
Παρατηρήσεις της FINA TWPC-C για τους προκριματικούς αγώνες FINA-LEN WORLD 

LEAGUE/EUROPA CUP και για το FINA INTER-CONTINENTAL. 

 

Η TWPC-C, θέλει να επισημάνει και να τονίσει ορισμένα σημεία μετά την ολοκλήρωση του 

πρώτου μέρους του 2ου γύρου του FINA - LEN World League / Europa Cup. 

 

1. Φυσική επαφή στην θέση του Φουνταριστού 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθοριστεί ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου φυσικής επαφής 

στην θέση του Φουνταριστού, στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. 

Το σπρώξιμο, το άρπαγμα και η παρεμπόδιση (αντιπάλου) με τα χέρια ή το σώμα από τον 

αμυνόμενο, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά.  

Η στιγμή που δίνεται μία αποβολή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, μια αποβολή θα πρέπει να δίνεται σε πρώτη φάση όταν έχει σημειωθεί φάουλ και 

όχι μετά από 10-15 δευτερόλεπτα βίαιης πάλης. 

Με τον καθορισμό σαφών κριτηρίων για την αποδοχή του επιπέδου φυσικής επαφής από την 

πρώτη περίοδο του παιχνιδιού, ο διαιτητής σηματοδοτεί την προσέγγιση για το υπόλοιπο του 

παιχνιδιού και θα είναι σε θέση να ελέγξει το παιχνίδι πιο εύκολα. 

Για να ελέγξει το επίπεδο της φυσικής επαφής, ο διαιτητής έχει ένα σημαντικό εργαλείο, που 

είναι η δυνατότητα να δώσει αποβολές στην θέση του Φουνταριστού χωρίς την μπάλα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητο να περιμένει μέχρι να φτάσει η μπάλα στον 

Φουνταριστό για να σφυρίξει αποβολή. 

Η πρόθεση του TWPC είναι να εξαλείψει τη χρήση χεριών και σώματος από τον αμυνόμενο, 

προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα θέσης. 

 

2. Παρεμπόδιση στην περιφέρεια και στην αντεπίθεση 

Είναι απολύτως απαραίτητο να επιβάλλουμε τους κανόνες που έχουμε στο βιβλίο Κανονισμών. 

Το κράτημα αντιπάλου που δεν έχει στην κατοχή του την μπάλα, για την αποτροπή ελεύθερης 

κίνησης είναι ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ και πρέπει να τιμωρηθεί. 

Παρατηρούμε πολλές περιπτώσεις, όπου η παρεμπόδιση πρέπει να δίνεται στην περιφέρεια και 

στη μετάβαση στην αντεπίθεση (την στιγμή που η γίνεται εναλλαγή και η αμυνόμενη ομάδα 

γίνεται επιτιθέμενη). 



Στην περιφέρεια, κάθε φορά που ένας διαιτητής παρατηρεί ότι ένας αμυνόμενος κρατάει τον 

αντίπαλό του πριν φτάσει η μπάλα, θα πρέπει να το θεωρεί ως αποβολή. 

Η παρεμπόδιση με τον τεντωμένο βραχίονα, για την αποφυγή της κίνησης του παίκτη που κάνει 

μπάσιμο, πρέπει να δίνεται πάντοτε. Αυτό (παρεμπόδιση) συμβαίνει επίσης πολύ συχνά, όταν  ο 

Φουνταριστός κολυμπά για να πάρει θέση μπροστά από το τέρμα και πρέπει να τιμωρηθεί. 

 

 

3. Αποβολή ή Απλό Φάουλ 

Πολύ συχνά οι διαιτητές σκέφτονται μόνο δύο επιλογές όταν η μπάλα φτάνει στην θέση του 

Φουνταριστού: αποβολή ή τίποτα. Υπάρχει άλλη μια επιλογή, το απλό φάουλ, η οποία πάντοτε 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Δεν υπάρχει αυτόματη αποβολή όταν η μπάλα φτάσει στην θέση του Φουνταριστού, ακόμη και 

όταν ο διαιτητής βλέπει τράβηγμα προς τα πίσω ή άλλη παραβίαση του αμυνόμενου. 

Η αποβολή είναι η αποζημίωση για το πλεονέκτημα που αφαιρείται παράνομα και δεν πρέπει 

να δίνεται αν δεν υπάρχει πλεονέκτημα. 

Δεν υπάρχει πλεονέκτημα, εάν ο Φουνταριστός είναι: 

- με την πλάτη του προς το τέρμα και η θέση του είναι πολύ μακριά από αυτό (περίπου 4 μ.) 

- με την πλάτη του προς το τέρμα και έξω από τα δοκάρια του τέρματος 

- ανάμεσα σε άλλους αμυνόμενους 

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να δοθεί ένα απλό Φάουλ, για να διατηρηθεί η κατοχή της 

μπάλας. 

 

4. Επιθετικό φάουλ 

Τα επιθετικά φάουλ δεν είναι μέρος του παιχνιδιού μας, ειδικά φάουλ μακριά από τη θέση που 

βρίσκεται η μπάλα. Διακόπτουν τη φυσική ροή του παιχνιδιού, είναι δύσκολα κατανοητά από το 

κοινό και καθόλου κατανοητά από τους τηλεθεατές. Οι διαιτητές θα πρέπει να διατηρούν τον 

αριθμό των επιθετικών φάουλ στο ελάχιστο επίπεδο. Όπως βλέπουμε, αναλύοντας τα 

παιχνίδια, τα περισσότερα από τα επιθετικά φάουλ είναι η αντίδραση του επιτιθέμενου στη 

συνεχή κακοποίηση από έναν αμυνόμενο. Σε πολλές περιπτώσεις ο επιτιθέμενος κρατείται, 

παρεμποδίζεται ή σπρώχνεται παράνομα εκτός θέσης. Και όταν ελαφρώς απωθεί τον 

αμυνόμενο, δίνεται ένα επιθετικό φάουλ. Αυτή είναι μια λανθασμένη ερμηνεία του επιθετικού 

φάουλ. 



Δίνοντας την πρώτη παραβίαση και όχι την αντίδραση σε αυτή, θα εξαλείψουμε τον μεγάλο 

αριθμό επιθετικών φάουλ. 

Όταν δίνονται επιθετικά φάουλ, η πλειοψηφία τους πρέπει να δίνεται κοντά στην θέση της 

μπάλας. Μόνο επιθετικά φάουλ για επιθετικό, βίαιο παιχνίδι θα πρέπει να υποδεικνύονται 

πάντα ανεξάρτητα από τη θέση της μπάλας. Εάν ένας διαιτητής πιστεύει ότι ο επιτιθέμενος 

πήρε καλύτερη θέση με μια παράνομη κίνηση, πρέπει να περιμένει μέχρι να πάρει την μπάλα 

και στη συνέχεια να υποδείξει το επιθετικό φάουλ. Όταν κάποιος παίρνει καλύτερη θέση με 

παράνομο τρόπο, δεν σημαίνει ότι ένας παίκτης έχει αποκτήσει και πλεονέκτημα. Το 

πλεονέκτημα υφίσταται όταν πάρει την μπάλα. Και αυτή είναι η σωστή στιγμή για την υπόδειξη 

ενός επιθετικού φάουλ. Όταν ο Φουνταριστός ξεκινά την επαφή εμποδίζοντας τον αμυνόμενο, 

με αποτέλεσμα να αποκτά πλεονέκτημα όταν λαμβάνει την μπάλα, αυτό το επιθετικό φάουλ 

πρέπει να δίνεται. 

Ο διαιτητής πρέπει να δείχνει πάντα τον λόγο του επιθετικού φάουλ χρησιμοποιώντας τα 

σήματα από το Βιβλίο Κανονισμών, για να καταστήσει κατανοητή την απόφασή του σε παίκτες, 

προπονητές και θεατές. 

 

5. Συμπεριφορά των πάγκων 

Έχει παρατηρηθεί σε πρόσφατους αγώνες, ότι η συμπεριφορά ορισμένων μελών μίας ομάδας 

δεν είναι απολύτως σύμφωνη με τους Κανονισμούς. Οι προπονητές διαμαρτύρονται πολύ 

έντονα για τις αποφάσεις του διαιτητή, μένουν στα 2 μ.-2,5 μ. όταν βρίσκεται η ομάδα τους σε 

άμυνα, προσεγγίζουν τον διαιτητή για να συζητήσουν και να διαμαρτυρηθούν, χωρίς να λάβουν 

κάποια προειδοποίηση ή ποινή. 

Ο διαιτητής μπορεί να δώσει μια προειδοποίηση, αλλά μετά από αυτό, πρέπει να 

χρησιμοποιήσει άμεσα την κίτρινη ή την κόκκινη κάρτα για να ελέγξει αυτές τις καταστάσεις και 

να μην περιμένει μέχρι να συμβούν πολλαπλές καταστάσεις διαμαρτυρίας και κακής 

συμπεριφοράς. 

Η χρήση της κίτρινης κάρτας στην τελευταία περίοδο του παιχνιδιού και ενώ παρατηρείται αυτή 

η κατάσταση από την αρχή, θα μειώσει δραματικά την συνολική βαθμολογία αξιολόγησης των 

διαιτητών. 

 

6. Ευπρέπεια του παιχνιδιού 

Η FINA καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να βελτιώσει γενικά την εικόνα του αθλήματός 

μας και ειδικότερα του πρωταθλήματος FINA World League. 



Είναι απολύτως απαραίτητο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 

διαιτητών, να διατηρήσουν την ευπρέπεια και το περιβάλλον του παιχνιδιού στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο. 

Ο διαιτητής πρέπει να είναι εξοικειωμένος και να ακολουθήσει ολόκληρο το πρωτόκολλο του 

παιχνιδιού. 

Το TWPC-C παρατήρησε ότι σε μερικά παιχνίδια, δεν έχουν ακολουθηθεί ορισμένοι βασικοί 

κανόνες πρωτοκόλλου για τους αγώνες υδατοσφαίρισης. Για παράδειγμα, οι αναπληρωματικοί 

παίκτες από μια ομάδα κάθονταν στο νερό (σε μια εσωτερική πισίνα), ενώ παίκτες της άλλης 

ομάδας κάθονταν στον πάγκο. 

Σε μια άλλη περίπτωση, όλα τα μπουρνούζια της ομάδας κρέμονταν πάνω σε σιδερένια βέργα 

δίπλα στους πάγκους, δημιουργώντας μια κακή εικόνα για τους τηλεθεατές. 

Το TWPC θέλει να υπενθυμίσει στους διαιτητές, ότι η περιοχή γύρω από τον αγωνιστικό χώρο 

του παιχνιδιού θα πρέπει να διατηρείται καθαρή και τακτοποιημένη. Το γενικό πρωτόκολλο του 

παιχνιδιού θα πρέπει να ακολουθείται με ακρίβεια. 

 

Γενικές παρατηρήσεις. 

Το TWPC θα ήθελε να υπενθυμίσει στους διαιτητές, ότι όλοι οι αγώνες των προκριματικών 

γύρων FINA - LEN World League / Europa Cup μεταδίδονται τηλεοπτικά αλλά και μέσω του 

διαδικτύου. 

Το TWPC παρακολουθεί προσεκτικά και αναλύει όλα τα παιχνίδια σε όλες τις πτυχές τους. 

Είναι απολύτως απαραίτητο οι διαιτητές να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που καθορίζονται από 

τους κανονισμούς υδατοσφαίρισης της FINA αλλά και από το TWPC. 

Η μη τήρηση των απαιτήσεων του FINA TWPC θα επηρεάσει την αξιολόγηση του διαιτητή και 

συνεπώς και τις μελλοντικές αναθέσεις. 


