί η μπάλα’  
 (unplayable) σε ένα ‘line-out’, το ‘line-out’ τελειώνει. Ο αγώνας αρχίζει εκ νέου με  
 ‘scrum’. 
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19 .10  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ LINE-OUT

(α)  Στήριγμα σε αντίπαλο. Οι παίκτες του ‘line-out’ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν 
έναν αντίπαλό τους ως στήριγμα την ώρα που πηδούν για τη μπάλα. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(β)  Κράτημα ή σπρώξιμο. Ένας παίκτης ‘line-out’ δεν πρέπει να κρατάει, να σπρώχνει, να 
επιτίθεται, να εμποδίζει ή να αρπάζει έναν αντίπαλό του ο οποίος δεν έχει τη μπάλα στην 
κατοχή του, εκτός και αν πραγματοποιείται ‘ruck’ ή ‘maul’. 

  Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(γ)  Παράνομη επίθεση. Ένας παίκτης ‘line-out’ δεν πρέπει να επιτεθεί σε αντίπαλό του, 
εκτός κι αν αυτό γίνει σε προσπάθεια να κάνει τακλ στον αντίπαλο ή να παίξει τη μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(δ)  Ανύψωση και στήριξη. Οι παίκτες μπορούν να βοηθήσουν ένα συμπαίκτη τους στο άλμα 
σηκώνοντας και υποστηρίζοντας τον υπό την προϋπόθεση ότι η άρση ή / και η στήριξη δεν 
γίνονται κάτω από τα σορτς, από πίσω ή κάτω από τους μηρούς, από μπροστά.

 Ποινή: Free kick στη γραμμή 15 μέτρων.

(ε)  Το δέσιμο από πριν επιτρέπεται. Οι παίκτες που πρόκειται να σηκώσουν ή να 
υποστηρίξουν έναν συμπαίκτη μπορούν να δεθούν από πριν με την προϋπόθεση ότι η λαβή 
δεν θα γίνει κάτω από τα σορτς από πίσω και κάτω από τους μηρούς από το μπροστά.

 Ποινή: Free kick στη γραμμή 15 μέτρων.

(στ)  Άλμα ή υποστήριξη πριν τη ρίψη της μπάλας. Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται 
να πηδήξει για τη μπάλα ή να υποστηρίξει οποιονδήποτε παίκτη προτού η μπάλα 
εγκαταλείψει τα χέρια του παίκτη που τη ρίχνει. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ζ)  Προσγείωση παίκτη. Οι παίκτες που υποστηρίζουν έναν συμπαίκτη τους πρέπει να τον 
προσγειώσουν στο έδαφος αμέσως μόλις η μπάλα κερδιθεί από οποιαδήποτε ομάδα. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(η)  Μπλοκάρισμα του ‘throw-in’. Ένας παίκτης ‘line-out’ δεν επιτρέπεται να σταθεί σε 
απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την ‘touch-line’. Ένας παίκτης ‘line-out’ 
δεν επιτρέπεται να εμποδίσει τη μπάλα να διασχίσει πέντε (5) μέτρα. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.
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(θ)  Όταν η μπάλα έχει ριφθεί πίσω από έναν παίκτη στο ‘line-out’, ο παίκτης αυτός μπορεί να 
κινηθεί εντός του χώρου μεταξύ της ‘touch-line’ και της Γραμμής 5 μέτρων. Αν ο παίκτης 
κινηθεί εντός αυτού του χώρου, δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί προς τη Γραμμή τέρματος 
του παίκτη προτού λήξει το ‘line-out’, εκτός κι αν υπάρξει κίνηση peeling off (ξεκόλλημα). 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ι)  Λήψη ή εκτροπή. Κατά το άλμα για τη μπάλα ο παίκτης πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε 
και τα δυο (2) του χέρια, είτε το εσωτερικό του χεριού του για να πιάσει ή εκτρέψει τη 
μπάλα. Ο άλτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το εξωτερικό μέρος του χεριού του για 
να πιάσει ή να εκτρέψει τη μπάλα. Αν ο άλτης έχει και τα δυο (2) του χέρια πάνω από το 
κεφάλι του, μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο χέρι τον βολεύει για να παίξει τη μπάλα.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ια)  Η άμυνα στο lineout. Ένας παίκτης ο οποίος πηδά και αποκτά την κατοχή της μπάλας 
στο lineout μπορούν να το κάνουν tackle αμέσως μετά την επιστροφή του στο έδαφος.

 Ένας παίκτης που αποκτά την κατοχή της μπάλας σε ένα lineout χωρίς να πηδήξει 
μπορούν να το κάνουν tackle αμέσως.

 Και στις δύο περιπτώσεις, οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να γίνουν πριν σχηματιστεί ένα maul.
 Ποινή: Πέναλτι στη γραμμή 15 μέτρων.

19 .11 Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΟ THROW-IN

 Ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει το ‘throw-in’ (και ο άμεσος αντίπαλός του) έχει 
στη διάθεσή του τέσσερις (4) επιλογές:

(α)  Ο ‘thrower’ μπορεί να σταθεί εντός πέντε (5) μέτρων από την ‘touch-line’.

(β)  Ο ‘thrower’ μπορεί να υποχωρήσει στη Γραμμή Οφσάιντ, δέκα (10) μέτρα πίσω από τη 
Γραμμή ‘touch’.

(γ)  Ο ‘thrower’ μπορεί να προσκολληθεί στο ‘line-out’, μόλις η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του.

(δ)  Ο ‘thrower’ μπορεί να μετακινηθεί σε θέση ‘receiver’, αν η θέση είναι κενή. Αν ο ‘thrower’ 
πάει οπουδήποτε αλλού θεωρείται Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.
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19 .12  PEELING OFF – ΞΕΚΟΛΛΗΜΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ
Ένας παίκτης του ‘line-out’ θεωρείται πως κάνει ‘peeling off’ όταν εγκαταλείπει το ‘line-out’ για να 
πιάσει τη μπάλα που ρίχνεται ή πασάρεται από το συμπαίκτη του . 

(α)  Πότε: Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει Πίλινγκ-οφ (Ξεκόλλημα) μέχρις 
ότου η μπάλα εγκαταλείψει τα χέρια του παίκτη που αναλαμβάνει το ‘throw-in’. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων σε ευθεία με τη Γραμμή ‘touch’. 

(β)  Ένας παίκτης που πραγματοποιεί Πίλινγκ-οφ (Ξεκόλλημα) πρέπει να παραμείνει στην 
περιοχή μεταξύ της Γραμμής ‘touch’ του παίκτη και σε απόσταση δέκα (10) μέτρων από 
την Γραμμή ‘touch’ και να συνεχίσει να κινείται μέχρις ότου λήξει το ‘line-out’. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στη Γραμμή 15 μέτρων σε ευθεία με τη Γραμμή ‘touch’.

(γ)  Οι παίκτες μπορούν να αλλάξουν τις θέσεις τους στο ‘line-out’ προτού πραγματοποιηθεί 
το ‘throw-in’.

19 .13  ΟΦΣΑΙΝΤ ΣΤΟ LINE-OUT

(α)  Κατά το σχηματισμό ενός ‘line-out’ υπάρχουν δυο (2) ξεχωριστές Γραμμές Οφσάιντ, 
παράλληλες προς τη Γραμμή τέρματος, μια για κάθε ομάδα.

(β)  Συμμετέχοντες παίκτες. Η μια Γραμμή Οφσάιντ αφορά τους παίκτες που συμμετέχουν 
στο ‘line-out’ (συνήθως κάποιοι ή όλοι από τους ‘forward’ συν τον ‘scrum half’ και τον 
παίκτη που αναλαμβάνει το ‘throw-in’) Μέχρι να πραγματοποιηθεί το ‘throw-in’ και η 
μπάλα να αγγίξει έναν παίκτη ή το έδαφος, ως Γραμμή Οφσάιντ θεωρείται η Γραμμή 
‘touch’. Μετά την πραγματοποίηση του ‘throw-in’ η Γραμμή Οφσάιντ είναι η γραμμή που 
διατρέχει τη μπάλα.

(γ)  Παίκτες που δεν συμμετέχουν. Η άλλη Γραμμή Οφσάιντ αφορά τους υπόλοιπους 
παίκτες που δεν συμμετέχουν στο ‘line-out’ (συνήθως οι ‘backs’). Γι’αυτούς η Γραμμή 
Οφσάιντ βρίσκεται στα δέκα (10) μέτρα πίσω από τη Γραμμή ‘touch’ ή τη Γραμμή τέρματος, 
αν αυτή βρίσκεται πιο κοντά.
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19 .14  ΟΦΣΑΙΝΤ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ LINE-OUT

(α)  Προτού η μπάλα έρθει σε επαφή με κάποιον παίκτη ή με το έδαφος. Ο παίκτης 
δεν πρέπει να διασχίσει τη Γραμμή ‘touch’. Ο παίκτης είναι σε θέση Οφσάιντ αν, προτού 
η μπάλα έρθει σε επαφή με κάποιον παίκτη ή το έδαφος, ο παίκτης διασχίσει τη Γραμμή 
‘touch’, εκτός και αν έχει πηδήξει για τη μπάλα. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να πηδήξει από 
τη μεριά του στην άλλη μεριά της Γραμμής ‘touch’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(β)  Αν ο παίκτης πηδήξει και διασχίσει τη Γραμμή ‘touch’, αλλά δεν καταφέρει να πιάσει 
τη μπάλα, δεν τιμωρείται, δεδομένου πως θα επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση σε θέση 
Ονσάιντ.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(γ)  Από τη στιγμή που η μπάλα έρθει σε επαφή με παίκτη ή με το έδαφος. Ένας 
παίκτης που δεν φέρει τη μπάλα είναι σε θέση Οφσάιντ αν, από τη στιγμή που η μπάλα 
θα έρθει σε επαφή με κάποιον παίκτη ή με το έδαφος, ο παίκτης περάσει μπροστά από τη 
μπάλα εκτός και αν δεχτεί τακλ (ή προσπαθήσει να κάνει τακλ) από αντίπαλό του. Κάθε 
απόπειρα τακλ πρέπει να ξεκινάει από τη μεριά της μπάλας του παίκτη.

  Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(δ)  Ο διαιτητής πρέπει να τιμωρήσει οποιονδήποτε παίκτη ο οποίος εκούσια ή όχι κινηθεί σε 
θέση Οφσάιντ, χωρίς να προσπαθεί να αποκτήσει την κατοχή της μπάλας ή να κάνει τακλ 
σε αντίπαλό του. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.

(ε)  Κανένας παίκτης οποιασδήποτε ομάδας, που συμμετέχει στο ‘line-out’, δεν επιτρέπεται να 
εγκαταλείψει το ‘line-out’, μέχρις ότου εκείνο ολοκληρωθεί.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή 15 μέτρων.
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(στ)  Μακρύ ‘throw in’. Εάν ο ‘thrower’ ρίξει την μπάλα μακρύτερα από τα 15 μέτρα, ένας 
παίκτης που συμμετέχει στο ‘lineout’ μπορεί να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο πέραν της 
γραμμής των 15 μέτρων αφού η μπάλα φύγει από τα χέρια του ‘thrower’.

 Αν συμβεί αυτό, ένας αντίπαλος μπορεί επίσης να τρέξει για την μπάλα. Αν ένας παίκτης 
τρέξει στον αγωνιστικό χώρο για να πιάσει το μακρύ ‘throw in’ και η μπάλα δεν ριχτεί 
πίσω από την γραμμή των 15 μέτρων, ο παίκτης αυτός θεωρείται οφσάιντ και πρέπει να 
τιμωρηθεί.

 Ποινή: Πέναλτι στη γραμμή 15 μέτρων.

(ζ)  Ruck και maul από line out. Όταν ένα ‘lineout’ εξείχτεί σε ‘ruck’ ή ‘maul’, η γραμμή 
Οφσαιντ για τον παίκτη που συμμετέχει στο ‘lineout’ δεν διατρέχει την μπάλα. Η Γραμμή 
Οφσάιντ βρίσκεται πλεόν στο ‘hindmost foot’ της ομάδας του παίκτη στο ‘ruck’ ή του 
‘maul’.

(η) Το ‘lineout’ τελείωνει οταν το ‘ruck’ ή ‘maul’ φύγει από την Γραμμή του ‘touch’. Για να 
συμβεί αυτό θα πρέπει νατα πόδια όλων των παικτών, που βρίσκονται στο ‘ruck’ ή ‘maul’, 
να έχουν φύγει απο την Γραμμή του ‘touch’.

(θ)  Ο παίκτης που συμμετέχει στο ‘lineout’ πρέπει είτε να προσκοληθεί στο ‘ruck’ ή το ‘maul’, 
είτε να υποχωρήσει στην Γραμμή Οφσάιντ και να περιμένει εκεί. Διαφορετικά ο παίκτης 
θεωρείται σε θέση Οφσαιντ.

 Ποινή: Πέναλτι στη γραμμή 15 μέτρων.

(ι)  Ισχύει ο υπόλοιπος Κανονισμός για το ‘ruck’ ή το ‘maul’. Ο παίκτης δεν πρέπει να 
προσκολληθεί στο ‘ruck’ ή στο ‘maul’ από την πλευρά των αντιπάλων του.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ια)  Οι παίκτες δεν πρέπει να προσκοληθούν μπροστά από τη Γραμμή Οφσαιντ. Αν το κάνουν 
θεωρούνται σε θέση Όφσαιντ.

 Ποινή: Πέναλτι στη γραμμή 15 μέτρων.
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19 .15  ΟΦΣΑIΝΤ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ LINE-OUT

(α)  Ο παίκτης, που δεν συμμετέχει στο ‘line-out’, είναι Οφσάιντ αν περάσει τη Γραμμή Οφσάιντ 
πριν λήξει το ‘line-out’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας, αντίθετα 
από το σημείο της παράβασης και σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων από 
την ‘touch-line’. 

(β)  Οι παίκτες που δεν βρίσκονται Ονσάιντ κατά τη ρίψη της μπάλας. Ο παίκτης 
μπορεί να εκτελέσει το ‘throw-in’, ακόμα και αν κάποιος συμπαίκτης του δεν έχει ακόμα 
φτάσει στη Γραμμή Οφσάιντ. Αν ο παίκτης καθυστερεί εκούσια να φτάσει σε θέση Ονσάιντ 
θεωρείται Οφσάιντ.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή Οφσάιντ της επιτιθέμενης ομάδας, αντίθετα 
από το σημείο της παράβασης και σε απόσταση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων από 
την ‘touch-line’.

(γ)  Μακρύ ‘throw in’. Εάν ο ‘thrower’ ρίξει την μπάλα μακρύτερα από τα 15 μέτρα, ένας 
παίκτης από την ίδια ομάδα μπορεί να τρέξει για την μπάλα αφού η μπάλα φύγει από τα 
χέρια του ‘thrower’. Επίσης και οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας μπορούν να τρέξουν για 
την μπάλα. Αν ένας παίκτης τρέξει στον αγωνιστικό χώρο για να πιάσει το μακρύ ‘throw in’ 
και η μπάλα δεν ριχτεί πίσω από την γραμμή των 15 μέτρων, ο παίκτης αυτός θεωρείται 
οφσάιντ και πρέπει να τιμωρηθεί.

 Ποινή: Πέναλτι στη γραμμή 15 μέτρων.

(δ)  Ruck και maul από lineout. Όταν ένα ‘ruck’ ή ένα ‘maul’ εξελίσσεται μέσα σε ‘line-out’, 
το ‘line-out’ δεν θεωρείται πως ολοκληρώθηκε μέχρις ότου τα πόδια όλων των παικτών 
στο ‘ruck’ ή το ‘maul’ έχουν μετακινηθεί πέρα από τη Γραμμή ‘touch’.

 Μέχρι εκείνη τη στιγμή η Γραμμή Οφσάιντ για τους παίκτες που δεν συμμετέχουν στο 
‘line-out’ εξακολουθεί να βρίσκεται δέκα (10) μέτρα πίσω από τη Γραμμή ‘touch’ ή τη 
Γραμμή τέρματος, αν αυτή είναι πιο κοντά. Ο παίκτης που θα περάσει πέρα από τη Γραμμή 
Οφσάιντ θα θεωρηθεί σε θέση Οφσάιντ.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή Οφσάιντ και σε απόσταση τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) μέτρων από την ‘touch-line’. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Ο σκοπός του ‘scrum’ είναι η ταχεία, ασφαλής και δίκαιη επανέναρξη του αγώνα μετά από κάποια 
ήσσονος σημασίας παράβαση ή διακοπή .

Το ‘scrum’ σχηματίζεται στο αγωνιστικό χώρο όταν οκτώ (8) παίκτες από κάθε ομάδα, δεμένοι μεταξύ 
τους σε τρεις σειρές για κάθε ομάδα, ενώνονται με τους αντίπαλούς τους με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 
κεφάλια τους να αλληλομπλέκονται . Αυτό δημιουργεί ένα τούνελ μέσα στο οποίο ένας ‘scrum half’ 
πετάει τη μπάλα, ώστε οι παίκτες της πρώτης γραμμής να μπορούν να συναγωνιστούν για την κατοχή 
της αγκιστρώνοντας τη μπάλα με το πόδι τους .
Η μεσαία γραμμή του ‘scrum’ δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από πέντε (5) μέτρα από τη Γραμμή 
τέρματος . Το ‘scrum’ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από 
την ‘touch-line’ .    

Η μεσαία γραμμή του ‘scrum‘ δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από πέντε (5) μέτρα από την Γραμμή του 
τέρματος . Το ‘scrum’ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από 
το ‘touch-line’ .

Τούνελ καλείται ο χώρος μεταξύ των δυο πρώτων γραμμών .

Ο παίκτης από την ομάδα που αναλαμβάνει να πετάξει τη μπάλα μέσα στο ‘scrum’ λέγεται ‘scrum half’ . 

Η μεσαία γραμμή του ‘scrum’ είναι μια νοητή γραμμή πάνω στο έδαφος, μέσα από το τούνελ κάτω από 
την ευθεία που συναντιούνται οι ώμοι των δυο πρώτων γραμμών .

Ο μεσαίος παίκτης της πρώτης γραμμής καλείται ‘hooker’ .

Οι παίκτες εκατέρωθεν του ‘hooker’ καλούνται ‘prop’ . Οι παίκτες στην αριστερή πλευρά καλούνται 
‘loose-head prop’ . Οι παίκτες στη δεξιά πλευρά καλούνται ‘tight-head prop’  .

Οι δυο παίκτες στη δεύτερη γραμμή που σπρώχνουν τους ‘prop’ και τον ‘hooker’ καλούνται ‘locks’ 
(Λοκς = Κλειδαριά) .

Οι παίκτες στην εξωτερική πλευρά που δένονται στη δεύτερη ή την τρίτη γραμμή καλούνται ‘flankers’ .

Ο παίκτης στην τρίτη γραμμή, που συνήθως σπρώχνει και τους δυο ‘locks’, είναι ο Αρ .8  . Εναλλακτικά ο 
Αρ . 8 μπορεί να σπρώχνει έναν ‘lock’ και έναν ‘flanker’ .
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20 .1  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ SCRUM

(α)  Πότε πραγματοποιείται ένα ‘scrum’. Το σημείο του ‘scrum’ είναι εκεί που συνέβη η 
παράβαση ή η διακοπή ή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο πάνω στον αγωνιστικό 
χώρο, εκτός και αν ο Κανονισμός υπαγορεύει διαφορετικά.

(β)  Αν το σημείο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από την ‘touch-line’, 
το σημείο του ‘scrum’ είναι πέντε (5) μέτρα από την ‘touch-line’. Ένα ‘scrum’ μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μονάχα μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Κατά το σχηματισμό του ‘scrum’, η 
μεσαία γραμμή του δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα 
από την Γραμμή τέρματος.

(γ)  Αν υπάρξει παράβαση ή διακοπή στο ‘in-goal’, το σημείο του ‘scrum’ είναι πέντε (5) μέτρα 
από τη Γραμμή τέρματος.Το ‘scrum’ σχηματίζεται σε ευθεία με το σημείο της παράβασης ή 
της διακοπής.

(δ)  Καμία καθυστέρηση. Η ομάδα δεν πρέπει να καθυστερήσει εκούσια να σχηματίσει ‘scrum’.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(ε)  Αριθμός παικτών: οκτώ (8). Ένα ‘scrum’ πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ 
(8) παίκτες από κάθε ομάδα. Και οι οκτώ (8) παίκτες πρέπει να στέκονται δεμένοι μεταξύ 
τους, μέχρι τη λήξη του ‘scrum’. Η πρώτη γραμμή του ‘scrum’ πρέπει να αποτελείται από 
τρεις (3) παίκτες, όχι λιγότερους, όχι περισσότερους. Δυο ‘lock’ πρέπει να αποτελούν τη 
δεύτερη γραμμή. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Εξαίρεση: Όταν η δύναμη μιας ομάδας έχει μειωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, σε 
λιγότερους από δεκαπέντε (15) παίκτες, τότε ο αριθμός κάθε ομάδας στο ‘scrum’ 
μπορεί αντίστοιχα να μειωθεί. Η μείωση των παικτών του ‘scrum’ από την πλευρά της 
μίας ομάδας, δεν συνεπάγεται πως η αντίπαλη ομάδα οφείλει να προβεί σε αντίστοιχη 
μείωση των παικτών της στο ‘scrum’. Παρ’ όλ’ αυτά, καμία ομάδα δε επιτρέπεται να έχει 
λιγότερους από πέντε (5) παίκτες στο ‘scrum’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Ένωση παικτών πρώτης γραμμής. Πρώτα ο διαιτητής μαρκάρει με το πόδι του το 
μέρος που θα πρέπει να σχηματιστεί το ‘scrum’. Πριν την ένωση τους, οι παίκτες των δυο 
πρώτων γραμμών δεν πρέπει να απέχουν απόσταση μεγαλύτερη της έκτασης ενός χεριού. 
Η μπάλα βρίσκεται μέσα στα χέρια του ‘scrum half’, ο οποίος είναι έτοιμος να την πετάξει 
μέσα στο ‘scrum’. Οι πρώτες γραμμές πρέπει να γείρουν με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν 
συναντηθούν, το κεφάλι και οι ώμοι κάθε παίκτη να μην βρίσκονται χαμηλότερα από το 
ύψος των γοφών. Οι πρώτες γραμμές πρέπει να αλληλομπλεχτούν με τέτοιο τρόπο, ώστε 
το κεφάλι του κάθε παίκτη να μην βρίσκεται δίπλα στο κεφάλι του συμπαίκτη του.

  Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.
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(ζ) Ο διαιτητής θα πει “crouch” και στη συνέχεια “bind”. Οι πρώτες γραμμές πρέπει να 
σκύψουν και χρήσιμοποιώντας το έξωτερικό τους χέρι κάθε ‘prop’ πρέπει να δεθεί. Ο 
‘loose-head prop’ πρέπει να δεθέι στον αντίπαλο ‘tight-head prop’ βάζοντας το αριστερό 
του χέρι μέσα από το δεξί χέρι του ‘tight-head prop’ και πιάνοντας την φανέλα του 
‘tight-head prop’ στο πίσω μέρος ή στο πλάι. O ‘tight-head prop’ πρ’επει να δεθεί με 
τον αντίπαλο ‘loose-head prop’ βάζοντας το δεξί του χέρι έξω από το αριστερό χέρι του 
‘loose-head prop’ και πιάνοντας την φανέλα του ‘loose-head prop’ στο πίσω μέρος ή στο 
πλάι.  Τα ‘props’ δεν πρέπει να δεθούν στο στήθος, στο χέρι, στο μανίκι ή στο γιακά του 
αντιπάλου. Μετά από μια μικρή παύση, ο διαιτητής στη συνέχεια θα πει «Set», όταν οι 
πρώτες γραμμές είναι έτοιμες. Οι πρώτες γραμμές μπορούν τότε να εμπλακούν. Το «set» 
δεν είναι μια εντολή, αλλά μια ένδειξη ότι οι μπροστινές σειρές μπορούν να εμπλακούν, 
όταν είναι έτοιμες. Η ποινή για οποιαδήποτε παράβαση θα είναι ένα ‘free kick’.

 Ποινή: ‘Free kick’

(η)  Η γειρτή θέση αποτελεί προέκταση της όρθιας στάσης, κατόπιν λυγίσματος των γονάτων 
αρκετά, ώστε να ο παίκτης να εμπλακεί χωρίς να χρειαστεί να επιτεθεί.

(θ)  Επίθεση. Η πρώτη γραμμή δεν σχηματίζεται σε απόσταση από τους αντίπαλούς της και 
στη συνέχεια να εφορμά εναντίον τους. Αυτό θεωρείται επικίνδυνο παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ι)  Σταθερό και παράλληλο. Μέχρις ότου η μπάλα εγκαταλείψει τα χέρια του ‘scrum half’, 
το ‘scrum’ πρέπει να είναι σταθερό και η μεσαία γραμμή παράλληλη προς τις Γραμμές 
τέρματος. Η ομάδα δεν πρέπει να σπρώξει το ‘scrum’ μακριά από το σημείο πριν από το 
‘throw-in’ της μπάλας.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

20 .2  ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

(α)  Όλοι οι παίκτες σε θέση να σπρώξουν. Όταν σχηματίζεται ένα ‘scrum’, το σώμα και 
τα πόδια καθένας από τους παίκτες της πρώτης γραμμής πρέπει να βρίσκεται σε κανονική 
θέση, ώστε να σπρώξει προς τα μπροστά. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(β)  Αυτό σημαίνει πως όλοι οι παίκτες της πρώτης γραμμής πρέπει να έχουν και τα δυο τους 
πόδια στο έδαφος, με το βάρος τους σταθερό σε τουλάχιστον ένα πόδι. Οι παίκτες δεν 
επιτρέπεται να σταυρώσουν τα πόδια τους, παρ’ όλο που το πόδι ενός παίκτη μπορεί 
να διασταυρωθεί με το πόδι ενός συμπαίκτη του. Οι ώμοι κάθε παίκτη δεν πρέπει να 
βρίσκονται χαμηλότερα από το ύψος των γοφών. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’. 
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(γ)  ‘Hooker’ σε θέση να αγκιστρώσει. Μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης του ‘throw-in’, ο ‘hooker’ 
πρέπει να έχει και τα δυο πόδια του στο έδαφος, έχοντας ρίξει το βάρος του τουλάχιστον 
στο ένα πόδι. Το «πρώτιστο» πόδι του ‘hooker’ πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το 
«πρώτιστο» πόδι του ‘prop’ της ομάδας.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

20 .3  ΔΕΣΙΜΟ ΣΤΟ SCRUM

ΟΡΙΣΜΟΣ
Όταν ένας παίκτης δεθεί σε έναν συμπαίκτη του πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το χέρι, από την 
παλάμη μέχρι τον ώμο, για να πιάσει το σώμα του συμπαίκτη του στη μασχάλη ή κάτω από το επίπεδο 
της . Δέσιμο μόνο με την παλάμη δεν είναι επαρκές .

(α)  Δέσιμο όλων παικτών της πρώτης γραμμής. Όλοι οι παίκτες της πρωτής γραμμής 
πρέπει να δεθούν σταθερά και συνεχόμενα από την αρχή μέχρι το τέλος του ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Δέσιμο των ‘hooker’. Ο ‘hooker’ μπορεί να δεθεί είτε πάνω, είτε κάτω από τα χέρια των 
prop’. Οι ‘prop’ δεν πρέπει να υποστηρίζουν τον ‘hooker’, ώστε ο ‘hooker’ να μην ρίχνει το 
βάρος του σε κανένα πόδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Δέσιμο των ‘loose-head prop’. Οι ‘loose-head prop’ πρέπει να τοποθετήσουν το 
αριστερό χέρι τους κάτω από το δεξί χέρι των αντίπαλων ‘tight-head prop’ και να πιάσουν 
τη φανέλα των ‘tight-head prop’ είτε από πίσω, είτε από το πλάι. Οι ‘loose-head prop’ δεν 
πρέπει να πιάσουν το στήθος, το χέρι, το μανίκι ή τον γιακά των αντίπαλων ‘tight-head 
prop’. Οι ‘loose-head prop’ δεν πρέπει να ασκήσουν υπερβολική πίεση προς τα κάτω.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Δέσιμο των ‘tight-head prop’. Οι ‘tight-head prop’ πρέπει να τοποθετήσουν το 
αριστερό χέρι τους κάτω από το δεξί χέρι των αντίπαλων ‘loose-head prop’ και να πιάσουν 
τη φανέλα των ‘loose-head prop’ είτε από πίσω, είτε από το πλάι. Οι ‘tight-head prop’ δεν 
πρέπει να πιάσουν το στήθος, το χέρι, το μανίκι ή τον γιακά των αντίπαλων ‘loose-head 
prop’. Οι ‘tight-head prop’ δεν πρέπει να ασκήσουν υπερβολική πίεση προς τα κάτω.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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(e)        Both the loose head and tight head props may alter their bind providing they do so in
accordance with this Law.

(f)         Binding by all other players. All players in a scrum, other than front-row players, must bind
on a lock’s body with at least one arm prior to the scrum engagement. The locks must bind
with the props in front of them. No other player other than a prop may hold an opponent.

              Sanction: Penalty kick

(g)        Flanker obstructing opposing scrum half. A �anker may bind onto the scrum at any
angle, provided the �anker is properly bound. The �anker must not widen that angle and so
obstruct the opposing scrum half moving forward.

              Sanction: Penalty kick

(h)        Scrum collapse. If a scrum collapses, the referee must blow the whistle immediately so
that players stop pushing.
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(ε)  Τόσο οι ‘loose-head prop’, όσο και οι ‘tight-head prop’ μπορούν να αλλάξουν το δέσιμο 
τους δεδομένου πως θα το κάνουν σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό.

(στ)  Δέσιμο όλων των άλλων παικτών. Όλοι οι παίκτες του ‘scrum’, εκτός από τους 
παίκτες τη πρώτης γραμμής, πρέπει να δεθούν στο σώμα ενός ‘lock’ χρησιμοποιώντας 
τουλάχιστον ένα χέρι. Οι ‘lock’ πρέπει να δεθούν με τους ‘prop’ που βρίσκονται μπροστά 
τους. Κανένας άλλος παίκτης εκτός από τους ‘prop’ μπορεί να δεθεί από έναν αντίπαλο.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
 
(ζ)  Κατάρρευση ‘scrum’. Αν ένα ‘scrum’ καταρρεύσει, ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει 

αμέσως, ώστε οι παίκτες να σταματήσουν να σπρώχνουν.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι. 

(η)  Παίκτης ωθείται προς τα πάνω. Αν ένας παίκτης που συμμετέχει στο ‘scrum’ 
ανυψωθεί στον αέρα ή ωθηθεί προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να βγει έξω από το ‘scrum’, 
ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει αμέσως, ώστε οι παίκτες να σταματήσουν να σπρώχνουν.

Δέσιμο των Prop

Μεσαία Γραμμή
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20 .4  Η ΟΜΑΔΑ ΠΕΤΑΕΙ ΤΗ ΜΠΑΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ‘SCRUM’

(α)  Μετά από μια παράβαση, η ομάδα που δεν διέπραξε την παράβαση αναλαμβάνει να 
πετάξει τη μπάλα στο ‘scrum’. 

(β)  ‘Scrum’ μετά από ‘ruck’. Βλέπε Κανονισμός 16.7

(γ)  ‘Scrum’ μετά από ‘maul’. Βλέπε Κανονισμό 17.6

(δ)  ‘Scrum’ μετά από οποιαδήποτε άλλη διακοπή. Μετά από οποιαδήποτε άλλη διακοπή ή 
συμβάν που δεν καλύπτεται από τον Κανονισμό, η ομάδα που κινούνταν προς τα εμπρός 
πριν τη διακοπή αναλαμβάνει να ρίξει μέσα τη μπάλα. Αν καμία ομάδα δεν κινούνταν προς 
τα εμπρός, η επιτιθέμενη ομάδα ρίχνει τη μπάλα.

(ε)  Αν ένα ‘scrum’ παραμείνει σταθερό και η μπάλα δεν βγει αμέσως, ο διαιτητής υποδεικνύει 
αμέσως την πραγματοποίηση ενός δεύτερου ‘scrum’ στο σημείο της διακοπής. Η ομάδα 
που δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή κατά τη διακοπή αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(στ)  Αν ένα ‘scrum’ παραμείνει σταθερό και δεν αρχίσει να κινείται αμέσως, η μπάλα πρέπει 
να βγει αμέσως. Αν δεν βγει αμέσως, ο διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση 
ενός δεύτερου ‘scrum’. Η ομάδα που δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή κατά τη διακοπή 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(ζ)  Αν ένα ‘scrum’ καταρρεύσει ή ανασηκωθεί στον αέρα χωρίς πέναλτι, ο διαιτητής 
υποδεικνύει την πραγματοποίηση ενός δεύτερου ‘scrum’. Το ‘throw-in’ ανατίθεται στην 
ομάδα που το είχε αναλάβει και την πρώτη φορά.

 Αν ένα ‘scrum’ πρέπει να σχηματιστεί εκ νέου, για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν 
καλύπτεται από τον Κανονισμό, το ‘throw-in’ ανατίθεται στην ομάδα που το είχε αναλάβει 
και την πρώτη φορά.

20 .5  ΠΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΠΑΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ SCRUM

 Χωρίς καθυστέρηση. Μόλις οι πρώτες γραμμές έχουν ενωθεί, ο ‘scrum half’ πρέπει να 
εκτελέσει το ‘throw-in’ χωρίς καθυστέρηση. Ο ‘scrum half’ πρέπει να εκτελέσει το ‘throw-
in’ μόλις του πει ο διαιτητής. Ο ‘scrum half’ πρέπει να εκτελέσει το ‘throw-in’ από τη μεριά 
του ‘scrum’ που επιλέχτηκε πρώτη.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.
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20.6      HOW THE SCRUM HALF THROWS IN THE BALL

(a)        The scrum half must stand one metre from the mark on the middle line so that player’s
head does not touch the scrum or go beyond the nearest front row player.

              Sanction: Free Kick

(b)        The scrum half must hold the ball with both hands, with its major axis parallel to the ground
and to the touchline over the middle line between the front rows, mid-way between knee
and ankle.

              Sanction: Free Kick
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20 .6  ΠΩΣ ΠΕΤΑΕΙ Ο SCRUM HALF ΤΗ ΜΠΑΛΑ

(α)  Ο ‘scrum half’ πρέπει να σταθεί ένα (1) μέτρο μακριά από το σημείο στη μεσαία γραμμή, 
ώστε το κεφάλι του παίκτη να μην ακουμπάει το ‘scrum’ ή να βρίσκεται πίσω από τον 
κοντινότερο παίκτη πρώτης γραμμής. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(β)  Ο ‘scrum half’ πρέπει να κρατάει τη μπάλα και με τα δυο του χέρια, με τον μεγάλο άξονά 
της παράλληλο προς το έδαφος και την ‘touch-line’, πάνω από τη μεσαία γραμμή μεταξύ 
των πρώτων γραμμών μεταξύ των γόνατων και των αστράγαλων. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

Throw-in (επαναφορά μπάλας) στο scrum
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(γ)  Ο ‘scrum half’ πρέπει να πετάξει γρήγορα τη μπάλα. Η μπάλα πρέπει να εγκαταλείψει τα 
χέρια του ‘scrum half’ έξω από το τούνελ.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(δ)  Ο ‘scrum half’ πρέπει να πετάξει τη μπάλα ευθεία, κατά μήκος της μεσαίας γραμμής, 
ώστε να αγγίξει αμέσως πρώτα το έδαφος κάτω, πέρα από το πλάτος των ώμων του πιο 
κοντινού ‘prop’.  

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(ε)  Ο ‘scrum half’ πρέπει να εκτελέσει το ‘throw-in’ με μια μονάχα κίνηση προς τα εμπρός. 
Αυτό σημαίνει πως η μπάλα δεν πρέπει να κινηθεί προς τα πίσω. Ο ‘scrum half’ δεν πρέπει 
να προσποιηθεί ότι πετάει τη μπάλα. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

20 .7  ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ SCRUM

(α)  Ο αγώνας στο ‘scrum’ αρχίζει όταν η μπάλα εγκαταλείψει τα χέρια του ‘scrum half’.

(β)  Αν ο ‘scrum half’ πετάξει τη μπάλα και βγει από οποιαδήποτε πλευρά του τούνελ, τότε η μπάλα 
πρέπει να πεταχθεί ξανά μέσα στο ‘scrum’, εκτός εάν έχει παραχωρηθεί πέναλτι ή ‘free-kick’.

(γ)  Αν η μπάλα δεν παιχτεί από παίκτη της πρώτης γραμμής, περάσει μέσα από το τούνελ 
και βγει από την άλλη μεριά, πέρα από το πόδι του ‘prop’ που βρίσκεται στην άλλη άκρη, 
χωρίς να έρθει σε επαφή με τίποτα, το ‘throw-in’ πρέπει να επαναληφθεί.



LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2016 146

Κανονισμός 20 Scrum Κανονισμός 20 Scrum

20 .8  ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

(α)  Χτυπήματα πριν από το ‘throw-in’ (‘foot up’ – φουτ απ = ανασήκωμα ποδιού). 
Όλοι οι παίκτες της πρώτης γραμμής πρέπει να τοποθετήσουν τα πόδια τους με τέτοιο 
τρόπο, ώστε το τούνελ να είναι καθαρό. Μέχρι τη στιγμή που η μπάλα θα εγκαταλείψει τα 
χέρια του ‘scrum half’, δεν επιτρέπεται να ανασηκώσουν ή να κινήσουν προς τα εμπρός 
τα πόδια τους. Δεν επιτρέπεται να προβούν σε καμία ενέργεια που θα οδηγήσει στην 
ανακοπή της μπάλας πριν την είσοδό της στο τούνελ ή την επαφή της με το έδαφος στο 
σωστό σημείο.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(β)  Χτύπημα μετά το ‘throw-in’. Μόλις η μπάλα έρθει σε επαφή με το έδαφος μέσα στο 
τούνελ, οποιοσδήποτε παίκτης της πρώτης γραμμής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πόδια 
του για να αποκτήσει την κατοχή της μπάλας.

(γ)  Σουτ εκτός. Κανένας παίκτης της πρώτης γραμμής δεν επιτρέπεται να κλοτσήσει εκούσια 
τη μπάλα, ώστε να βγει έξω από το τούνελ από τη μεριά που την έριξε ο ‘scrum half’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(δ)  Αν η μπάλα κλοτσηθεί έξω από το τούνελ ακούσια, η ομάδα στην οποία ανατέθηκε το 
‘throw-in’ πρέπει να επαναλάβει τη ρίψη.

(ε)  Αν η μπάλα κλοτσηθεί εκ νέου έξω από το τούνελ, ο διαιτητής οφείλει να το εκλάβει ως 
εκούσια παράβαση και να τιμωρήσει τον παίκτη.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Αιώρηση. Κανένας παίκτης της πρώτης γραμμής δεν επιτρέπεται να κλοτσήσει τη μπάλα 
και με τα δυο του πόδια. Κανένας παίκτης δεν πρέπει εκούσια να ανυψώσει και τα δυο του 
πόδια από το έδαφος, είτε κατά τη στιγμή που η μπάλα ρίπτεται μέσα στο ‘scrum’ είτε μετά.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ζ)  Περιστροφή, βύθιση ή κατάρρευση. Οι παίκτες της πρώτης γραμμής δεν επιτρέπεται 
να περιστρέψουν ή να χαμηλώσουν το σώμα τους ή να τραβήξουν τους αντίπαλους ή να 
κάνουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση του ‘scrum’ είτε 
κατά τη στιγμή της ρίψης της μπάλας, είτε αργότερα.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(η)  Οι διαιτητές οφείλουν να τιμωρήσουν αυστηρά οποιαδήποτε εκούσια κατάρρευση του ‘scrum’.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(θ)  Ανύψωση ή ώθηση αντιπάλου προς τα πάνω. Κανένας παίκτης της πρώτης 
γραμμής δεν επιτρέπεται να ανυψώσει έναν αντίπαλό του στο αέρα ή να τον ωθήσει προς 
τα πάνω και έξω από το ‘scrum’ είτε κατά τη στιγμή της ρίψης της μπάλας, είτε μετά. Κάτι 
τέτοιο θα θεωρηθεί επικίνδυνο παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.



WORLD RUGBY147

Κανονισμός 20 Scrum

20 .9  SCRUM – ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

(α)  Για όλους τους παίκτες: Κατάρρευση. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει 
εκούσια καμία ενέργεια που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του ‘scrum’. Ο παίκτης δεν 
επιτρέπεται να πέσει ή να γονατίσει εσκεμμένα στο ‘scrum’. Κάτι τέτοιο θα θεωρηθεί 
επικίνδυνο παιχνίδι.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(β)  Για όλους τους παίκτες: Λαβή της μπάλας μέσα στο ‘scrum’. Οι παίκτες δεν 
επιτρέπεται να πιάσουν τη μπάλα με τα χέρια τους ή να την ανασηκώσουν χρησιμοποιώντας 
τα πόδια τους.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(γ)  Για όλους τους παίκτες: Άλλοι περιορισμοί για την κατοχή της μπάλας. Οι 
παίκτες δεν επιτρέπεται να επιχειρήσουν την απόκτηση της κατοχής της μπάλας μέσα στο 
‘scrum’ χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός τους εκτός από τα πόδια 
ή το κάτω μέρος των ποδιών τους.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(δ)  Για όλους τους παίκτες: Αν η μπάλα βγει έξω πρέπει να παραμείνει. Αν η μπάλα 
βγει έξω από το ‘scrum’, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να την επαναφέρουν μέσα στο ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(ε)  Για όλους τους παίκτες: Δεν επιτρέπεται η πτώση πάνω στη μπάλα. Κανένας παίκτης δεν 
επιτρέπεται να πέσει πάνω στη ή πάνω από τη μπάλα κατά τη στιγμή της εισόδου της στο ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  ‘Lock’ και ‘flanker’: Μένοντας έξω από το τούνελ. Κανένας παίκτης, που δεν 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δεν επιτρέπεται να παίξει τη μπάλα μέσα στο τούνελ.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(ζ)  ‘Scrum half’: Κλοτσώντας στο ‘scrum’. Ο ‘scrum half’ δεν επιτρέπεται να κλοτσήσει 
τη μπάλα τη στιγμή που εκείνη βρίσκεται μέσα στο ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(η)  ‘Scrum half’ . Παραπλάνηση. Ο ‘scrum half’ δεν επιτρέπεται να προβεί σε καμία 
ενέργεια που να κάνει τους αντίπαλους παίκτες να πιστέψουν πως η μπάλα βρίσκεται 
εκτός του ‘scrum’, ενώ εκείνη βρίσκεται ακόμα μέσα.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(θ)  ‘Scrum half’: Κρατώντας αντίπαλο ‘flanker’. Ο ‘scrum half’ δεν επιτρέπεται να πιάσει 
τον αντίπαλο ‘flanker’ προκειμένου να κερδίσει σε ύψος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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20 .10  ΛΗΞΗ ΤΟΥ SCRUM

(α)  Η μπάλα βγαίνει έξω. Αν η μπάλα βγει έξω από το ‘scrum’ προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση εκτός από το τούνελ, το ‘scrum’ θεωρείται λήξαν.

(β)  ‘Scrum’ στο ‘in-goal’. Δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί ‘scrum’ στο ‘in-goal’. Αν η μπάλα 
σε ένα ‘scrum’ βρεθεί πάνω ή πέρα από τη Γραμμή τέρματος, ένας επιτιθέμενος ή ένας 
αμυνόμενος παίκτης μπορεί νόμιμα να σκοράρει ένα ‘try’ ή ένα ‘touch down’.

(γ)  Ο ‘hindmost player’ λύνεται. Ο ‘hindmost player’ σε ένα ‘scrum’ είναι εκείνος τou οποίου 
τα πόδια βρίσκονται πιο κοντά στην Γραμμή τέρματος της ομάδας. Αν ο ‘hindmost player’ λυθεί 
από το ‘scrum’ με τη μπάλα στα πόδια του και τη σηκώσει, το ‘scrum’ θεωρείται λήξαν.

20 .11  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ SCRUM

(α)  Αν το ‘scrum’ περιστραφεί για περισσότερο από ενενήντα (90) μοίρες, ώστε η μεσαία γραμμή 
να περάσει πίσω από τη θέση που είναι παράλληλη ως προς την ‘touch-line’, ο διαιτητής πρέπει 
να σταματήσει τον αγώνα και να υποδείξει την πραγματοποίηση ενός νέου ‘scrum’. 

 
(β)  Το νέο ‘scrum’ σχηματίζεται στο σημείο που έληξε το προηγούμενο ‘scrum’. Η ομάδα, που δεν 

είχε τη μπάλα στην κατοχή της τη στιγμή της διακοπής, αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Αν καμία 
ομάδα δεν είχε τη μπάλα στην κατοχή της, το ‘throw-in’ ανατίθεται στην ομάδα που το είχε 
αναλάβει την προηγούμενη φορά. 

20 .12  ΟΦΣAΙΝΤ ΣΤΟ SCRUM

(α)   Όταν ένα ‘scrum’ έχει στηθεί, ο ‘scrum half’ που δεν πετάει τη μπάλα μέσα στο ‘scrum’, 
πρέπει να πάρει θέση είτε στην ίδια μεριά με τον ‘scrum half’ που θα πετάξει τη μπάλα 
μέσα στο ‘scrum’, είτε από την άλλη μεριά της Γραμμής Οφσάιντ, όπως αυτή έχει οριστεί 
από τους υπόλοιπους παίκτες. 
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(b)        O�side for scrum-halves. When a team has won the ball in a scrum, the scrum half of that
team is o�side if both feet are in front of the ball while it is still in the scrum. If the scrum
half has only one foot in front of the ball, the scrum half is not o�side.

              Sanction: Penalty kick
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Law 20 Scrum

(β)  Οφσάιντ για τους ‘scrum half’. Όταν μια ομάδα έχει κερδίσει τη μπάλα σε ένα ‘scrum’, 
ο ‘scrum half’ της ομάδας αυτής θεωρείται πως είναι σε θέση Οφσάιντ αν έχει και τα δυο 
πόδια του μπροστά από τη μπάλα, όσο εκείνη βρίσκεται ακόμα μέσα στο ‘scrum’.  Αν ο 
‘scrum half’ έχει μόνο ένα πόδι μπροστά από τη μπάλα, ο ‘scrum half’ δεν είναι Οφσάιντ. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

Κανονισμός 20 Scrum

Scrum Οφσάϊντ

ΓΡΑΜΜΗ ΟΦΣΑΙΝΤ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΠΛΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

 ΣΤΟ SCRUM

ΓΡΑΜΜΗ ΟΦΣΑΙΝΤ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕ SCRUM HALF

ΓΡΑΜΜΗ ΟΦΣΑΙΝΤ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΙΤΡΙΝΟ SCRUM HALF ΟΤΑΝ 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΧΗ

ΓΡΑΜΜΗ ΟΦΣΑΙΝΤ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ SCRUM

ΓΡΑΜΜΗ ΟΦΣΑΙΝΤ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΛΕ SCRUM

5 ΜΕΤΡΑ

5 ΜΕΤΡΑ
ΜΠΑΛΑ
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(b)        O�side for scrum-halves. When a team has won the ball in a scrum, the scrum half of that
team is o�side if both feet are in front of the ball while it is still in the scrum. If the scrum
half has only one foot in front of the ball, the scrum half is not o�side.

              Sanction: Penalty kick
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Law 20 Scrum

(γ)  Αν η ομάδα έχει κερδίσει τη μπάλα μέσα στο ‘scrum’, ο ‘scrum half’ της αντίπαλης ομάδας 
θεωρείται πως είναι σε θέση Οφσάιντ, αν περάσει μπροστά από τη μπάλα είτε με το ένα ή 
και με τα δυο πόδια του όσο η μπάλα βρίσκεται ακόμα μέσα στο ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(δ)  Ο ‘scrum half’ της ομάδας, που δεν κέρδισε την κατοχή της μπάλας, δεν πρέπει να κινηθεί 
προς την αντίθετη μεριά του ‘scrum’ και να περάσει πέρα από τη Γραμμή Οφσάιντ που 
διατρέχει το ‘hindmost foot’ της ομάδας του παίκτη μέσα στο ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(ε)  Ο ‘scrum half’ της ομάδας, που δεν κέρδισε την κατοχή της μπάλας, δεν πρέπει να κινηθεί 
μακριά από το ‘scrum’ και στη συνέχεια να παραμείνει μπροστά από τη Γραμμή Οφσάιντ 
που διατρέχει το ‘hindmost foot’ της ομάδας του παίκτη μέσα στο ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

(στ)  Τη θέση του ‘scrum half’ μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε παίκτης αλλά κάθε ομάδα δεν 
επιτρέπεται να έχει περισσότερους από έναν ‘scrum half’ σε κάθε ‘scrum’. 

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή Οφσάιντ.

(ζ)  Οφσάιντ για παίκτες που δεν είναι στο ‘scrum’. Οι παίκτες, που δεν συμμετέχουν 
στο ‘scrum’ και δεν είναι οι ‘scrum half’ της ομάδας, θεωρούνται σε θέση Οφσάιντ αν 
παραμείνουν μπροστά από τη Γραμμή Οφσάιντ ή αν περάσουν τη Γραμμή Οφσάιντ.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή Οφσάιντ.

(θ)  Αν το ‘hindmost foot’ της ομάδας είναι πάνω ή πίσω γραμμή του τέρματος αυτής της 
ομάδας, η γραμμή οφσάιντ για τα μισά ράγκμπι και τους ‘scrum halves’ και τους μη 
συμμετέχοντες είναι η γραμμή του τέρματος.

(ι)  Βραδυπορία. Κατά το σχηματισμό ενός ‘scrum’, οι παίκτες που δεν συμμετέχουν σε αυτό 
πρέπει να υποχωρήσουν πίσω από τη Γραμμή Οφσάιντ χωρίς καθυστέρηση. Αν δεν το 
κάνουν θεωρείται πως βραδυπορούν και πρέπει να τιμωρηθούν.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι στη Γραμμή Οφσάιντ.

20 .13  ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 Η Ένωση μπορεί να εφαρμόσει τις παραλλαγές για ‘scrum’ των κάτω των 19 σε 
καθορισμένα επίπεδα του παιχνιδιού εντός της δικαιοδοσίας του.

Κανονισμός 20 Scrum Κανονισμός 20 Scrum



WORLD RUGBY151

Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)

ΟΡΙΣΜΟΣ
Τα πέναλτι και τα ‘free-kick’ παραχωρούνται στη μη-επιτιθέμενη ομάδα, λόγω παράβασης των 
Κανονισμών από τους αντίπαλούς της .

21 .1  ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK

 Εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά από κάποιον Κανονισμό, το σημείο ενός πέναλτι ή 
ενός ‘free-kick’ είναι το σημείο της παράβασης.

21 .2  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK

(α)  Ο σουτέρ πρέπει να εκτελέσει το πέναλτι ή το ‘free-kick’ στο σημείο ή οπουδήποτε πίσω 
του, σε μια ευθεία με αυτό. Αν το σημείο του πέναλτι ή του ‘free-kick’ είναι εντός πέντε (5) 
μέτρων από την Γραμμή τέρματος, τότε το σημείο για το σουτ είναι πέντε (5) μέτρα από τη 
Γραμμή τέρματος, σε ευθεία με το σημείο της παράβασης.

 Πέναλτι: Οποιαδήποτε παράβαση από την ομάδα του σουτέρ οδηγεί σε ‘scrum’ πάνω σε 
αυτό το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(β)  Όταν δίδεται πέναλτι ή free kick για παράβαση μέσα στο in-goal, το σημείο για την 
εκτελεσή του όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο σε απόσταση 5 μέτρων από την γραμμή 
τέρματος σε ευθεία γραμμή κάθετη προς την γραμμή του τέρματος.

 Ποινή: Οποιαδήποτε παράβαση από την ομάδα του σουτέρ οδηγεί σε scrum πάνω σε 
αυτό το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το throw in.

(γ)  Εάν ένα σουτ σε πέναλτι εκτελεστεί γρήγορα από λάθος σημείο, ο διαιτητής θα διατάξει 
το σουτ να ξαναγίνει.

21 .2  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK

(α)  Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να εκτελέσει ένα πέναλτι ή ένα ‘free-kick’, που έχει 
παραχωρηθεί για οποιαδήποτε παράβαση, με οποιοδήποτε είδος σουτ θέλει: ‘punt’, ‘drop-
kick’ ή ‘place kick’. Το σουτ μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέρος του ποδιού 
κάτω από το γόνατο μέχρι την πατούσα, εκτός από το γόνατο και τη φτέρνα.
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Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)

(β)  Αναπήδηση της μπάλας στο γόνατο δεν θεωρείται σουτ.
 Ποινή: Οποιαδήποτε παράβαση από την ομάδα του σουτέρ οδηγεί σε ‘scrum’ πάνω σε 

αυτό το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(γ)  Ο σουτέρ πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μπάλα που χρησιμοποιόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή 
στον αγώνα, εκτός και αν ο διαιτητής αποφανθεί πως είναι ελαττωματική.

 Ποινή: Οποιαδήποτε παράβαση από την ομάδα του σουτέρ οδηγεί σε ‘scrum’ πάνω σε 
αυτό το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’. 

21 .4  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK 

(α)  Εναλλακτικό ‘scrum’. Η ομάδα στην οποία έχει παραχωρηθεί ένα πέναλτι ή ένα 
‘free-kick’, μπορεί αντ’ αυτού να επιλέξει την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’. Η ίδια ομάδα 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(β)  Εναλλακτικό ‘lineout’. Η ομάδα στην οποία έχει παραχωρηθεί ένα πέναλτι ή ένα ‘free-
kick’ σε ένα lineout, μπορεί αντ’ αυτού να επιλέξει την πραγματοποίηση ενός ακόμη lineout 
όπου η ίδια ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Αυτό είναι μία προσθήκη στην επιλογή του 
scrum.

(γ)  Καμία καθυστέρηση. Αν ο σουτέρ κάνει εμφανή την πρόθεση του στον διαιτητή να 
σουτάρει για γκολ, το σουτ πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός λεπτού από τη στιγμή 
που ο σουτέρ θα κάνει εμφανή την πρόθεση του στον διαιτητή να σουτάρει για γκολ. Η 
πρόθεση για το σουτ γίνεται εμφανής με την άφιξη του παίκτη στο στήριγμα της μπάλας 
ή στην άμμο ή με το σημάδι που χαράσσει ο παίκτης στο έδαφος. Ο παίκτης πρέπει να 
πραγματοποιήσει το σουτ μέσα σε ένα λεπτό ακόμα και αν η μπάλα κυλήσει στο έδαφος 
και χρειαστεί να επανατοποθετηθεί. Αν περάσει το ένα λεπτό, το σουτ ακυρώνεται, ο 
διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’ στο σημείο του πέναλτι και η 
αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Για οποιοδήποτε άλλο είδος σουτ, το σουτ 
πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.

(δ)  Καθαρό σουτ. Ο σουτέρ πρέπει να σουτάρει τη μπάλα σε ορατή απόσταση. Αν ο σουτέρ 
κρατάει τη μπάλα, θα πρέπει να την αφήσει με καθαρό τρόπο. Αν βρίσκεται στο έδαφος, 
πρέπει να εγκαταλείψει καθαρά το σημείο.

(ε)  ‘Place kick’ για ‘touch’. Ο σουτέρ μπορεί να εκτελέσει ένα ‘punt’ ή ένα ‘drop-kick’ για 
‘touch’, αλλά όχι ένα ‘place kick’ για ‘touch’.

(στ)  Ελευθερίες του σουτέρ. Ο σουτέρ είναι ελεύθερος να σουτάρει τη μπάλα προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση και μπορεί να παίξει και πάλι τη μπάλα. 

(ζ) Σουτ στο ‘in-goal’. Αν ένα πέναλτι ή ένα ‘free-kick’  πραγματοποιηθεί στο ‘in-goal’ της 
ομάδας και ένας αμυνόμενος παίκτης εμποδίσει με φάουλ έναν αντίπαλό του από το να 
σκοράρει ένα ‘try’, παραχωρείται πέναλτι try.
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(η)  Εκτός παιχνιδιού στον ‘in-goal’.  Αν το πέναλτι ή το ‘free-kick’ πραγματοποιηθεί  στο 
‘in-goal’ και η μπάλα πάει στο ‘touch-in-goal’ ή πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’, ή αν ένας 
αμυνόμενος παίκτης κάνει τη μπάλα Νεκρό, προτού διασχίσει τη Γραμμή τέρματος, παραχωρείται 
‘scrum’ 5 μέτρων. Η επιτιθέμενη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(θ)  Πίσω από τη μπάλα. Όλη ομάδα του σουτέρ, εκτός από τον ‘placer’ πρέπει να βρίσκεται 
πίσω από τη μπάλα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός πέναλτι ή ενός ‘free-kick’, μέχρις ότου 
πραγματοποιηθεί το σουτ.

(ι)  Γρήγορη εκτέλεση σουτ. Αν το πέναλτι ή το ‘free-kick’ εκτελεστεί τόσο γρήγορα που οι 
συμπαίκτες του σουτέρ δεν προλάβουν να πάρουν θέση πίσω από τη μπάλα δεν τιμωρούνται 
για Οφσάιντ. Παρ’ όλ’ αυτά, οφείλουν να υποχωρήσουν αμέσως, μέχρις ότου βρεθούν σε θέση 
Ονσάιντ. Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον αγώνα μέχρις ότου βρεθούν και πάλι σε θέση 
Ονσάιντ. Το ίδιο ισχύει για όλους τους παίκτες της ομάδας, ανεξάρτητα αν βρίσκονται εντός ή 
εκτός του αγωνιστικού χώρου.    

(ια)  Στην περίπτωση αυτή, οι παίκτες θεωρείται πως βρίσκονται σε θέση Ονσάιντ αν τρέξουν πίσω 
από τον συμπαίκτη τους που πραγματοποίησε το πέναλτι ή το ‘free-kick’, ή αν ένας συμπαίκτης 
τους τρέξει μπροστά τους φέροντας τη μπάλα ή αν ένας συμπαίκτης τους, ο οποίος βρισκόταν 
πίσω από τη μπάλα τη στιγμή του σουτ τρέξει μπροστά τους.

(ιβ)  Ο παίκτης που βρίσκεται σε θέση Οφσάιντ δεν μπορεί να επανέλθει σε θέση Ονσάιντ από 
ενέργεια αντιπάλου του. 

 Ποινή: Εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά στον Κανονισμό, οποιαδήποτε παράβαση από 
πλευράς της ομάδας του σουτέρ οδηγεί σε ‘scrum’ σε αυτό το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

21 .5  ΣΚΟΡΑΡΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΠΕΝΑΛΤΙ

(α)  Ένα πέναλτι-γκολ μπορεί να επιτευχθεί από ένα σουτ πέναλτι

(β)  Αν ο σουτέρ κάνει εμφανή την πρόθεσή του στον διαιτητή να σουτάρει για γκολ, ο σουτέρ 
οφείλει να σουτάρει για γκολ. Μόλις ο σουτέρ κάνει εμφανή την πρόθεσή του, δεν μπορεί 
να αλλάξει την απόφασή του. Ο διαιτητής μπορεί να ζητήσει να μάθει την πρόθεση του 
σουτέρ. 

(γ)  Αν ο σουτέρ κάνει εμφανή την πρόθεσή του στον διαιτητή να σουτάρει για γκολ, οι παίκτες 
της αντίπαλης ομάδας οφείλουν να σταθούν ακίνητοι έχοντας τα χέρια στα πλευρά τους 
από τη στιγμή που ο σουτέρ θα αρχίσει να προσεγγίζει τη μπάλα για να εκτελέσει το σουτ, 
μέχρι τη στιγμή που θα πραγματοποιήσει το σουτ.

(δ) Αν ο σουτέρ δεν κάνει εμφανή την πρόθεσή του να σουτάρει για γκολ, αλλά 
πραγματοποιήσει ένα ‘drop-kick’ και σκοράρει γκολ, το γκολ μετράει.

Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)
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(e)        If the opposing team infringes while the kick is being taken but the kick at goal is successful,
the goal stands. A further penalty is not awarded for the infringement.

(f)         The kicker may place the ball directly on the ground or on sand, sawdust or a kicking tee
approved by the Union.

              Sanction: Unless otherwise stated in Law any infringement by the kicker’s team results in a
scrum at the mark. The opposing team throws in the ball.

154LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Law 21 Penalty and Free Kicks

(ε)  Αν η αντίπαλη ομάδα υποπέσει σε παράβαση την ώρα της εκτέλεσης του σουτ, αλλά 
το σουτ είναι επιτυχές, το γκολ μετράει. Δεν παραχωρείται επιπλέον πέναλτι για την 
παράβαση.

(στ)  Ο σουτέρ μπορεί να τοποθετήσει τη μπάλα απευθείας στο έδαφος ή την άμμο, το πριονίδι 
ή το στήριγμα της μπάλας που έχει εγκριθεί από την Ένωση.

 Ποινή: Εκτός αν αναφέρεται στους κανονισμούς, οποιαδήποτε παράβαση από την ομάδα 
του kicker θα οδηγήσει σε scrum στο ίδιο σημείο. Το throw in γίνεται από την αντίπαλη 
ομάδα.

Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)

Σουτ Πέναλτι για Γκόλ
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Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)

21 .6  ΣΚΟΡΑΡΟΝΤΑΣ ΑΠΟ FREE-KICK

(α)  Δεν μπορεί να επιτευχθεί γκολ από ‘free-kick’

(β)  Η ομάδα στην οποία έχει παραχωρηθεί ‘free-kick’ δεν μπορεί να σκοράρει ‘dropped goal’, 
μέχρι την επόμενη φορά που η μπάλα γίνει νεκρό ή μέχρι τη στιγμή που ένας αντίπαλος 
παίξει ή αγγίξει τη μπάλα ή κάνει τακλ στον φορέα της μπάλας. Ο περιορισμός ισχύει και 
στην περίπτωση που η ομάδα επιλέξει το ‘scrum’ αντί του ‘free-kick’.

21 .7  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ

(α)  Πρέπει να τρέξει από αυτό το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα πρέπει να τρέξει αμέσως 
προς τη Γραμμή τέρματος της, μέχρι να βρεθεί τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα μακριά από το 
σημείο για το πέναλτι ή μέχρι φτάσει στη Γραμμή τέρματος, αν αυτή είναι πιο κοντά.

(β)  Πρέπει να συνεχίσει να τρέχει. Ακόμα και αν το πέναλτι εκτελεστεί και η ομάδα του 
σουτέρ παίζει τη μπάλα, οι αντίπαλοι παίκτες πρέπει να συνεχίσουν να τρέχουν, μέχρις 
ότου βρεθούν στην απαραίτητη απόσταση. Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον αγώνα 
μέχρι να το έχουν κάνει.

(γ)  Γρήγορο σουτ. Αν το πέναλτι εκτελεστεί τόσο γρήγορα, που οι αντίπαλοι παίκτες δεν 
προλάβουν να υποχωρήσουν, δεν τιμωρούνται. Παρ’ όλ’ αυτά, οφείλουν να συνεχίσουν να 
υποχωρούν όπως περιγράφεται στην παράγραφο 21.7 (β) ή μέχρις ότου ένας συμπαίκτης 
τους που βρέθηκε σε απόσταση δέκα (10) μέτρων μακριά από το σημείο τρέξει μπροστά 
τους προτού συμμετάσχουν στον αγώνα. 

(δ)  Ανάμειξη. Η αντίπαλη ομάδα δεν πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια που θα οδηγήσει στη 
καθυστέρηση της εκτέλεσης του πέναλτι ή σε παρεμπόδιση του σουτέρ. Δεν πρέπει εκούσια 
να ρίξουν ή να σουτάρουν τη μπάλα μακριά από τον σουτέρ ή τους συμπαίκτες του.

 Ποινή: Οποιαδήποτε παράβαση από την αντίπαλη ομάδα οδηγεί σε δεύτερο πέναλτι, δέκα 
(10) μέτρα μπροστά από το σημείο του πρώτου σουτ. Το σημείο δεν πρέπει να απέχει 
λιγότερο από πέντε (5) μέτρα από τη Γραμμή τέρματος. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να 
αναλάβει την εκτέλεση του σουτ. Ο σουτέρ μπορεί να αλλάξει το είδος του σουτ και να 
επιλέξει να σουτάρει για γκολ. Αν ο διαιτητής παραχωρήσει δεύτερο πέναλτι, το σουτ για 
το δεύτερο πέναλτι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, προτού ο διαιτητής δείξει το σημείο, 
που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πέναλτι.
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Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)

21 .8  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ FREE-KICK

(α)  Πρέπει να τρέξει από το σημείο. Η αντίπαλη ομάδα πρέπει να τρέξει αμέσως προς τη 
Γραμμή τέρματος της, μέχρι να βρεθεί τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα μακριά από το σημείο 
για το πέναλτι ή μέχρι φτάσει στη Γραμμή τέρματος, αν αυτή είναι πιο κοντά. Αν το ‘free-
kick’ πραγματοποιηθεί στην περιοχή ‘in-goal’ της αμυνόμενης ομάδας, η αντίπαλη ομάδα 
πρέπει να τρέξει αμέσως προς την Γραμμή τέρματος της, μέχρι να βρεθεί σε απόσταση 
τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων  μακριά από το σημείο και όχι λιγότερο από πέντε (5) μέτρα 
από τη Γραμμή τέρματος. 

(β)  Πρέπει να συνεχίσει να τρέχει. Ακόμα και αν το ‘free-kick’ εκτελεστεί και η ομάδα 
του σουτέρ παίζει τη μπάλα, οι αντίπαλοι παίκτες πρέπει να συνεχίσουν να τρέχουν, μέχρις 
ότου βρεθούν στην απαραίτητη απόσταση. Δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον αγώνα 
μέχρι να το έχουν κάνει.

(γ)  Γρήγορο σουτ. Αν το ‘free-kick’ εκτελεστεί τόσο γρήγορα που οι αντίπαλοι παίκτες δεν 
προλάβουν να υποχωρήσουν, δεν τιμωρούνται. Παρ’ όλ’ αυτά, οφείλουν να συνεχίσουν να 
υποχωρούν όπως περιγράφεται στην παράγραφο 21.7 (β) ή μέχρις ότου ένας συμπαίκτης 
τους που βρέθηκε σε απόσταση δέκα (10) μέτρων μακριά από το σημείο, τρέξει μπροστά 
τους προτού συμμετάσχουν στον αγώνα. 

(δ)  Ανάμειξη. Η αντίπαλη ομάδα δεν πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια που θα οδηγήσει 
στη καθυστέρηση της εκτέλεσης του ‘free-kick’ ή σε παρεμπόδιση του σουτέρ. Δεν πρέπει 
εκούσια να ρίξουν ή να σουτάρουν τη μπάλα μακριά από τον σουτέρ ή τους συμπαίκτες του.

(ε)  Επίθεση στο ‘free-kick’. Μόλις υποχωρήσουν στην απαραίτητη απόσταση, οι παίκτες 
της αντίπαλης ομάδας μπορούν να επιτεθούν και να επιχειρήσουν να εμποδίσουν το σουτ. 
Μπορούν να επιτεθούν στο ‘free-kick’, μόλις ο σουτέρ αρχίσει να προσεγγίζει τη μπάλα. 

(στ)  Εμποδίζοντας το ‘free-kick’. Αν η αντίπαλη ομάδα επιτεθεί και εμποδίσει την εκτέλεση 
του ‘free-kick’, το σουτ ακυρώνεται. Ο αγώνας ξαναρχίζει με την πραγματοποίηση ‘scrum’ 
στο σημείο. Η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.
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Κανονισμός 21  Πέναλτι και Free Kick (Eλεύθερο Σουτ)

(ζ)  ‘Free-kick’ στο ‘in-goal’. Αν το ‘free-kick’ έχει παραχωρηθεί στο ‘in-goal’ ή στον 
αγωνιστικό χώρο και ο παίκτης χρειαστεί να υποχωρήσει στο ‘in-goal’ για να το εκτελέσει 
και οι αντίπαλοι επιτεθούν και εμποδίσουν την πραγματοποίηση του σουτ, ο διαιτητής 
πρέπει να υποδείξει την πραγματοποίηση ‘scrum’ 5 μέτρων. Η επιτιθέμενη ομάδα 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’. Αν το ‘free-kick’ πραγματοποιηθεί στο ‘in-goal’, ο αντίπαλος 
που έχει παίξει νόμιμα εκεί, μπορεί να σκοράρει ένα ‘try’.

(η)  Charge down (τσαρτζ ντάουν = ανακοπή της μπάλας). Αν ένας αντίπαλος 
ανακόψει το ‘free-kick’ στον αγωνιστικό χώρο, ο αγώνας συνεχίζεται. 

 Ποινή: Οποιαδήποτε παράβαση από την αντίπαλη ομάδα οδηγεί σε δεύτερο ‘free-kick’, 
δέκα (10) μέτρα μπροστά από το σημείο του πρώτου σουτ. Το σημείο αυτό δεν πρέπει 
να απέχει λιγότερο από πέντε (5) μέτρα από τη Γραμμή τέρματος. Οποιοσδήποτε παίκτης 
μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του σουτ. Ο σουτέρ μπορεί να αλλάξει το είδος του σουτ 
και να επιλέξει να σουτάρει για γκολ. Αν ο διαιτητής παραχωρήσει δεύτερο ‘free-kick’, το 
σουτ για το δεύτερο ‘free-kick’ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, προτού ο διαιτητής δείξει 
το σημείο που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το πέναλτι.

21 .9  ΚΕΡΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ

 Αν ο διαιτητής θεωρήσει πως η ομάδα του σουτέρ έχει καταφέρει να κερδίσει παράβαση 
από τους αντιπάλους της, ο διαιτητής δεν παραχωρεί δεύτερο πέναλτι, αλλά επιτρέπει τη 
συνέχιση του αγώνα.

21 .10  ΚΕΡΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ FREE-KICK

(α)  Ο σουτέρ δεν επιτρέπεται να προσποιηθεί πως θα σουτάρει. Μόλις ο σουτέρ κινηθεί για 
να πραγματοποιήσει το σουτ, οι αντίπαλοί του μπορούν να επιτεθούν. 

(β)  Αν ο διαιτητής θεωρήσει πως η ομάδα του σουτέρ έχει καταφέρει να κερδίσει παράβαση 
από τους αντιπάλους της, ο διαιτητής δεν παραχωρεί δεύτερο ‘free-kick’, αλλά επιτρέπει 
τη συνέχιση του αγώνα.
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Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

DEFINITIONS
In-goal is part of the ground as de�ned in Law 1 where the ball may be grounded
by players from either team.

When attacking players are �rst to ground the ball in the opponents’ in-goal, the
attacking players score a try.

When defending players are �rst to ground the ball in in-goal, the defending
players make a touch down.

A defending player who has one foot on the goal line or in the in-goal who receives
the ball is considered to have both feet in in-goal.

22.1      GROUNDING THE BALL

WORLD RUGBY159

Law 22 In-Goal

ΟΡΙΣΜΟΣ
Το ‘in-goal’ αποτελεί μέρος του εδάφους, όπως αυτό ορίζεται από τον Κανονισμό 1, όπου η μπάλα 
μπορεί να προσγειωθεί από τους παίκτες και των δυο ομάδων .

Όταν οι επιτιθέμενοι παίκτες προσγειώσουν πρώτοι τη μπάλα στο αντίπαλο ‘in-goal’, οι επιτιθέμενοι 
παίκτες σκοράρουν ένα ‘try’ .

Όταν οι αμυνόμενοι παίκτες προσγειώσουν πρώτοι τη μπάλα στο αντίπαλο ‘in-goal’, οι αμυνόμενοι 
παίκτες σκοράρουν ένα ‘touch down’ .

Ο αμυνόμενος παίκτης, που έχει το ένα του πόδι στη Γραμμή τέρματος ή μέσα στο ‘in-goal’ και πιάσει 
τη μπάλα, θεωρείται πως έχει και τα δυο του πόδια στο ‘in-goal’ .

22 .1  ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

Προσγειώνοντας τη μπάλα.
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Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος) Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

DEFINITIONS
In-goal is part of the ground as de�ned in Law 1 where the ball may be grounded
by players from either team.

When attacking players are �rst to ground the ball in the opponents’ in-goal, the
attacking players score a try.

When defending players are �rst to ground the ball in in-goal, the defending
players make a touch down.

A defending player who has one foot on the goal line or in the in-goal who receives
the ball is considered to have both feet in in-goal.

22.1      GROUNDING THE BALL

WORLD RUGBY159

Law 22 In-Goal

 
 Υπάρχουν δυο (2) τρόποι για να προσγειώσει ένας παίκτης τη μπάλα:

(α)  Ο παίκτης αγγίζει το έδαφος με τη μπάλα. Ο παίκτης προσγειώνει τη μπάλα 
κρατώντας την και αγγίζοντας το έδαφος στο ‘in-goal’. «Κρατώντας» σημαίνει να την έχει 
πιάσει με την παλάμη ή τις παλάμες του, το χέρι ή τα χέρια του. Δεν χρειάζεται πίεση προς 
τα κάτω.

(β)  Ο παίκτης πιέζει προς τα κάτω τη μπάλα. Ο παίκτης προσγειώνει τη μπάλα, όταν 
βρίσκεται στο έδαφος μέσα στο ‘in-goal’ και ο παίκτης πιέσει τη μπάλα προς τα κάτω με 
την παλάμη ή τις παλάμες, το χέρι ή τα χέρια του ή το μπροστινό μέρος του σώματός του 
από τη μέση μέχρι τον αυχένα.

22 .2  ΑΝΑΣΗΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

 Το να ανασηκώσει κανείς τη μπάλα από το έδαφος δεν σημαίνει πως την προσγειώνει. Ο 
παίκτης μπορεί να σηκώσει τη μπάλα από το ‘in-goal’ και να την προσγειώσει αλλού μέσα 
στο ‘in-goal’.

22 .3  ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

(α) ‘Try’. Όταν ένα επιτιθέμενος παίκτης που βρίσκεται σε θέση Ονσάιντ προσγειώσει πρώτος 
τη μπάλα στο αντίπαλο ‘in-goal’, ο παίκτης σκοράρει ένα ‘try’. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα με το 
αν αποτελεί ευθύνη του επιτιθέμενου ή του αμυνόμενου παίκτη που η μπάλα βρέθηκε στο 
‘in-goal’.

(β)  Όταν ένας επιτιθέμενος παίκτης που έχει την κατοχή της μπάλας και ακουμπήσει την μπάλα 
στο ‘in-goal’ και ταυτόχρονα έρθει σε επαφή με την πλάγια ‘touch-in-goal’ ή την ‘dead-ball-
line’ (ή οπουδήποτε πέρα), ένα ‘drop out’ στα 22m απονέμεται στην αμυνόμενη ομάδα.

22 .4  ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤRY

(α)  Προσγείωση στη Γραμμή τέρματος. Η Γραμμή τέρματος θεωρείται μέρος του ‘in-goal’. Αν ένας 
επιτιθέμενος παίκτης προσγειώσει πρώτος τη μπάλα στο αντίπαλο ‘in-goal’, σκοράρει ένα ‘try’. 

(β)  Προσγείωση στο δοκάρι. Τα δοκάρια και το προστατευτικό κάλυμμα τους αποτελούν μέρος 
της Γραμμή τέρματος, η οποία αποτελεί μέρος του ‘in-goal’. Αν ένας επιτιθέμενος παίκτης 
προσγειώσει πρώτος τη μπάλα πάνω στο δοκάρι ή το προστατευτικό κάλυμμα, σκοράρει ένα ‘try’
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Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)
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Law 22 In-Goal

Σκοράροντας ένα try – προσγείωση πάνω στο δοκάρι

(γ)  ‘Pushover try’. Δεν γίνεται να 
πραγματοποιηθεί ένα ‘scrum’ 
ή ένα ‘ruck’ μέσα στο ‘in-goal’. 
Αν σπρωχτεί ένα ‘scrum’ ή 
ένα ‘ruck’ μέσα στο ‘in-goal’, 
ο επιτιθέμενος παίκτης μπορεί 
νόμιμα να προσγειώσει τη 
μπάλα, μόλις αυτή φτάσει ή 
διασχίσει τη Γραμμή τέρματος 
και να επιτύχει ένα ‘try’. 
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(δ)  Momentum try (μομέντουμ τράι – ‘try’ λόγω ορμής). Αν ένας επιτιθέμενος παίκτης, ο 
οποίος έχει τη μπάλα στην κατοχή του, δεχτεί τακλ λίγο πριν τη Γραμμή τέρματος και βρεθεί λόγω 
της ορμής πάνω στο έδαφος και μέσα στο αντίπαλο ‘in-goal’ και προσγειώσει πρώτος τη μπαλα, 
επιτυγχάνει ένα ‘try’. 

(ε)  Τακλ κοντά στη Γραμμή τέρματος. Αν ένας παίκτης δεχτεί τακλ κοντά στην αντίπαλη Γραμμή 
τέρματος και μπορέσει αμέσως να τεντωθεί και να προσγειώσει τη μπάλα πάνω ή πέρα από τη 
Γραμμή τέρματος, επιτυγχάνει ένα ‘try’.

(στ)  Στην περίπτωση αυτή, οι αμυνόμενοι παίκτες που στέκονται στα πόδια τους μπορούν νόμιμα 
να εμποδίσουν την επίτευξη 
του ‘try’ τραβώντας τη μπάλα 
μακριά από την παλάμη ή τα 
χέρια του παίκτη που έχει δεχτεί 
το τακλ, χωρίς όμως να την 
κλοτσήσουν. 

(ζ)  Παίκτης στο ‘touch’ ή 
‘touch-in-goal’. Αν ένας 
επιτιθέμενος παίκτης βρίσκεται 
στο ‘touch’ ή το ‘touch-in-goal’, 
ο παίκτης μπορεί να σκοράρει 
ένα ‘try’ προσγειώνοντας τη 
μπάλα στο αντίπαλο ‘in-goal’, 
δεδομένου ότι δεν φέρει τη 
μπάλα.

(η)  Πέναλτι ‘try’. Το Πέναλτι ‘try’ 
παραχωρείται αν παραλίγο να 
επιτευχθεί ένα ‘try’ από την 
αμυνόμενη ομάδα, αλλά δεν 
επιτεύχθηκε λόγω φάουλ. Το 
Πέναλτι ‘try’ παραχωρείται αν 
παραλίγο να επιτευχθεί ένα Τράι 
σε καλύτερη θέση, αλλά δεν 
επιτεύχθηκε λόγω φάουλ της 
αμυνόμενης ομάδας. 

(θ)  Ένα Πέναλτι ‘try’ παραχωρείται 
μεταξύ των δοκαριών. Η 
αμυνόμενη ομάδα μπορεί να 
επιτεθεί σε ένα ‘conversion kick’.

Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος) Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

WORLD RUGBY161

Law 22 In-Goal

(d)        Momentum try. If an attacking player with the ball is tackled short of the goal line but the
player’s momentum carries the player in a continuous movement along the ground into the
opponents’ in-goal, and the player is �rst to ground the ball, a try is scored.

(e)        Tackled near the goal line. If a player is tackled near to the opponents’ goal line so that
this player can immediately reach out and ground the ball on or over the goal line, a try is
scored.

(f)         In this situation, defending players who are on their feet may legally prevent the try by
pulling the ball from the tackled
player’s hands or arms, but
must not kick the ball.

(g)        Player in touch or touch-in-
goal. If an attacking player is in
touch or in touch-in-goal, the
player can score a try by
grounding the ball in the
opponents’ in-goal provided
the player is not carrying the
ball.

(h)        Penalty try. A penalty try is
awarded if a try would probably
have been scored but for foul
play by the defending team. A
penalty try is awarded if a try
would probably have been
scored in a better position but
for foul play by the defending
team.

(i)          A penalty try is awarded
between the goal posts. The
defending team may charge
the conversion kick after a
penalty try.

162LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Law 22 In-Goal

Παίκτης στο ‘touch-in-goal’ δεν φέρει 
τη μπάλα αλλά τη προσγειώνει 

και σκοράρει ένα ‘try’.
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22 .5  ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

(α)  ‘Touch down’. Όταν ένας αμυνόμενος παίκτης προσγειώσει τη μπάλα στο ‘in-goal’ 
επιτυγχάνει ένα ‘touch down’.

(β)  Παίκτης στο ‘touch’ ή το ‘touch-in-goal’. Αν οι αμυνόμενοι παίκτες βρίσκονται στο 
‘touch-in-goal’ μπορούν να σκοράρουν ένα ‘touch down’ προσγειώνοντας τη μπάλα στο 
‘in-goal’ τους, δεδομένου ότι δεν φέρουν τη μπάλα.

(γ)  Προσγείωση στο δοκάρι. Τα δοκάρια και το προστατευτικό κάλυμμα γύρω τους 
αποτελούν μέρος της Γραμμή τέρματος. Αν ένας αμυνόμενος παίκτης προσγειώσει πρώτος 
τη μπάλα πάνω στα δοκάρια ή το προστατευτικό κάλυμμα, το αποτέλεσμα είναι ένα ‘touch 
down’. 

22 .6  ΣΠΡΟΧΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ SCRUM, RUCK Ή MAUL ΣΤΟ IN-GOAL

 Ένα scrum, ruck ή maul μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα στο αγωνιστικό χώρο. Αν 
σπρωχτεί ένα scrum, ruck ή maul πέρα από τη Γραμμή τέρματος, ο παίκτης μπορεί νόμιμα 
να προσγειώσει τη μπάλα, μόλις αυτή φτάσει ή διασχίσει τη Γραμμή τέρματος και να 
επιτύχει ένα touch down ή try. 

22 .7  ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ TOUCH DOWN

(α) Όταν ένας επιτιθέμενος παίκτης στείλει ή φέρει τη μπάλα μέσα στο αντίπαλο ‘in-goal’ και 
γίνει εκεί Νεκρό, είτε επειδή ένας αμυντικός την προσγείωσε, είτε επειδή πήγε στο ‘touch-
in-goal’ ή πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’ παραχωρείται ‘drop-out’.

(β)  Αν ένας επιτιθέμενος παίκτης πραγματοποιήσει ένα ‘knock-on’ ή ένα ‘throw-forward’ στον 
αγωνιστικό χώρο και γίνει εκεί Νεκρό, παραχωρείται ‘scrum’ εκεί που συνέβη το ‘knock-on’ 
ή το ‘throw-forward’.

(γ)  Αν στο εναρκτήριο σουτ η μπάλα βρεθεί στο αντίπαλο ‘in-goal’, χωρίς να έρθει σε επαφή 
με οποιονδήποτε παίκτη και ένας αμυνόμενος παίκτης την προσγειώσει εκεί ή την κάνει 
Νεκρό χωρίς καθυστέρηση, η αμυνόμενη ομάδα έχει δυο (2) επιλογές:

 Να ζητήσει την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’ αναλαμβάνοντας το ‘throw-in’ ή
 Να ζητήσει από την αντίπαλη ομάδα να επαναλάβει το εναρκτήριο σουτ.

Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)
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(δ)  Αν ένας αμυνόμενος παίκτης ρίξει ή πάρει τη μπάλα στο ‘in-goal’ και ένας αμυνόμενος 
παίκτης την προσγειώσει, χωρίς να υπάρξει παράβαση, ο αγώνας ξεκινάει με ‘scrum’ 5 
μέτρων. Η θέση του ‘scrum’ είναι στην ευθεία με το σημείο του ‘touch down’. Η επιτιθέμενη 
ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

 
(ε)  Αν μια αμυνόμενη ομάδα έχει βάλει την μπάλα στο δικό της ‘in-goal’ και ένας αμυνόμενος 

παίκτης κλωτσήσει την μπάλα και η μπάλα προσγειωθεί πάλι στο ‘in-goal’ και γίνει Νεκρό, 
η επιτιθεμένη ομάδα απονέμεται ένα ‘scrum’ 5 μέτρων και ρίχνει τη μπάλα.

22 .8  ΣΟΥΤ ΣΕ ΝΕΚΡΟ ΣΤΟ IN-GOAL

 Αν η ομάδα σουτάρει τη μπάλα μέσα από το αντίπαλο  ‘in-goal’ στο ‘touch-in-goal’ ή 
πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’, εκτός από την περίπτωση ανεπιτυχούς σουτ για γκολ 
ή εγχείρημα ‘dropped goal’, η αμυνόμενη ομάδα έχει δυο (2) επίλογες:

•	Να εκτελέσει ‘drop-out’ ή
•	Να ζητήσει την πραγματοποίηση ‘scrum’ στο σημείο που έγινε το σουτ. Η ίδια   
 αναλαμβάνει το ‘throw-in’. 

22 .9  ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟ IN-GOAL

(α)  Ένας αμυνόμενος παίκτης που έχει μέρος του ενός ποδιού του στο ‘in-goal’, θεωρείται 
πως έχει και τα δυο πόδια στο ‘in-goal’.

(β)  Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια πάνω ή πίσω από την γραμμή του ‘in-goal’, 
μαζέψει την μπάλα, η οποία ήταν στάσιμη εντός του αγωνιστικού χώρου, ο παίκτης έχει 
πάρει την μπάλα από τον αγωνιστικό χώρο και έτσι ο παίκτης έχει μεταφέρει την μπάλα 
στο ‘in-goal’.

(γ)  Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια πάνω ή πίσω από την γραμμή του τέρματος 
πάρει την μπάλα, η οποία βρισκόταν σε κίνηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο παίκτης έχει 
μεταφέρει την μπάλα στο ‘in-goal’.

Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος) Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)
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Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

(δ)  Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια πάνω ή πίσω από την ‘dead ball line’, μαζέψει την 
μπάλα, η οποία ήταν σταθερή στο ‘in-goal’, ο παίκτης αυτός θεωρείται ότι έχει πάρει την 
μπάλα από το ‘in-goal’ και έτσι ο παίκτης έχει κάνει την μπάλα Νεκρό.

(ε)  Αν ένας παίκτης με το ένα ή τα δύο πόδια πάνω ή πίσω από την ‘dead ball line’, μαζέψει την 
μπάλα, η οποία ήταν σε κίνηση στο ‘in-goal’, ο παίκτης αυτός θεωρείται ότι έχει πάρει την 
μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

22 .10  Η ΜΠΑΛΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ IN-GOAL

 Όταν ένας παίκτης που φέρει τη μπάλα παραμείνει στο ‘in-goal’, χωρίς να μπορεί να 
προσγειώσει τη μπάλα, η μπάλα θεωρείται Νεκρό. Σχηματίζεται ‘scrum’ 5 μέτρων. Το 
ίδιο ισχύει αν συμβεί κάτι παρόμοιο με ‘maul’ μέσα στο ‘in-goal’. Η επιτιθέμενη ομάδα 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

22 .11  ΜΠΑΛΑ ΝΕΚΡΟ ΣΤΟ ΙN-GOAL

(α)  Αν η μπάλα αγγίξει το σημάδι του κόρνερ ή την ‘touch-in-goal line’ ή την ‘dead ball line’ ή 
οτιδήποτε ή οποιονδήποτε πέρα από τις γραμμές αυτές, η μπάλα θεωρείται Νεκρό. Αν η μπάλα 
παίχτηκε στο ‘in-goal’ από την επιτιθέμενη ομάδα, το ‘drop-out’ θα παραχωρηθεί στην αμυνόμενη 
ομάδα. Αν η μπάλα παίχτηκε στο ‘in-goal’ από την αμυνόμενη ομάδα, παραχωρείται ‘scrum’ 5 
μέτρων και η επιτιθέμενη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.

(β)  Αν ένας παίκτης που φέρει τη μπάλα αγγίξει το σημάδι του κόρνερ ή την ‘touch-in-goal line’ ή 
την ‘dead ball line’ ή οτιδήποτε ή οποιονδήποτε πέρα από τις γραμμές αυτές, η μπάλα θεωρείται 
Νεκρό. Αν η μπάλα μεταφέρθηκε στο ‘in-goal’ από την επιτιθέμενη ομάδα, το ‘drop-out’ θα 
παραχωρηθεί στην αμυνόμενη ομάδα. Αν η μπάλα μεταφέρθηκε στο ‘in-goal’ από την αμυνόμενη 
ομάδα, παραχωρείται ‘scrum’ 5 μέτρων και η επιτιθέμενη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’. 

(γ)  Αν ένας παίκτης σκοράρει ένα ‘try’ ή επιχειρήσει να κάνει ένα ‘touch down’, η μπάλα γίνεται Νεκρό.

22 .12  ΜΠΑΛΑ Ή ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΣΗΜΑΙΑΚΗ (Ή ΣΗΜΑΙΑΚΗ ΚΟΡΝΕΡ)

 Εάν η μπάλα ή ένας παίκτης που μεταφέρει την μπάλα ακουμπήσει ένα σημαιάκη (ή 
σημαιάκη κόρνερ)που βρίσκεται στην τομή των γραμμών ‘touch-in-goal’και στην ‘goal 
line’ ή στην τομή της ‘touch-in-goal’και στην ‘dead ball line’ χωρίς κατά τα άλλα να βγει η 
μπάλα στο ‘touch’ ή στο ‘touch-in-goal’ τότε η μπάλα δεν είναι εκτός παιχνιδιού, εκτός αν 
η πρώτη προσγείωση γίνει πάνω σε σημαιάκη πρώτα.
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Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος) Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

22.13   ATTACKING INFRINGEMENT WITH SCRUM SANCTION

              If an attacking player commits an infringement in in-goal, for which the sanction is a scrum,
for example, a knock-on, play is restarted with a 5-metre scrum. The scrum is formed in line
with the place of the infringement and the defending team throws in the ball.

22.14   DEFENDING INFRINGEMENT WITH SCRUM SANCTION

              If a defending player infringes in in-goal, for which the sanction is a scrum, for example, a
knock-on, play is restarted with a 5-metre scrum. The scrum is formed in line with the place
of the infringement and the attacking team throws in the ball.

22.15   DOUBT ABOUT GROUNDING

              If there is doubt about which team �rst grounded the ball in the in-goal, play is re-started by
a 5-metre scrum, in line with the place where the ball was grounded. The attacking team
throws in the ball.

166LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Law 22 In-Goal

22 .13  ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ SCRUM

 Αν ένας επιτιθέμενος παίκτης προβεί σε παράβαση στο ‘in-goal’, η ποινή του οποίου 
είναι ένα ‘scrum’, όπως για παράδείγμα ένα ‘knock-on’, ο αγώνας ξαναρχίζει με ‘scrum’ 5 
μέτρων. Το ‘scrum’ σχηματίζεται σε ευθεία με το σημείο της παράβασης και η αμυνόμενη 
ομάδα ρίχνει τη μπάλα.

22 .14  ΑΜΥΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ SCRUM

 Αν ένας αμυνόμενος παίκτης προβεί σε παράβαση στο ‘in-goal’, η ποινή του οποίου είναι 
ένα ‘scrum’, όπως για παράδείγμα ένα ‘knock-on’, ο αγώνας ξαναρχίζει με ‘scrum’ 5 
μέτρων. Το ‘scrum’ σχηματίζεται σε ευθεία με το σημείο της παράβασης και η επιτιθέμενη 
ομάδα ρίχνει τη μπάλα.

22 .15  ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

 Αν υπάρξει αμφιβολία σχετικά με το ποια ομάδα προσγείωσε πρώτη τη μπάλα στο ‘in-
goal’, ο αγώνας ξαναρχίζει με ‘scrum’ 5 μέτρων σε ευθεία με το σημείο που προσγειώθηκε 
η μπάλα. Η επιτιθέμενη ομάδα ρίχνει τη μπάλα.

Παίκτης ακουμπάει το σημαιάκη πριν προσγειώση την μπάλα.
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Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

Under 19
Variations
Standard set of variations appropriate to the Under-19 Game

22 .16  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ IN-GOAL

 Όλες οι παραβάσεις στο ‘in-goal’ αντιμετωπίζονται σαν να είχαν πραγματοποιηθεί στον 
αγωνιστικό χώρο.

 Ένα ‘knock-on’ ή ένα ‘throw-forward’ μέσα στο ‘in-goal’ οδηγούν σε ‘scrum’ 5 μέτρων,  
αντίθετα από το σημείο της παράβασης.

 Ποινή: Για την παράβαση, το σημείο για το πέναλτι ή το ‘free-kick’ δεν μπορεί να 
βρίσκεται στο ‘in-goal’. Όταν παραχωρείται πέναλτι ή ‘free-kick’ για μια παράβαση που 
πραγματοποιήθηκε στο ‘in-goal’, το σημείο για το σουτ βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη Γραμμή τέρματος αντίθετα από το σημείο 
της παράβασης.

22 .17  ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ IN-GOAL

(α)  Παρεμπόδιση από την επιτιθέμενη ομάδα. Όταν ένας παίκτης επιτίθεται ή 
παρεμποδίζει εκούσια έναν αντιπαλό του στο ‘in-goal’, ο οποίος έχει μόλις σουτάρει 
τη μπάλα, η ομάδα του αντιπάλου μπορεί να επιλέξει να εκτελέσει πέναλτι είτε στον 
αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη Γραμμή τέρματος αντίθετα από το 
σημείο της παράβασης, είτε εκεί που προσγειώθηκε η μπάλα. 

 Αν επιλέξει το δεύτερο και η μπάλα προσγειωθεί πάνω ή κοντά στο ‘touch’, το σημείο για 
το πέναλτι είναι δεκαπέντε (15) μέτρα από την ‘touch-line’, αντίθετα από το σημείο που η 
μπάλα πήγε στο ‘touch’ ή το σημείο που προσγειώθηκε.

 Ένα ‘try’ απορρίπτεται και παραχωρείται πέναλτι στην αμυνόμενη ομάδα, εάν ένα ‘try’ 
πραγματοποιήθηκε λόγω αντικανονικού παιχνιδιού από την επιτιθέμενη ομάδα.

(β)  Αντικανονικό παιχνίδι από την αμυνόμενη ομάδα. Ο διαιτητής παραχωρεί Πέναλτι 
‘try’ στην περίπτωση που θα επιτυγχάνονταν ένα ‘try’, αν η αμυνόμενη ομάδα δεν υπέπιπτε 
σε αντικανονικό παιχνίδι. Ο διαιτητής παραχωρεί ένα Πέναλτι ‘try’ στην περίπτωση που 
θα επιτυγχάνονταν ένα ‘try’ σε καλύτερη θέση, αν η αμυνόμενη ομάδα δεν υπέπιπτε σε 
αντικανονικό παιχνίδι.

 Το Πέναλτι ‘try’ παραχωρείται μεταξύ των δοκαριών. Η αμυνόμενη ομάδα μπορεί να 
επιτεθεί στο ‘conversion kick’ μετά το Πέναλτι ‘try’. 

 Ο παίκτης, ο οποίος παρεμποδίζει από το να σκοραριστεί ένα ‘try’ με αντικανονικό παιχνίδι, 
πρέπει να ειδοποιηθεί και να αποβληθεί προσωρινά ή ολοκληρωτικά.

(γ)  Οποιοδήποτε άλλο είδος αντικανονικού παιχνιδιού. Όταν ένας παίκτης υποπέσει 
σε οποιοδήποτε άλλο είδος αντικανονικού παιχνιδιού μέσα στο ‘in-goal’, όσο η μπάλα 
βρίσκεται εκτός παιχνιδιού, παραχωρείται πέναλτι στο σημείο που ο αγώνας θα ξανάρχιζε.

 Πέναλτι: Παραχωρείται πέναλτι.



Κανονισμός 22 In - Goal (Εντός Τέρματος)

Under 19
Variations
Standard set of variations appropriate to the Under-19 Game

UNDER-19 
VARIATIONS
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 19 ΕΤΩΝ

Under 19
Variations
Standard set of variations appropriate to the Under-19 Game
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Κάτω των 19 Ετών  Παραλλαγές

 Οι Κανονισμοί του Παιχνιδιού ισχύουν και στην περίπτωση του παιχνιδιού ‘Under 19’,
 με τις ακόλουθες παραλλαγές:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3  - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ – Η ΟΜΑΔΑ

3 .5  Η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

(γ)  Αν η ομάδα παρατάξει είκοσι δυο (22) παίκτες, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της 
τουλάχιστον έξι (6) παίκτες που να μπορούν να παίξουν στην πρώτη γραμμή ενός ‘scrum’, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του ‘hooker’, του ‘loose-head prop’ και 
του ‘tight-head prop’.

  Αν η ομάδα παρατάξει περισσότερους από είκοσι δυο (22) παίκτες θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή της τουλάχιστον έξι (6) παίκτες που να μπορούν να παίξουν στην πρώτη γραμμή 
ενός ‘scrum’, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του ‘hooker’, του ‘loose-head 
prop’ και του ‘tight-head prop’. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν τρεις (3) παίκτες που να 
μπορούν να παίξουν στη θέση των ‘lock’.

3 .13  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 Ο παίκτης που αντικαταστάθηκε μπορεί να αναπληρώσει έναν τραυματισμένο παίκτη.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 .1  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

 Κάθε ημίχρονο ενός αγώνα ‘Κάτω των 19’ διαρκεί τριάντα πέντε (35) λεπτά χρόνου 
αγώνα. Ο αγώνας δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από εβδομήντα (70) λεπτά. Μετά 
το πέρας των εβδομήντα (70) λεπτών χρόνου αγώνα, ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να 
επιτρέψει επιπλέον χρόνο αγώνα στην περίπτωση ισοπαλίας σε αγώνα Νοκ-άουτ.



LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2016 170

Κάτω των 19 Ετών  Παραλλαγές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20 – SCRUM

20 .1  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ SCRUM

(ε)  Σε ένα ‘scrum’ οκτώ (8) ατόμων ο σχηματισμός πρέπει να είναι 3-4-1, με έναν μόνο παίκτη 
(συνήθως ο αριθμός 8) να σπρώχνει τους δυο ‘lock’. Οι ‘lock’ πρέπει να έχουν το κεφάλι 
τους εκατέρωθεν του ‘hooker’.

 Εξαίρεση: Η ομάδα πρέπει να έχει λιγότερο από οκτώ (8) παίκτες στο ‘scrum’ της όταν 
δεν μπορεί να παρατάξει μια πλήρη ομάδα ή στην περίπτωση που κάποιος παίκτης της 
αποβληθεί για Αντικανονικό παιχνίδι ή που εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο λόγω 
τραυματισμού.

 Ακόμα και με αυτή την εξαίρεση, η ομάδα πρέπει να παρατάξει τουλάχιστον πέντε (5) 
παίκτες στο ‘scrum’.

 Αν μια ομάδα είναι ατελής, ο σχηματισμός του ‘scrum’ πρέπει να είναι ο ακόλουθος:

 Αν λείπει ένας παίκτης από την ομάδα, τότε αμφότερες ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
σχηματισμό 3-4 (δηλ. χωρίς Αρ.8).

 
 Αν λείπουν δυο παίκτες από την ομάδα, τότε αμφότερες ομάδες πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν σχηματισμό 3-2-1 (δηλ. χωρίς Φλανκερ (Πλάγιος). 
 
 Αν λείπουν τρεις παίκτες από την ομάδα, τότε αμφότερες ομάδες πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν σχηματισμό 3-2 (δηλ. μόνο πρώτη γραμμή και ‘lock’).

 Όταν πραγματοποιηθεί κανονικό ‘scrum’, οι τρεις παίκτες της πρώτης γραμμής και οι δυο 
παίκτες, που παίζουν στη θέση των ‘lock’, πρέπει να είναι κατάλληλα προπονημένοι για 
αυτές τις θέσεις.
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Seven-a-side
Variations
Standard set of variations appropriate 
to the Seven-a-side  Game

 
 Αν μια ομάδα δεν μπορεί να παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο κατάλληλα προπονημένους 

παίκτες για αυτές τις θέσεις επειδή:
 δεν είναι διαθέσιμοι ή
 κάποιος από τους παίκτες, που θα έπαιζε σε μια από τις πέντε θέσεις έχει τραυματιστεί ή
 επειδή έχει αποβληθεί για Αντικανονικό παιχνίδι και δεν υπάρχουν κατάλληλα 

προπονημένοι αναπληρωματικοί, ο διαιτητής οφείλει να υποδείξει την πραγματοποίηση 
ελλιπούς ‘scrum’.

 Σε ένα ελλιπές ‘scrum’, οι ομάδες δεν συναγωνίζονται για την κατοχή της μπάλας. Η 
ομάδα που ρίχνει τη μπάλα πρέπει να την κερδίσει. Καμία ομάδα δεν επιτρέπεται να 
σπρώξει την άλλη ομάδα μακριά από το σημείο.

 Καμία κύλιση. Η ομάδα δεν επιτρέπεται να περιστρέψει εσκεμμένα το ‘scrum’.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

 Αν η περιστροφή φτάσει τις σαράντα πέντε (45) μοίρες, ο διαιτητής πρέπει να διακόψει 
τον αγώνα. Αν η περιστροφή έγινε εκούσια, ο διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση 
δεύτερου ‘scrum’ στο σημείο που σταμάτησε το πρώτο.

20 .9  SCRUM – ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

(ι) Μέγιστο σπρώξιμο 1,5 μέτρο. Η ομάδα σε ένα ‘scrum’ δεν επιτρέπεται να σπρώξει 
το ‘scrum’ για περισσότερο από 1,5 μέτρο προς την κατεύθυνση της αντίπαλης Γραμμή 
τέρματος.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.

(ια) Η μπάλα πρέπει να απελευθερωθεί από το ‘scrum’. Ένας παίκτης δεν πρέπει να 
εκούσια να κρατήσει τη μπάλα μέσα στο ‘scrum’ από τη στιγμή που η ομάδα του παίκτη 
έχει πιάσει τη μπάλα και την ελέγχει στη βάση του ‘scrum’.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’.  

20 .11  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ SCRUM

(α)  Καμία κύλιση. Η ομάδα δεν επιτρέπεται να περιστρέψει εσκεμμένα το ‘scrum’.
 Ποινή: Παραχωρείται Ποινή.

 Αν το scrum γυρίσει 45 μοίρες, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει την φάση. Αν το scrum 
γυρίσει ακούσια, ο διαιτητής παραχωρεί ξανά scrum στο σημείο που σταμάτησε το 
προηγούμενο. Η ίδια ομάδα πετάει την μπάλα.

Κάτω των 19 Ετών  Παραλλαγές



Seven-a-side
Variations
Standard set of variations appropriate 
to the Seven-a-side  Game

SEVEN-A-SIDE 
VARIATIONS
(ΣΕΒΕΝ-Α-ΣΑΙΝΤ ΒΑΡΙΕΣΙΟΝΣ) – ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΠΑΙΚΤΕΣ
Συγκεκριμενες Παραλλαγες Καταλληλες Για Seven-A-Side 

Seven-a-side
Variations
Standard set of variations appropriate 
to the Seven-a-side  Game
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Οι Κανονισμοί του Παιχνιδιού ισχύουν και στην περίπτωση του παιχνιδιού ‘seven-a-
side’, με τις ακόλουθες παραλλαγές:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3  - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ – Η ΟΜΑΔΑ

3 .1  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 Μέγιστο: κάθε ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από επτά (7) παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο.

3 .4  ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

 Η ομάδα δεν επιτρέπεται να ορίσει περισσότερους από πέντε (5) αντικαταστάτες/
αναπληρωματικούς.

 Η ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει μέχρι πέντε (5) παίκτες.

3 .11  ΠΡΩΣΟΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

 Διαγραφή (γ)

3 .13  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 Αν ο παίκτης έχει αντικατασταθεί δεν επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγώνα και να παίξει, 
ούτε και αν πρόκειται να αναπληρώσει έναν τραυματισμένο παίκτη.

 Εξαίρεση: ένας αντικατασταθείς παίκτης μπορεί να αναπληρώσει έναν παίκτη με ανοιχτή 
ή αιμορραγούσα πληγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 .1  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

 Ένας αγώνας δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από δεκατέσσερα (14) λεπτά συν 
τον χαμένο χρόνο και τον επιπλέον χρόνο. Ο αγώνας διαιρείται σε δυο ημίχρονα διάρκειας 
όχι περισσότερο από επτά (7) λεπτά.

 Εξαίρεση: Η ολοκλήρωση του τελικού αγώνα δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο 
από είκοσι (20) λεπτά συν τον χαμένο χρόνο και τον επιπλέον χρόνο. Ο αγώνας διαιρείται 
σε δυο ημίχρονα διάρκειας όχι περισσότερο από δέκα (10) λεπτά.

5 .2  ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 Μετά από το ημίχρονο οι ομάδες αλλάζουν μεριά στον αγωνιστικό χώρο. Για στο σκοπό 
αυτό παραχωρείται διάλειμμα, όχι μεγαλύτερο από ένα λεπτό. Κατά τη διάρκεια του 
τελικού το διάλειμμα αυτό μπορεί να διαρκέσει το πολύ δυο λεπτά.

5 .6  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑ

 Στην περίπτωση που υπάρξει ισοπαλία και χρειαστεί να δοθεί επιπλέον χρόνος, ο επιπλέον 
χρόνος παίζεται σε περιόδους των πέντε (5) λεπτών. Μετά από κάθε περίοδο, οι ομάδες 
αλλάζουν μεριά στον αγωνιστικό χώρο χωρίς διάλειμμα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 – ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΓΩΝΑ

6 .Α . ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

6 .Α .14  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ - ΣΤΡΙΨΙΜΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

 Πριν την έναρξη του επιπλέον χρόνου ο διαιτητής οργανώνει το στρίψιμο του νομίσματος. 
Ο αρχηγός της μίας ομάδας στρίβει το νόμισμα και ο άλλος δηλώνει την πλευρά που 
πιστεύει ότι θα κερδίσει. Όποιος κερδίσει στο στρίψιμο του νομίσματος αποφασίζει αν η 
ομάδα του θα διαλέξει σε ποια πλευρά του Αγωνιστικού Χώρου θα αρχίσει τον αγώνα 
ή αν θα εκτελέσει το εναρκτήριο σουτ. Αν ο νικητής του στριψίματος του νομίσματος 
αποφασίσει σε ποια πλευρά η ομάδα του θα αρχίσει τον αγώνα, η αντίπαλη ομάδα θα 
πρέπει να εκτελέσει το εναρκτήριο σουτ και αντιστοίχως.

6 .Β . TOUCH JUDGE

6 .Β .8  IN-GOAL JUDGE (ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ)

(α)  Υπάρχουν δυο ‘in-goal judges’. 

(β)  Ο διαιτητής έχει τον ίδιο έλεγχο πάνω σε αμφοτέρους ‘in-goal judge’ όπως ο διαιτητής 
πάνω στους ‘touch judge’.

(γ)  Υπάρχει μόνο ένας ‘in-goal judge’ για κάθε περιοχή ‘in-goal’.

(δ) Σηματοδοτώντας το αποτέλεσμα ενός σουτ για γκολ. Ένας ‘in-goal judge’ πρέπει να 
βοηθήσει τον διαιτητή σηματοδοτώντας το αποτέλεσμα ενός ‘conversion kick’ ή ενός 
πέναλτι για γκολ. Ένας ‘touch judge’ στέκεται δίπλα ή πίσω από το ένα δοκάρι και ένας 
‘in-goal judge’ στέκεται δίπλα ή πίσω από το άλλο δοκάρι. Αν η μπάλα περάσει ανάμεσα 
από τα δυο κάθετα δοκάρια και πάνω από την κάθετη δοκό, ο ‘touch judge’ και ο ‘in-goal 
judge’ σηκώνουν τη σημαία τους για να δείξουν ότι μπήκε γκολ.

(ε)  Σηματοδοτώντας ένα ‘touch’. Όταν η μπάλα ή ο φορέας της μπάλας έχει βρεθεί στο 
‘touch-in-goal’, ο ‘in-goal judge’ πρέπει να σηκώσει τη σημαία του.
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(στ)  Σηματοδοτώντας ένα ‘try’. Ο ‘in-goal judge’ βοηθάει τον διαιτητή να αποφασίσει για τα 
‘touch down’ και τα ‘try’, όποτε ο διαιτητής αμφιβάλλει.

(ζ)  Σηματοδοτώντας αντικανονικό παιχνίδι. Ο οργανωτής του αγώνα μπορεί να δώσει την 
ελευθερία στον ‘in-goal judge’ να σηματοδοτεί τα περιστατικά αντικανονικού παιχνιδιού 
στο ‘in-goal’.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9 – ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ

9 .Β CONVERSION - KICK

9 .Β .1 .  ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ¨CONVERSION KICK¨

Τροποποίηση:
(γ)  Αν η ομάδα που σκόραρε επιλέξει να πραγματοποιήσει ένα σουτ για γκολ μετά από ένα 

‘try’, το σουτ πρέπει να είναι ‘drop-kick’.

Διαγραφή (δ)

Τροποποίηση
(ε)  Ο σουτέρ μπορεί να εκτελέσει το σουτ εντός σαράντα (40) δευτερολέπτων μετά την 

επίτευξη ενός ‘try’. Το σουτ ακυρώνεται αν ο σουτέρ δεν το πραγματοποιήσει εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου.

9 .Β .3  Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ

Τροποποίηση 
(α)  Όλη η αντίπαλη ομάδα πρέπει να συγκεντρωθεί αμέσως στη Γραμμή 10 μέτρων της.

 Διαγραφή (β)

(γ)  Διαγραφή 3ης παραγράφου «Όταν επιτραπεί δεύτερο σουτ...»
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9 .Β .4  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ – Ο ΝΙΚΗΤΗΣ

 Στον επιπλέον χρόνο, η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη πόντο ανακηρύσσεται αυτόματα 
νικήτρια χωρίς να χρειαστεί επιπλέον αγώνας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10 – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

10 .5  ΠΟΙΝΕΣ

 
 Σημείωση: Προσωρινή αποβολή: Όταν ένας παίκτης έχει αποβληθεί προσωρινά, η περίοδος 

αποβολής του παίκτη είναι δυο (2) λεπτά.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 – ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΚΑΙ ΣΟΥΤ ΕΠΑΝΕΡΝΑΡΞΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

13 .2  ΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ  Η ΕΝΑ ΣΟΥΤ ΕΠΑΝΕΝΑΡ-
ΞΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τροποποίηση 
(γ)  Μετά από γκολ, η ομάδα που έχει σκοράρει αναλαμβάνει το εναρκτήριο σουτ με ‘drop-

kick’, το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί στο κέντρο ή πίσω από το κέντρο στη Γραμμή 
Κέντρου.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

13 .3  ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ

Τροποποίηση 
 Η ομάδα του σουτέρ πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη μπάλα κατά την εκτέλεση του σουτ. Αν 

δεν είναι, παραχωρείται ‘free-kick’ στη μη-επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

13 .7  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ 
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ .

Τροποποίηση 
 Αν η μπάλα δεν φτάσει στη Γραμμή 10 μέτρων, παραχωρείται ‘free-kick’ στη μη-

επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου. 
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13 .8  Η ΜΠΑΛΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ¨TOUCH¨

Τροποποίηση 
 Η μπάλα πρέπει να προσγειωθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν με την εκτέλεση του σουτ 

βρεθεί στο ‘touch’, παραχωρείται ‘free-kick’ στη μη-επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της 
Γραμμής Κέντρου.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

13 .9  Η ΜΠΑΛΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ¨IN GOAL¨

Τροποποίηση
(β)  Αν η αντίπαλη ομάδα προσγειώσει τη μπάλα ή την κάνει Νεκρό ή αν η μπάλα γίνει Νεκρό 

πηγαίνοντας στο ‘touch-in-goal’ ή πάνω ή πέρα από τη ‘dead ball line’, παραχωρείται 
‘free-kick’ στη μη-επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20 – SCRUM

ΟΡΙΣΜΟΙ

Τροποποίηση 2ης παραγράφου
 Το ‘scrum’ σχηματίζεται στον αγωνιστικό χώρο, όταν τρεις (3) παίκτες από κάθε ομάδα, 

δεμένοι μεταξύ τους σε μια σειρά για κάθε ομάδα, ενώνονται με τους αντίπαλούς τους με 
τέτοιο τρόπο, ώστε τα κεφάλια τους να αλληλομπλέκονται. Αυτό δημιουργεί ένα τούνελ 
μέσα στο οποίο ένας ‘scrum half’ πετάει τη μπάλα, ώστε οι παίκτες της πρώτης γραμμής 
να μπορούν να συναγωνιστούν για την κατοχή της, αγκιστρώνοντας τη μπάλα με το πόδι 
τους.

Τροποποίηση 4ης παραγράφου
 Τούνελ καλείται ο χώρος μεταξύ των δυο γραμμών των παικτών.
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Τροποποίηση 6ης παραγράφου

 Η μεσαία γραμμή του ‘scrum’ είναι μια νοητή γραμμή πάνω στο έδαφος μέσα από 
το τούνελ κάτω από την ευθεία που συναντιούνται οι ώμοι των δυο γραμμών που 
σχηματίζουν οι παίκτες.

Τροποποίηση 7ης παραγράφου

 Ο μεσαίος παίκτης καλείται ‘hooker’.

Διαγραφή παραγράφων 9,10 και 11

20 .1  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ SCRUM

Τροποποίηση 
(ε)  Αριθμός παικτών: Τρεις. Ένα ‘scrum’ πρέπει να έχει τρεις (3) παίκτες από κάθε ομάδα. 

Και οι τρεις (3) παίκτες πρέπει να παραμείνουν δεμένοι μέχρι τη λήξη του ‘scrum’.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
 
Διαγραφή Εξαίρεσης

20 .8  ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Τροποποίηση 
(γ)  Σουτ εκτός. Κανένας παίκτης της πρώτης γραμμής δεν επιτρέπεται να κλοτσήσει εκούσια 

τη μπάλα, ώστε να βγει έξω από το τούνελ ή το ‘scrum’ προς τη μεριά της αντίπαλης 
Γραμμή τέρματος

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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Ten-a-side
Variations
Standard set of variations appropriate 
to the Ten-a-side  Game

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21 – ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΤ)

21 .3  ΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ ΤΟ FREE-KICK

Τροποποίηση
(α)  Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να εκτελέσει ένα πέναλτι ή ένα ‘free-kick’, που έχει 

παραχωρηθεί για οποιαδήποτε παράβαση με οποιοδήποτε είδος σουτ θέλει: ‘punt’, ‘drop-
kick’, αλλά όχι ‘place kick’. Το σουτ μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέρος του 
ποδιού από το γόνατο μέχρι την πατούσα, εκτός από το γόνατο και τη φτέρνα.

21 .4  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK

Τροποποίηση
(β)  Καμία καθυστέρηση. Αν ο σουτέρ κάνει εμφανή την πρόθεση του στον διαιτητή 

να σουτάρει για γκολ, το σουτ πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός τριάντα (30) 
δευτερολέπτων από τη στιγμή που ο σουτέρ θα κάνει εμφανή την πρόθεση του στον 
διαιτητή να σουτάρει για γκολ. Αν περάσουν τα τριάντα (30) δευτερόλεπτα, το σουτ 
ακυρώνεται, ο διαιτητής υποδεικνύει την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’ σε αυτό το σημείο 
και η αντίπαλη ομάδα αναλαμβάνει το ‘throw-in’.
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Οι κανονισμοί του Παιχνιδιού ισχύουν και στην περίπτωση του παιχνιδιού ten-a-side, 
με τις ακόλουθες παραλλαγές: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ – Η ΟΜΑΔΑ

3 .1  ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

 Μέγιστο: κάθε ομάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερους από δέκα παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο.

3 .4  ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

 Η ομάδα δεν επιτρέπεται να ορίσει περισσότερους από πέντε αντικαταστάτες/
αναπληρωματικούς.

 Η ομάδα μπορεί να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει όσους παίκτες χρειάζεται 
οποιαδήποτε στιγμή.

 Οι παίκτες μπορούν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο από την γραμμή του κέντρου όταν ο 
απερχόμενος παίκτης βγει από τον αγωνιστικό χώρο.

 Ποινή: Πέναλτι στο σημείο που θα ξανάρχιζε ο αγώνας.

 Οι διοργανωτές του αγώνα μπορούν να αποφασίσουν να τροποποιήσουν τον αριθμό 
των αναπληρωματικών και να οριοθετήσουν των αριθμό των αντικαταστάσεων κατά τη 
διάρκεια του αγώνα.
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3 .13  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

 Διαγραφή: 3.13 Αντικατασταθείς παίκτης μπαίνει και πάλι στον αγώνα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5 .1  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ

 Ένας αγώνας δεν επιτρέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι λεπτά συν το χαμένο 
χρόνο και τον επιπλέον χρόνο. Ο αγώνας διαιρείται σε δύο ημίχρονα διάρκειας όχι 
περισσότερο από δέκα λεπτά.

5 .2  ΗΜΙΧΡΟΝΟ

 Μετά από το ημίχρονο οι ομάδες αλλάζουν μεριές. Υπάρχει διάλειμμα όχι μεγαλύτερο από 
2 λεπτά.

5 .6  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΑ

 Στην περίπτωση ισοπαλίας που θα δοθεί επιπλέον χρόνος, ο επιπλέον χρόνος χωρίζεται 
σε περιόδους τον πέντε λεπτών. Μετά από κάθε περίοδο, οι ομάδες αλλάζουν μεριά στον 
αγωνιστικό χώρο χωρίς διάλλειμα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 – ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΓΩΝΑ

6 .Α .14  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ – ΣΤΡΙΨΗΜΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

 Πριν την έναρξη του επιπλέον χρόνου ο διαιτητής διοργανώνει το στρίψιμο του 
νομίσματος. Ο αρχηγός της μιας ομάδας στρίβει το νόμισμα και ο άλλος δηλώνει την 
πλευρά που πιστεύει ότι θα κερδίσει. Όποιος κερδίσει στο στρίψιμο του νομίσματος 
αποφασίζει αν η ομάδα του θα διαλέξει ποια πλευρά του αγωνιστικού χώρου θα αρχίσει 
τον αγώνα ή αν θα εκτελέσει το εναρκτήριο σουτ. Αν ο νικητής του στριψίματος του 
νομίσματος αποφασίσει σε ποια πλευρά η ομάδα θα αρχίσει τον αγώνα, η αντίπαλη ομάδα 
θα πρέπει να εκτελέσει το εναρκτήριο σουτ και αντιστοίχως.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9 – ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ

9 .Β .1 .  ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ¨CONVERSION KICK¨ 

 Τροποποίηση:
 (γ)  Αν η ομάδα που σκόραρε επιλέξει να πραγματοποιήσει ένα σουτ για γκολ μετά από ένα 

‘try’, το σουτ πρέπει να είναι ‘drop-kick’.

Διαγραφή (δ)

Τροποποίηση
(ε)  Ο σουτέρ μπορεί να εκτελέσει το σουτ εντός σαράντα (40) δευτερολέπτων μετά την 

επίτευξη ενός ‘try’. Το σουτ ακυρώνεται αν ο σουτέρ δεν το πραγματοποιήσει εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου.

9 .Β .3  Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ

Τροποποίηση 
(α)  Όλη η αντίπαλη ομάδα πρέπει να συγκεντρωθεί αμέσως στη Γραμμή 10 μέτρων της.

 Διαγραφή (β)

(γ)  Διαγραφή 3ης παραγράφου «Όταν επιτραπεί δεύτερο σουτ...»

9 .Β .4  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΟΣ – Ο ΝΙΚΗΤΗΣ

 Στον επιπλέον χρόνο, η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη πόντο ανακηρύσσεται αυτόματα 
νικήτρια χωρίς να χρειαστεί επιπλέον αγώνας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10 – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

10 .5  ΠΟΙΝΕΣ

 Σημείωση: Προσωρινή αποβολή: Όταν ένας παίκτης έχει αποβληθεί προσωρινά, η 
περίοδος αποβολής του παίκτη είναι δυο (2) λεπτά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 – ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΚΑΙ ΣΟΥΤ ΕΠΑΝΕΡΝΑΡΞΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

13 .2  ΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ  Η ΕΝΑ ΣΟΥΤ ΕΠΑΝΕΝΑΡ-
ΞΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τροποποίηση 
(γ)  Μετά από γκολ, η ομάδα που έχει σκοράρει αναλαμβάνει το εναρκτήριο σουτ με ‘drop-

kick’, το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί στο κέντρο ή πίσω από το κέντρο στη Γραμμή 
Κέντρου.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

13 .3  ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΟΥΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ

Τροποποίηση 
 Η ομάδα του σουτέρ πρέπει να βρίσκεται πίσω από τη μπάλα κατά την εκτέλεση του σουτ. Αν 

δεν είναι, παραχωρείται ‘free-kick’ στη μη-επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

13 .7  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΟΥΤ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ 
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ .

 Αν η μπάλα δεν φτάσει στη Γραμμή 10 μέτρων, παραχωρείται ‘free-kick’ στη μη-
επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.
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13 .8 Η ΜΠΑΛΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ¨TOUCH¨

Τροποποίηση 
 Αν η μπάλα δεν φτάσει στη Γραμμή 10 μέτρων, παραχωρείται ‘free-kick’ στη μη-

επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.
 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

13 .9  Η ΜΠΑΛΑ ΠΑΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ IN-GOAL

Τροποποίηση 
 (β) Αν η αντίπαλη ομάδα προσγειώση την μπάλα, ή κάνουν την μπάλα Νεκρό, ή κάνουν την 

μπάλα Νεκρό γιατί πήγε στο touch ή πάνω από την dead ball line, παραχωρείται free kick 
στη μη-επιτιθέμενη ομάδα στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.

 Ποινή: Παραχωρείται ‘free-kick’ στο κέντρο της Γραμμής Κέντρου.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20 – SCRUM

ΟΡΙΣΜΟΙ

Τροποποίηση 2ης παραγράφου

 Το ‘scrum’ σχηματίζεται στον αγωνιστικό χώρο, όταν πέντε παίκτες από κάθε ομάδα, 
δεμένοι μεταξύ του σε δύο σειρές, ενώνονται με τους αντίπαλούς τους με τέτοιο τρόπο, 
ώστε τα κεφάλια τους να αλληλομπλέκονται. Αυτό δημιουργεί ένα τούνελ μέσα στο οποίο 
ένας ‘scrum half’ πετάει την μπάλα, ώστε οι παίκτες της πρώτης γραμμής να μπορούν να 
συναγωνιστούν για την κατοχή της, αγκιστρώνοντας την μπάλα με το πόδι τους.

Διαγραφή παράγραφοι 10 και 11.

20 .1  ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ SCRUM

Τροποποίηση 
(ε)  Αριθμός παικτών: 5.
 Ένα ‘scrum’ πρέπει να έχει πέντε παίκτες από κάθε ομάδα. Και οι πέντε παίκτες πρέπει 

να παραμείνουν δεμένοι μέχρι την λήξη του ‘scrum’. Κάθε πρώτη γραμμή πρέπει να έχει 
τρεις παίκτες, ούτε λιγότερους ούτε περισσότερους. Δύο ‘locks’ πρέπει να σχηματίζουν 
την δεύτερη γραμμή δεμένοι μεταξύ τους ώστε τα κεφάλια τους να είναι ανάμεσα σε ένα 
‘prop’ και στον ‘hooker’.

 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.

Διαγραφή 
 εξαίρεσης

20 .10  ΛΗΞΗ ΤΟΥ SCRUM

Τροποποίηση 
 Κανένας παίκτης στο scrum δεν μπορεί να λυθεί και να παίξει την μπάλα.
 Ποινή: Παραχωρείται πέναλτι.
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Referee
signals

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21 – ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΟΥΤ)

21 .3  ΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ ΤΟ FREE-KICK

Τροποποίηση
(α)  Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να εκτελέσει ένα πέναλτι ή ένα ‘free-kick’, που έχει 

παραχωρηθεί για οποιαδήποτε παράβαση με οποιοδήποτε είδος σουτ θέλει: ‘punt’, ‘drop-
kick’, αλλά όχι ‘place kick’. Το σουτ μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε μέρος του 
ποδιού από το γόνατο μέχρι την πατούσα, εκτός από το γόνατο και τη φτέρνα.

21 .4  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΙ FREE-KICK

Τροποποίηση
(β)  Καμία καθυστέρηση. Αν ο σουτέρ κάνει εμφανή την πρόθεση του στον διαιτητή να σουτάρει 

για γκολ, το σουτ πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός τριάντα (30) δευτερολέπτων 
από τη στιγμή που ο σουτέρ θα κάνει εμφανή την πρόθεση του στον διαιτητή να σουτάρει 
για γκολ. Αν περάσουν τα τριάντα (30) δευτερόλεπτα, το σουτ ακυρώνεται, ο διαιτητής 
υποδεικνύει την πραγματοποίηση ενός ‘scrum’ σε αυτό το σημείο και η αντίπαλη ομάδα 
αναλαμβάνει το ‘throw-in’. 
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Σημάδια Διαιτητή

Shoulders parallel with touchline. Arm angled
up, pointing towards non-o�ending team.

Shoulders parallel with touchline. Arm bent
square at elbow, upper arm pointing towards
non-o�ending team.

Referee’s back to dead ball line. Arm raised
vertically.

Arm outstretched, waist high, towards non-
o�ending team, for a period of
approximately �ve seconds.
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Referee signals

Shoulders parallel with touchline. Arm angled
up, pointing towards non-o�ending team.

Shoulders parallel with touchline. Arm bent
square at elbow, upper arm pointing towards
non-o�ending team.

Referee’s back to dead ball line. Arm raised
vertically.

Arm outstretched, waist high, towards non-
o�ending team, for a period of
approximately �ve seconds.

WORLD RUGBY191

Referee signals

Ώμοι παράλληλοι με την ‘touch-line’. 
Χέρι τεντωμένο προς τα πάνω, δείχνοντας
τη μεριά της μη-επιτιθέμενης ομάδας.

Η πλάτη του διαιτητή στραμμένη προς 
τη ‘dead ball line’. Χέρι υψωμένο κάθετα.

Ώμοι παράλληλοι με την ‘touch-line’. Χέρι 
λυγίζει προς τα πάνω στο ύψος του αγκώνα 
και η παλάμη δείχνει προς τη μη-επιτιθέμενη 
ομάδα.

Χέρι τεντωμένο, μέση όρθια, προς τη μεριά 
τη μη-επιτιθέμενης ομάδας για χρονικό 
διάστημα περίπου πέντε (5) δευτερολέπτων.

1 . Πέναλτι

3 . ‘Try’ και Πέναλτι ‘try’

2 . Free Kick

4 . Πλεονέκτημα
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Σημάδια Διαιτητή

Ώμοι παράλληλοι προς την ‘touch-line’. 
Χέρι οριζόντιο δείχνει προς τη μεριά της 
ομάδας που θα αναλάβει το ‘throw-in’.

Χέρια κάνουν κίνηση σαν να πασάρουν 
μια αόρατη μπάλα προς τα εμπρός.

Αγκώνες λυγισμένοι, χέρια πάνω από 
το κεφάλι, τα δάχτυλα αγγίζονται.

Χέρι τεντωμένο με ανοιχτή παλάμη, 
πάνω από το κεφάλι κινείται μπρος και πίσω.

Shoulders parallel with touch-line. Arm
horizontal pointing towards team to throw in
the ball.

Elbows bent, hands above head �ngers
touching.

Hands gesture as if passing an imaginary ball
forward.

Arm out-stretched with open hand above
head, and moves backwards and forwards.

192LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Referee signals

5 . Παραχώρηση ‘scrum’ 6 . Σχηματισμός ‘scrum’

Shoulders parallel with touch-line. Arm
horizontal pointing towards team to throw in
the ball.

Elbows bent, hands above head �ngers
touching.

Hands gesture as if passing an imaginary ball
forward.

Arm out-stretched with open hand above
head, and moves backwards and forwards.

192LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Referee signals

7 . ‘Throw-forward’/εμπρόσθια πάσα 8 . ‘Knock-on’ 
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Referee signals

Τα δυο χέρια κοντά στο στήθος σαν να κρατάνε 
μια αόρατη μπάλα

Κυκλική κίνηση με το δάχτυλο και το χέρι 
κινούμενο μακριά από το σώμα.

Χέρια ενώνονται σαν να πιάνουν έναν αόρατο 
παίκτη και στη συνέχεια ανοίγουν σαν να τον 
αφήνουν.

Παλάμη οριζόντια και στη συνέχεια 
καμπυλώνει στο χέρι σε ημικύκλιο.

9 .  Όχι άμεση απελευθέρωση της 
μπάλας στο τακλ

11 .  Ο Τάκλερ ή ο παίκτης που δέχτηκε 
τακλ δεν γυρνάει

10 .  Ο Τάκλερ δεν απελευθέρωσε 
τον παίκτη που δέχτηκε το τακλ

12 .  Είσοδος τακλ από τη λάθος 
κατεύθυνση
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Referee signals

Curved arm makes gesture to imitate action
of falling player. Signal is made in direction in
which o�ending player fell.

Straight arm gesture, pointing downwards to
imitate diving action.

194LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Referee signalsΣημάδια Διαιτητή
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Referee signals

Το χέρι κάνει καμπυλωτή κίνηση, η οποία 
μιμείται την πτώση του παίκτη. Το σημάδι 
γίνεται προς την κατεύθυνση της πτώσης 
του παίκτη

Παραχώρηση ‘scrum’ στην ομάδα που κινούνταν 
προς τα εμπρός τη στιγμή της διακοπής. Ώμοι 
παράλληλοι με την ‘touch-line’, παλάμη οριζόντια 
δείχνει προς την ομάδα που αναλαμβάνει το 
‘throw-in’ και στη συνέχεια χέρι και παλάμη 
δείχνουν προς τη Γραμμή τέρματος της άλλης 
ομάδας, κινούμενα μπρος-πίσω.

Κίνηση με τεντωμένο χέρι που δείχνει προς 
τα κάτω, μιμούμενο την κίνηση της βουτιάς.

Χέρι τεντωμένο για την παραχώρηση ‘scrum’ 
προς τη μεριά που δεν είχε τη μπάλα στην 
κατοχή της τη στιγμή του ‘maul’. Το άλλο χέρι 
τεντωμένο σαν να σηματοδοτεί πλεονέκτημα 
και στη συνέχεια κίνηση του, κατά πλάτος του 
σώματος με την παλάμη να καταλήγει στον 
άλλο ώμο.

13 . Εσκεμμένη πτώση πάνω σε παίκτη 14 .Βουτιά στο έδαφος κοντά στο τακλ Curved arm makes gesture to imitate action
of falling player. Signal is made in direction in
which o�ending player fell.

Straight arm gesture, pointing downwards to
imitate diving action.

194LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Referee signals

15 .  Αδύνατον να συνεχιστεί η φάση 
σε ‘ruck’ ή τακλ, διότι η μπάλα δεν 
μπορεί να παιχτεί (unplayable) 

16 .  Αδύνατον να συνεχιστεί η φάση σε 
‘maul’, διότι η μπάλα δεν μπορεί να 
παιχτεί (unplayable) 
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Referee signals

Σφιγμένη γροθιά και χέρι λυγισμένο. Η κίνηση 
μιμείται τράβηγμα αντιπάλου προς τα κάτω.

Και τα δυο χέρια στο ύψος των ώμων σαν να 
είναι δεμένα γύρω από έναν αόρατο αντίπαλο. 
Το πάνω μέρος του σώματος χαμηλώνει και 
περιστρέφεται σαν να τραβάει προς τα κάτω 
έναν αντίπαλο που βρίσκεται από πάνω.

Σφιγμένη γροθιά και χέρι τεντωμένο στο 
ύψος των ώμων. Η κίνηση μιμείται τράβηγμα 
αντιπάλου. 

17 .  Προσκόλληση σε ‘ruck’ ή ‘maul’ 
μπροστά από το πίσω πόδι και 
από τα πλάγια

19 . Τραβώντας κάτω έναν αντίπαλο

18 .  Εσκεμμένη κατάρρευση ‘ruck’ ή 
‘maul’

20 .  ‘Prop’ τραβάει αντίπαλο προς τα 
κάτω

Το χέρι και η παλάμη παραμένουν οριζόντια 
κινούμενα προς τα πλάγια.
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Referee signals
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Referee signals
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Referee signals

Ο δείκτης διαγράφει κύκλο πάνω από το 
κεφάλι.

Χέρια στο ύψος των γονάτων μιμούμενα την 
κίνηση του ‘throw-in’ όχι ευθεία.

Άρση ποδιού και στη συνέχεια επαφή του 
χεριού με το πόδι.

Το ένα χέρι τεντωμένο σαν να δένεται. Το 
άλλο χέρι κινείται πάνω-κάτω για να δείξει 
την έκταση ενός πλήρους δεσίματος.

21 .   Περιστροφή ‘scrum’ για 
περισσότερο από ενενήντα (90) 
μοίρες

22 .  ‘Foot up’ (φουτ απ – ανασήκωμα 
του ποδιού) από παίκτη της πρώτης 
γραμμής 

23 .  ‘Throw-in’ 24 . Όχι πλήρης δέσιμο
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Referee signals

Χέρι στο ύψος του εδάφους μιμούμενα κίνηση 
σκουπίσματος, σαν να πιάνουν τη μπάλα.

Και τα δυο χέρια στο ύψος των ματιών, 
δείχνοντας προς τα πάνω, παλάμες προς το 
εσωτερικό μέρος. Χέρια συναντιούνται σαν να 
πιέζουν κάτι. 

Χέρι οριζόντιο, αγκώνας δείχνει προς τα έξω. 
Χέρι και ώμοι κινούνται προς τα έξω σαν να 
χτυπάνε τον αντίπαλο.

25 . Πιάσιμο μπάλας σε ‘ruck’ ή ‘scrum’

27 . Κλείσιμο κενών στο ‘line-out’

26 .  Όχι ευθεία ρίψη ‘throw-in’ σε ‘line-
out’

28 . Σύγκρουση στο ‘line-out’

Ώμοι παράλληλοι με την ‘touch-line’. Χέρι πάνω 
από το κεφάλι δείχνει τη διαδρομή της μπάλας, 
όχι ευθεία.
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Σημάδια Διαιτητή

Arm horizontal, bent at elbow, palm down.
Downward gesture.

Both hands at shoulder level, with palms
outward, making pushing gesture.

Both �sts clenched in front, at waist level,
making lifting gesture.

Hand and arm move horizontally across
chest, towards o�ence.

198LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Referee signals

Arm horizontal, bent at elbow, palm down.
Downward gesture.

Both hands at shoulder level, with palms
outward, making pushing gesture.

Both �sts clenched in front, at waist level,
making lifting gesture.

Hand and arm move horizontally across
chest, towards o�ence.
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Referee signals

Χέρι οριζόντιο, λυγίζει στον αγκώνα, παλάμη 
προς τα κάτω. Κίνηση προς τα κάτω.

Και οι δυο γροθιές σφιγμένες μπροστά στο 
ύψος της μέσης να κάνουν κίνηση ανύψωσης.

Και τα δυο χέρια στο ύψος των ώμων με 
τις παλάμες προς τα έξω, μιμούμενα κίνηση 
σπρωξίματος.

Παλάμη και χέρι οριζόντια κατά πλάτος 
του στήθους, προς την παράβαση.

29 .  Στήριγμα πάνω σε αντίπαλο στο 
‘line-out’

30 . Σπρώξιμο αντιπάλου στο ‘line-out’

31 .  Πρόωρη ανύψωση και ανύψωση 
στο ‘line-out’

32 . Οφσάιντ στο ‘line-out’
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Σημάδια Διαιτητή

WORLD RUGBY199

Referee signals

WORLD RUGBY199

Referee signals

Χέρια διασταυρώνονται μπροστά στο στήθος 
σχηματίζοντας ορθές γωνίες ανοιχτά σαν 
ψαλίδι.

Το ένα χέρι όπως στο πέναλτι. Το άλλο 
χέρι δείχνει προς το σημείο που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί το ‘scrum’ αντί του σουτ.

Ώμοι παράλληλοι με την ‘touch-line’. Χέρια 
κρέμονται ευθεία προς τα κάτω, κινούνται 
κατά μήκος της Γραμμής Οφσάιντ.

Και οι δυο παλάμες ανοιχτές πάνω από το 
κεφάλι.

33 . Παρεμπόδιση στο γενικό παιχνίδι

35 . Επιλογή Οφσάιντ: πέναλτι ή ‘scrum’

34 . Οφσάιντ σε ‘scrum’, ‘ruck’ ή ‘maul’

36 .  Οφσάιντ σύμφωνα με τον 
Κανονισμό των 10 μέτρων ή όχι 10 
μέτρα στο πέναλτι και ‘free-kick’
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Σημάδια Διαιτητή

WORLD RUGBY199

Referee signals

Hand moves horizontally in front of neck.
Stamping action or similar gesture to indicate
the o�ence.

Clenched �st punches open palm. Outstretched arm with hand opening and
closing to imitate talking.
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Referee signals

WORLD RUGBY199

Referee signals

Hand moves horizontally in front of neck.
Stamping action or similar gesture to indicate
the o�ence.

Clenched �st punches open palm. Outstretched arm with hand opening and
closing to imitate talking.
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Referee signals

Χέρι κινείται οριζόντια μπροστά από το λαιμό.

Σφιγμένες γροθιά χτυπάει ανοιχτή παλάμη.

Κίνηση ποδοπατήματος ή παρόμοια κίνηση 
ενδεικτική της παράβασης.

Τεντωμένο χέρι με την παλάμη να ανοίγει 
και να κλείνει μιμούμενη στόμα που μιλάει.

37 . Ψηλό τακλ (αντικανονικό παιχνίδι) 38 .  Ποδοπάτημα (παράνομη χρήση των 
παπουτσιών)

39 .  Χτύπημα με γροθιά (Αντικανονικό 
παιχνίδι)

40 .  Διαφωνία (αμφισβήτηση της 
απόφασης του διαιτητή)
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Σημάδια Διαιτητή

WORLD RUGBY201

Referee signals

WORLD RUGBY201

Referee signals

Χέρι δείχνει στο κέντρο της Γραμμής ‘22’ 
μέτρων

Ένα χέρι σηκωμένο ενδεικτικό της ανάγκης 
παρουσίας φυσιοθεραπευτή για τραυματισμένο 
παίκτη.

Ο χώρος μεταξύ των χεριών υποδεικνύει ότι η 
μπάλα δεν προσγειώθηκε.

Αμφότερα τα χέρια πάνω από το κεφάλι 
ενδεικτικό της ανάγκης παρουσίας γιατρού για 
τραυματισμένο παίκτη.

41 .  Παραχώρηση ‘drop-out’ στη 
Γραμμή ‘22’ μέτρων

43 .  Απαιτείται η παρουσία 
φυσιοθεραπευτή

42 . Μπάλα παραμένει στο ‘in-goal’

44 . Ανάγκη παρουσίας γιατρού
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Σημάδια Διαιτητή

WORLD RUGBY201

Referee signals

202LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Referee signals

WORLD RUGBY201

Referee signals

Χέρια σταυρωμένα πάνω από το κεφάλι 
ενδεικτικό του παίκτη που αιμορραγεί και ίσως 
να χρειαστεί να αναπληρωθεί προσωρινά.

Χέρι σηκωμένο όρθιο και σφύριγμα για να 
σταματήσει ή να αρχίσει το χρονόμετρο.   

45 . Αιμορραγούσα πληγή

45 . Αιμορραγούσα πληγή 45 . Αιμορραγούσα πληγή

46 .  Χρονομέτρης να σταματήσει και να 
αρχίσει το χρονόμετρο
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Referee signals

ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

47 .  Χρειάζεται εκτίμηση Τραυματισμού
στο Κεφάλι

48 . Παύση Χρόνου

Το χέρι απομακρύνεται από τον κορμό, 
κάμπτεται και επεκτείνεται για να ακουμπήσει 
το κεφάλι

Τα χέρια σχηματίζουν ένα Τ.
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Σημάδια Διαιτητή

WORLD RUGBY203

Referee signals

ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εκτεταμένα δάχτυλα σχεδιάζουν ένα 
τετράγωνο που συμβολίζει μια οθόνη 
τηλεόρασης.

Τα χέρια σταυρώνονται και ξεσταυρώνονται 
μπροστά από τον κορμό.

49 . Ο διαιτητής συμβουλεύεται το ‘TMO’ 50 . Απόφαση ‘TMO’: Ανεπιτυχής ‘try’
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Σημάδια Βοηθών Διαιτητή

204LAWS OF THE GAME RUGBY UNION 2015

Touch judge and 
assistant referee signals
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Touch judge and 
assistant referee signals

Σηκώνει την σημαία για να υποδείξει ότι η 
μπάλα έχει περάσει ανάμεσα απο τα δοκάρια 
και πάνω από την μπάρα.

Κρατάει την σημαία οριζόντια και δείχνει το 
γήπεδο σε ορθή γωνία με την touchline.

Σηκώνει την σημαία με το ένα χέρι, μετακινείται 
στο σημείο του ‘throw in’ και στέκεται εκεί, 
δείχνωντας με το άλλο χέρι την ομάδα που 
κάνει το ‘throw in’.

1 . ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΟΥΤ

3 . Αντικανονικό παιχνίδι

2 . ‘Touch’ και η ομάδα που ρίχνει 
την μπάλα
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