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FINA Technical Water Polo Committee 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

1. Αυστηρή εφαρμογή του WP 22.8: Να εμποδίζει ή να παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο 

την ελεύθερη κίνηση αντιπάλου που δεν κρατά την μπάλα κολυμπώντας πάνω στους 

ώμους, την πλάτη ή τα πόδια του αντιπάλου. 
 

1) Η προστασία της ελεύθερης κίνησης ενός παίκτη, η δράση και η ροή του παιχνιδιού 

αποτελούν βασική έννοια της υδατοσφαίρισης. 

2) Απαιτείται αυστηρή εφαρμογή αυτού του κανόνα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

a. Οποιοδήποτε φάουλ που εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση ενός επιτιθέμενου παίκτη 

που κινείται προς την περιοχή του τέρματος. 

b. Η τακτική του «pressing» όπου εμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση. 

c. Χρήση δύο χεριών για κράτημα ή/και μπλοκάρισμα της κίνησης.  

d. Συνεχής ή συχνή επαφή με το σώμα του αντιπάλου που εμποδίζει την ελεύθερη 

κίνηση. 

e. Κολύμβηση πάνω / πάνω από τους ώμους, την πλάτη ή τα πόδια του αντιπάλου που 

εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση 

 
2. Για να διευκρινιστεί η περίπτωση σχετικά με την αποβολή χωρίς την μπάλα μέσα στα 6 m., 

οι οδηγίες είναι: 

 
Περιοχή Φουνταριστού χωρίς την μπάλα 
 
Όταν η μπάλα βρίσκεται στην περίμετρο και μια αποβολή διαπράττεται από την αμυνόμενη ομάδα 
στην περιοχή του Φουνταριστού, για να αποφευχθεί τυχόν παρεξήγηση ποιος αποβάλλεται και για 
να διατηρηθεί η ροή στο παιχνίδι, η σωστή διαδικασία για να σημειωθεί η αποβολή είναι: 
Εάν υπάρχει αποβολή του αμυντικού του Φουνταριστού όταν η μπάλα είναι στην περίμετρο, ο 
διαιτητής θα πρέπει: 

a. Να κάνει το σήμα της αποβολής με την σφυρίχτρα, 
b. Να δείξει τον αριθμό του παίκτη που έχει αποβληθεί τόσο στον παίκτη όσο και στην 

Γραμματεία του αγώνα. Μετά την υπόδειξη αυτή μπορεί η ελεύθερη ρίψη να εκτελεστεί 
αμέσως. 

Ο διαιτητής θα πρέπει να αποφεύγει την καθυστέρηση του παιχνιδιού, σταματώντας το με το 
σφύριγμά του και μειώνοντας το πλεονέκτημα της επίθεσης, εκτός αν υπάρχει μια ασαφής 
κατάσταση, για παράδειγμα, όταν  ο παίκτης που έχει αποβληθεί βρίσκεται κάτω από το νερό. 
Ο διαιτητής θα πρέπει να υποδεικνύει το είδος του φάουλ που τιμώρησε τον παίκτη, 
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σχήμα από το Παράρτημα Β του Βιβλίου Κανονισμών. 
Εάν η ελεύθερη ρίψη εκτελεστεί πολύ γρήγορα, πριν ο διαιτητής ολοκληρώσει την υπόδειξη της 
αποβολής και του αντίστοιχου αριθμού του παίκτη, ο διαιτητής πρέπει να υποδείξει ότι η 
ελεύθερη ρίψη πρέπει να επαναληφθεί (από το σημείο όπου βρίσκεται η μπάλα). 
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Βασικές Λέξεις για να διευθύνετε το παιχνίδι με σωστό τρόπο: 
 

 Προστατεύστε την κίνηση 

 Τιμωρείστε την παρεμπόδιση 

 

Άλλες διευκρινίσεις: 
 
1. Αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο. FINA Water Polo Manual 2019-2021: 

 
WP 5.6 Σε κάθε χρονική στιγμή του παιχνιδιού, ένας παίκτης μπορεί να αντικατασταθεί φεύγοντας 

από τον αγωνιστικό χώρο από τις περιοχές αντικατάστασης που έχουν οριστεί για την ομάδα του. 

Ο αντικαταστάτης του μπορεί να μπει στον αγωνιστικό χώρο από την περιοχή επανεισόδου της 

αποβολής, εφόσον ο παίκτης έχει εμφανώς βγει στην επιφάνεια του νερού, στην περιοχή 

επανεισόδου. Η αντικατάσταση από την καθορισμένη πλάγια περιοχή αντικατάστασης επιτρέπεται 

όταν και οι δύο παίκτες, ο εξερχόμενος παίκτης και ο αντικαταστάτης, βρίσκονται στο νερό, έξω 

από τον αγωνιστικό χώρο και αγγίζουν τα χέρια πάνω από το νερό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ένας παίκτης, με δική του πρωτοβουλία, εγκαταλείψει τον 

αγωνιστικό χώρο από διαφορετικό σημείο από αυτό της περιοχής επανεισόδου / αντικατάστασης, 

όπως αναφέρεται στους κανονισμούς, δεν θα τιμωρηθεί επειδή έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο παίκτης αυτός δεν έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο μέσω μιας από τις 

καθορισμένες περιοχές επανεισόδου που αναφέρονται στους κανονισμούς, αυτός/ή ή ένας 

αντικαταστάτης, μπορεί να (ξανά) μπει στον αγωνιστικό χώρο, μόνο, στο τέλος της περιόδου, κατά 

την διάρκεια του timeout, μετά από την επίτευξη τέρματος, ή με την άδεια του διαιτητή. 

 

2. Αντικατάσταση του τερματοφύλακα σε αποβολή 20΄΄  και σε αποβολή για Βιαιοπραγία: 
Για να είμαστε συνεπής στην ερμηνεία των κανονισμών που αφορούν την αντικατάσταση ενός 
τερματοφύλακα από έναν αναπληρωματικό τερματοφύλακα μετά από μια αποβολή, αυτό θα 
επιτρέπεται όποτε είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς. 
 

3. Εκτέλεση μιας ελεύθερης ρίψης, βάζοντας την μπάλα στο παιχνίδι 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί η μπάλα να είναι μακριά από το σημείο όπου 
απονέμεται η ελεύθερη ρίψη. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο παίκτης με τη μπάλα, σε στατική ή 
κολυμβητική θέση, πρέπει να βάλει τη μπάλα στο παιχνίδι ώστε να γίνει ξεκάθαρα αντιληπτό 
για όλους τους εμπλεκόμενους (διαιτητές, παίκτες, προπονητές, Γραμματεία κλπ.). 

Η ρίψη της μπάλας από το αριστερό στο δεξί χέρι θεωρείται ότι βάζει τη μπάλα στο παιχνίδι. 

Λόγω του κανόνα WP 20.4, που λέει ότι "η ελεύθερη ρίψη θα πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο 
που να επιτρέπει στους παίκτες να παρατηρούν τη μπάλα που φεύγει από το χέρι του παίκτη 
που εκτελεί τη ρίψη, ........." δεν επιτρέπεται να βάλει την μπάλα στο παιχνίδι με τα πόδια. 

 

4. Ένα άμεσο σουτ προς το τέρμα που εκτελείται μετά από μια ελεύθερη ρίψη που έχει 
απονεμηθεί μέσα στην περιοχή των 6 μέτρων (ή ένα σουτ που δεν εκτελείται κανονικά έξω από 
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την περιοχή των 6 μέτρων) θεωρείται ως ένα απλό φάουλ και ο διαιτητής θα απονέμει μια 
ελεύθερη ρίψη στην αντίπαλη ομάδα, εάν αυτό το σουτ έχει μπει γκολ ή αν η μπάλα έχει βγει 
εκτός αγωνιστικού χώρου από έναν αμυνόμενο ή τερματοφύλακα. 

Ωστόσο, αν η μπάλα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο έξω από την περιοχή των 2 μέτρων, σε 
αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να εφαρμοστεί το WP 20.1 και η μπάλα θα πρέπει να 
παιχθεί από τη θέση που βρίσκεται. 

 

 

5. Υπενθύμιση: μετά την απονομή πέναλτι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση, από οποιαδήποτε 
περιοχή επανεισόδου, πριν από την εκτέλεση του πέναλτι. 

 
 


