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Αυτογκόλ ονομάηεται θ 

περίπτωςθ, κατά τθν οποία 

κάποιοσ παίκτθσ βάηει γκολ 

ςτο τζρμα τθσ δικισ του 

ομάδασ. Προκφπτει ςυνικωσ 

από λανκαςμζνθ 

μεταβίβαςθ ι απόκρουςθ.

Σο γκολ είναι ζνασ 

ποδοςφαιρικόσ όροσ που 

χρθςιμοποιείται όταν μία 

ομάδα καταφζρει να 

ςκοράρει, βάηοντασ τθ 

μπάλα ςτα δίχτυα του 

τζρματοσ τθσ αντίπαλθσ 

ομάδασ.

ΓΚΟΛ

ΑΤΣΟΓΚΟΛ



Σο πζναλτι είναι μία ποινι που 

επιβάλλεται ςτθν αμυνόμενθ 

ομάδα, φςτερα από κάποια 

παράβαςθ που ζχει διαπράξει ςτθ 

μεγάλθ περιοχι του τζρματόσ τθσ. 

Η ομάδα που το κερδίηει μπορεί να 

προςπακιςει να βάλει γκολ με 

μοναδικό αντίπαλο τον  

τερματοφφλακα τθσ άλλθσ ομάδασ. 

Σο οφςάιντ είναι κανονιςμόσ 

που ορίηει ότι ζνασ παίκτθσ 

πρζπει να καλφπτεται από 

δφο ποδοςφαιριςτζσ τθσ 

αντίπαλθσ ομάδασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του 

τερματοφφλακα, πριν 

ςκοράρει.

ΟΦΑΙΝΣ

ΠΕΝΑΛΣΙ



Σάκλιν ονομάηεται ζνασ τρόποσ, με 

τον οποίο ζνασ ποδοςφαιριςτισ 

προςπακεί να κερδίςει τθν κατοχι 

τθσ μπάλασ. Σο τάκλιν γίνεται είτε 

παίρνοντασ κατευκείαν τθ μπάλα, 

είτε πζφτοντασ κάτω, με 

αποτζλεςμα να κλοτςάει τθ μπάλα 

από τα πόδια του αντιπάλου.

κοπόσ τθσ πάςασ από 

παίκτθ ςε ςυμπαίκτθ είναι θ 

διατιρθςθ τθσ κατοχισ τθσ 

μπάλασ από μία ομάδα, 

ώςτε να πλθςιάςει όςο το 

δυνατόν περιςςότερο ςτο 

αντίπαλο τζρμα, με ςκοπό τθ 

δθμιουργία ευκαιρίασ για 

τθν επίτευξθ γκολ. 

ΠΑΑ

ΣΑΚΛΙΝ



Σο φάουλ γίνεται, όταν 

ζνασ ποδοςφαιριςτισ 

παραβαίνει κάποιον 

κανονιςμό του 

ποδοςφαίρου. ε 

περιπτώςεισ ςκλθροφ 

φάουλ, ο παίκτθσ 

λαμβάνει είτε κίτρινθ 

είτε κόκκινθ κάρτα.

ΦΑΟΤΛ

ΚΟΡΝΕΡ

Σο κόρνερ είναι ζνασ τρόποσ 
επαναφοράσ τθσ μπάλασ 
ςτον αγωνιςτικό χώρο. Σο 
κόρνερ κερδίηει θ 
επιτικζμενθ ομάδα, όταν 
κάποιοσ αμυνόμενοσ παίκτθσ 
διώξει τθ μπάλα ζξω από τθ 
γραμμι τθσ δικισ του 
περιοχισ.



Για να υπάρξει άουτ πρζπει θ 

μπάλα να ζχει περάςει ολόκλθρθ 

ζξω από τθ γραμμι του τζρματοσ, 

ενώ ο τελευταίοσ παίκτθσ που 

ακοφμπθςε τθν μπάλα πρζπει να 

είναι τθσ επιτικζμενθσ ομάδασ. Η 

επαναφορά τθσ μπάλασ γίνεται 

ςυνικωσ από τον τερματοφφλακα.

Σο πλάγιο άουτ αποτελεί ζναν 

τρόπο επανζναρξθσ του 

παιχνιδιοφ, εάν θ μπάλα βγει 

εκτόσ αγωνιςτικοφ χώρου από 

κάποιον παίκτθ. Εκτελείται με 

επαναφορά τθσ μπάλασ από 

ζναν παίκτθ τθσ αντίπαλθσ 

ομάδασ.

ΠΛΑΓΙΟ ΑΟΤΣ

ΑΟΤΣ



Σο ντριμπλάριςμα είναι οι 

ελιγμοί που γίνονται με 

μια μπάλα, γφρω από ζναν 

αμυντικό, προκειμζνου ο 

παίκτθσ να τον 

προςπεράςει και να 

ςκοράρει ςτο τζρμα.

ΝΣΡΙΜΠΛΑΡΙΜΑ

Βολζ
Ελεφκερο χτφπθμα
Προςποίθςθ
ζντρα
Σείχοσ
Φάλτςο



THE END


