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ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
 
 

Άρθρο 1ο 
 

ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 
 
� Ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
� ∆ιαστάσεις 20 Χ 40  µέτρα 
� 2 περιοχές τέρµατος και το υπόλοιπο γήπεδο 
� Οι µεγάλες γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές 
� Οι µικρές γραµµές ονοµάζονται γραµµές τέρµατος και εξωτερικές γραµµές 

τέρµατος 
� Το τέρµα τοποθετείτε στη µέση της γραµµής τέρµατος σταθερά στο έδαφος 
� ∆ιαστάσεις 2 Χ 3  µ.  ∆οκάρια 8  εκ., βαµµένα ανά 20  εκ. µε δύο 

διαφορετικά χρώµατα 
� Όλες οι γραµµές έχουν πλάτος 5  εκ. εκτός της γραµµής τέρµατος που έχει 

5  εκ. Περιοχή τέρµατος ή γραµµή 6  µ. χαράσσεται:  
a. Γραµµή µήκους 3  µ. παράλληλη µπροστά από το τέρµα σε απόσταση 6  

µ. 
b. ∆ύο τεταρτοκύκλια ακτίνας 6  µ. από την πίσω εσωτερική γωνία των 

κάθετων δοκαριών  
� Γραµµή ελεύθερων ρίψεων ή γραµµή 9  µ. διακεκοµµένη γραµµή ανά 15  

εκ. 
� Γραµµή 7  µ. έχει µήκος 1  µ.  
� Γραµµή περιορισµού τερµατοφύλακα ή γραµµή 4  µ. έχει µήκος 15  εκ. 
� Κεντρική γραµµή συνδέει τα µέσα των δύο πλάγιων γραµµών 
� Γραµµές αλλαγών έχουν απόσταση 4,5  µ. από το κέντρο και είναι 15  εκ. 

µέσα και έξω από την πλάγια γραµµή 
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Άρθρο 2 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΟΥ – TIME OUT – ΣΗΜΑ ΛΗΞΗΣ 
 
Χρόνος παιγνιδιού 
� 2 Χ 30 λεπτά, - 10 λεπτά διάλειµµα, - άνδρες, γυναίκες µέχρι 16 χρονών 
� 2 Χ 25 λεπτά, - 10 λεπτά διάλειµµα, - από 12 µέχρι 16 χρονών 
� 2 Χ 20 λεπτά, - 10 λεπτά διάλειµµα, - από 8 µέχρι 12 χρονών 
Ισοπαλία  
� 5 λεπτά διάλειµµα, - 2 Χ 5 λεπτά µε 1 λεπτό διάλειµµα 
� 5 λεπτά διάλειµµα, - 2 Χ 5 λεπτά µε 1 λεπτό διάλειµµα 
� Ρίψεις 7  µέτρων 
 
Σήµα λήξης 
� Χρόνος παιγνιδιού αρχίζει µε σφύριγµα διαιτητών και τελειώνει µε το 

σφύριγµα του χρονοµέτρη 
� Ισχύουν ειδικοί περιορισµοί για την εκτέλεση της τελευταίας ελεύθερης 

ρίψης 
 
∆ιακοπή χρόνου (Time out) 
� Υποχρεωτικά time out 
� Time out οµάδας 1 σε κάθε ηµίχρονο (όχι στην παράταση) 
Σχόλιο: όταν οι διαιτητές δεν καταλάβουν τη διακοπή από το χρονοµέτρη ή 
από τον Αντιπρόσωπο 
 
 

Άρθρο 3 
 

Η ΜΠΑΛΑ 
 
� Κατασκευή από δέρµα ή συνθετικό υλικό 
� Μέγεθος,        περιφέρεια,           βάρος 

1     50 – 52  εκ.        290 – 330  γρ.       κορασ.(8 – 14 χρ.), παίδ.(8 – 12)                 
  2      54 – 56  εκ.        325 – 375  γρ.       γυναικ., νεάνιδ., παίδες (12 – 16) 
  3      58 – 60  εκ.        425 – 475  γρ.       άνδρες, έφηβοι 
 

 
 
� ∆ιαθέσιµες 2 µπάλες σε κάθε αγώνα 
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� Η εφεδρική µπάλα χρησιµοποιείται µε απόφαση των διαιτητών για να µην 
υπάρχει καθυστέρηση στο παιγνίδι  

 
 

 
 

 
Άρθρο 4 

 
ΟΜΑ∆Α – ΑΛΛΑΓΕΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Οµάδα 
� 14 αθλητές το ανώτερο 
� 7 παίκτες το πολύ στο γήπεδο 6 + 1 τ/φ 
� Για να αρχίσει ένας αγώνας πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 7 παίκτες 

παρόντες σε κάθε οµάδα 
� Το παιγνίδι συνεχίζεται ακόµα και αν ο αριθµός των παικτών µειωθεί κάτω 

από 5 
� 4 συνοδοί το ανώτερο (υπεύθυνος συνοδός) 
� Πότε δικαιούται συµµετοχής παίκτης ή συνοδός 
 

 
 
Αλλαγές παικτών 
� Οι αλλαγές των παικτών γίνονται ελεύθερα (προϋπόθεση α, β). 
� Η λάθος αλλαγή τιµωρείται µε 2 λεπτά αποκλεισµό. 
� Λάθος αλλαγή γίνεται: α) είσοδος παίκτη γρηγορότερα, β) είσοδος παίκτη 

από λάθος σηµείο, γ) επιπλέον παίκτης 
� Το παιγνίδι αρχίζει µε ελεύθερη ρίψη για την αντίπαλη οµάδα. 
 
Εξοπλισµός 
� Στολές παικτών ίδιες σε χρώµα και σχέδιο. 
� Στολές τ/φ διαφορετικές σε χρώµα και σχέδιο. 
� Νούµερα φανέλας κατά προτίµηση από το 1 έως το 20 (µπροστά και πίσω). 
� Αθλητικά παπούτσια. 
 
Απαγορεύονται: 
� Προστατευτικά κεφαλιού, προσωπίδες, ωρολόγια, δαχτυλίδια, αλυσίδες, 

σκουλαρίκια. 
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� Παίκτης που αιµορραγεί. 
� Σε περίπτωση τραυµατισµού παίκτη άδεια δυο ατόµων από τους διαιτητές. 

Άρθρο 5 
 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
 
Επιτρέπεται να: 
� ακουµπήσει τη µπάλα µε οποιοδήποτε µέρος του σώµατός του στην 

προσπάθεια για να αµυνθεί, 
� κινηθεί µέσα στην περιοχή του µε τη µπάλα χωρίς τους περιορισµούς που 

ισχύουν για τους παίκτες,  
� εγκαταλείψει την περιοχή του χωρίς τη µπάλα, 
� εγκαταλείψει την περιοχή του µε την µπάλα χωρίς να την ελέγχει,  
 
∆εν επιτρέπεται να: 
� θέτει σε κίνδυνο τον αντίπαλο, 
� εγκαταλείψει την περιοχή του έχοντας στην κατοχή του τη µπάλα, 
� ακουµπήσει ή να πάρει τη µπάλα που είναι σταµατηµένη ή κυλά έξω από 

την περιοχή του, ενώ ο ίδιος βρίσκεται µέσα, 
� εισέλθει µε τη µπάλα από το γήπεδο στην περιοχή τέρµατος, 
� ακουµπήσει µε το πόδι τη µπάλα που είναι σταµατηµένη στην περιοχή του 

ή κυλάει προς το γήπεδο, 
� διασχίσει τη γραµµή περιορισµού τ/φ σε εκτέλεση ρίψης 7  µ.  
 
 

Άρθρο 6 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ 
 
� Μόνο ο τ/φ επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή τέρµατος. 
� Όταν παίκτης γηπέδου εισέλθει στην περιοχή τέρµατος: 

a. Επιθετικός  
b. Αµυντικός 
c. Αµυντικός 7  µ. 

� Η µπάλα θεωρείται εκτός παιγνιδιού όταν βρίσκεται στην περιοχή τέρµατος. 
Το παιγνίδι ξαναρχίζει µε ρίψη τ/φ. 

� Όταν η µπάλα αναπηδά στην περιοχή τέρµατος µπορεί να παιχτεί από όλους 
τους παίκτες. 
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Άρθρο 7 
 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣ – ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙ∆Ι 
 
Επιτρέπεται να: 
� ρίξει, πιάσει, χτυπήσει, σπρώξει τη µπάλα µε τη γροθιά, τα χέρια, βραχίονες, 

κεφάλι, µηρούς, γόνατα 
� κρατήσει τη µπάλα µέχρι 3 δευτ. 
� κάνει 3 βήµατα µε τη µπάλα στα χέρια 
� κάνει τρίπλα 
� κυλά τη µπάλα 
� περάσει τη µπάλα από το ένα χέρι στο άλλο 
� παίξει τη µπάλα γονατιστός, καθισµένος ή πεσµένος στο δάπεδο 
� εκτελέσει µια ελεύθερη ρίψη από τέτοια θέση 
 

 
 
∆εν επιτρέπεται να: 
� Κάνει διπλή τρίπλα 
� Ακουµπήσει τη µπάλα κάτω από το γόνατο (κνήµη, πόδι) 
� Κινείται µε τη µπάλα έξω από το γήπεδο µε το ένα ή δυο πόδια (η µπάλα 

µέσα στο γήπεδο), για να αποφύγει αµυντικό παίκτη 
 
Παθητικό παιγνίδι 
� Τι είναι παθητικό παιγνίδι ? 
� Προειδοποιητικό σήµα. 
� Πότε µια οµάδα παίζει παθητικά ? 
� Απευθείας παθητικό.   
 
 

Άρθρο 8 
 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 
Επιτρέπεται στον παίκτη να: 
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� χρησιµοποιεί τους βραχίονες, τα χέρια για να πάρει την κατοχή της µπάλας 
� χρησιµοποιεί το σώµα για να εµποδίσει τον αντίπαλο µε ή χωρίς τη µπάλα 
� χρησιµοποιεί λυγισµένα τα χέρια για να ελέγχει και να ακολουθεί τον 

αντίπαλο 
 

 
 
Απαγορεύεται να: 
� χτυπά ή να τραβά τη µπάλα από τα χέρια αντιπάλου 
� σπρώχνει, κρατά, πηδά πάνω στον αντίπαλο 
� θέτει σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα του αντιπάλου (µε ή χωρίς τη 

µπάλα) 
 
 

 
 

 
 

Άρθρο 9 
 

ΤΕΡΜΑ 
 
� Τέρµα επιτυγχάνεται όταν ολόκληρη η µπάλα διασχίσει τη γραµµή 

τέρµατος. 
� Ο διαιτητής τέρµατος επιβεβαιώνει το τέρµα µε δύο σύντοµα σφυρίγµατα. 

Το τέρµα που κατακυρώθηκε δε µπορεί να ακυρωθεί αφότου ο διαιτητής 
σφύριξε για την εκτέλεση της εναρκτήριας ρίψης. 

� Το τέρµα καταχωρείται στο Φ.Α. αµέσως µόλις κατακυρωθεί από τους 
διαιτητές. 
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ΟΧΙ                ΟΧΙ                ΟΧΙ                ΝΑΙ 
     
 
 
 
 

Άρθρο 10 
 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΡΙΨΗ 
 
� Η εναρκτήρια ρίψη εκτελείται από την οµάδα που κέρδισε στην κλήρωση 

και επέλεξε να ξεκινήσει µε τη µπάλα. 
� Οι οµάδες αλλάζουν τέρµατα για το δεύτερο ηµίχρονο. Η εναρκτήρια ρίψη 

στο δεύτερον ηµίχρονο εκτελείται από την άλλη οµάδα. 
� Μετά από κάθε τέρµα το παιγνίδι ξαναρχίζει µε εναρκτήρια ρίψη από την 

οµάδα που το δέχτηκε. 
� Η εναρκτήρια ρίψη εκτελείται από το κέντρο του γηπέδου προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση, µετά από σφύριγµα του διαιτητή.  
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Άρθρο 11 
 

ΠΛΑΓΙΑ ΡΙΨΗ 
 

� Πλάγια ρίψη καταλογίζεται όταν η µπάλα διασχίσει ολόκληρη την πλάγια 
γραµµή. 

� Εκτελείται χωρίς σφύριγµα. 
� Εκτελείται από το σηµείο όπου η µπάλα διέσχισε (πέρασε) την πλάγια 

γραµµή. Όταν η µπάλα περάσει την εξωτερική γραµµή τέρµατος από 
αµυντικό παίκτη, η ρίψη εκτελείται από τη συµβολή της πλάγιας και της 
εξωτερικής γραµµής τέρµατος. 

� Ο παίκτης πρέπει να πατά µε το ένα πόδι πάνω στην πλάγια γραµµή. 

 
 

Άρθρο 12 
 

ΡΙΨΗ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 
 
� Ρίψη τερµατοφύλακα καταλογίζεται όταν: 

a. Παίκτης αντίπαλης οµάδας µπει στην περιοχή τέρµατος, 
b. Ο τ/φ ελέγχει τη µπάλα στην περιοχή του, 
c. Παίκτης της αντίπαλης οµάδας ακουµπήσει τη µπάλα που βρίσκεται 

µέσα στην περιοχή τέρµατος, 
d. Όταν η µπάλα διασχίσει την εξωτερική γραµµή τέρµατος και τελευταίος 

την ακούµπησε ο τ/φ ή αντίπαλος παίκτης. 
� Εκτελείται από τον τ/φ χωρίς σφύριγµα του διαιτητή. Θεωρείται ότι 

εκτελέστηκε όταν η µπάλα περάσει πάνω από τη γραµµή τέρµατος. 
� Οι παίκτες της αντίπαλης οµάδας µπορούν να παίξουν τη µπάλα όταν αυτή 

περάσει έξω από τη γραµµή περιοχής τέρµατος. 
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Άρθρο 13 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΙΨΗ 
 

� Το παιγνίδι ξαναρχίζει µε ελεύθερη ρίψη όταν διαπράττεται παράβαση των 
κανονισµών από µια οµάδα. 

� Εκτελείται από το σηµείο που έγινε η παράβαση χωρίς σφύριγµα του 
διαιτητή. 

� Οι αντίπαλοι παίκτες πρέπει να βρίσκονται 3  µ. µακριά από τον παίκτη που 
εκτελεί τη ρίψη. 

� Όλες οι ελεύθερες ρίψεις που κερδίζονται στην αντίπαλη περιοχή ανάµεσα 
στα 6 και 9  µέτρα εκτελούνται έξω από τη γραµµή των 9  µέτρων.  

 
 
 
 

Άρθρο 14 
 

ΡΙΨΗ 7  ΜΕΤΡΩΝ 
 
� Ρίψη 7  µ. καταλογίζεται όταν: 

a. Καταστρέφεται, αντικανονικά, µια καθαρή ευκαιρία για τέρµα 
οπουδήποτε µέσα στο γήπεδο από παίκτη ή συνοδό της αντίπαλης 
οµάδας, 

b. Υπάρχει αδικαιολόγητο σφύριγµα κατά τη στιγµή µιας καθαρής 
ευκαιρίας για τέρµα, 

c. Καταστραφεί µια καθαρή ευκαιρία για τέρµα από την ανάµειξη κάποιου 
που δεν συµµετέχει στο παιγνίδι. 

� Η ρίψη 7  µ. είναι µια ρίψη απευθείας προς το τέρµα. 
� Πρέπει να εκτελείται µέσα σε 3 δευτ. µετά το σφύριγµα του διαιτητή. 
� Ο παίκτης που εκτελεί τη ρίψη δεν επιτρέπεται να ακουµπήσει τη γραµµή 

των 7  µ. πριν η µπάλα φύγει από το χέρι του. 
� Όταν εκτελείται η ρίψη όλοι οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται έξω από τα 9  

µ. 
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Άρθρο 15 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΡΙΨΕΩΝ 

 
� Ο ρίπτης πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θέση και να κρατά τη µπάλα. 
� Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ο ρίπτης θα πρέπει να έχει ένα µέρος του 

ποδιού του σταθερό στο έδαφος (εκτός της ρίψης τ/φ). 
� Η ρίψη θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν η µπάλα φύγει από το χέρι του 

ρίπτη. 
� Τέρµα µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από όλες τις ρίψεις. 
 

 
 

Άρθρο 16 
 

ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ 
 

� Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) δίνεται για: 
a. παραβάσεις σε αντίπαλο που τιµωρούνται προοδευτικά, 
b. αντιαθλητική συµπεριφορά παίκτη ή συνοδού 

� Κάθε παίκτης µπορεί να δεχτεί µια παρατήρηση ενώ το σύνολο των παικτών 
της ίδιας οµάδας όχι πάνω από τρεις. 

 

 
 
� Αποκλεισµός δίνεται για: 

a. λανθασµένη αλλαγή, 
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b. επαναλαµβανόµενη αντιαθλητική συµπεριφορά και επαναλαµβανόµενα 
σφάλµατα που τιµωρούνται προοδευτικά 

� Ο αποκλεισµός ισχύει πάντα για 2 λεπτά. 
� Ο τρίτος αποκλεισµός στον ίδιο παίκτη οδηγεί σε αποβολή (κόκκινη κάρτα). 
� Ο διαιτητής πρώτα διακόπτει το χρόνο και µετά δείχνει τον αποκλεισµό. 
� Ο χρόνος του αποκλεισµού αρχίζει µε το σφύριγµα για την επανέναρξη του 

παιγνιδιού. 
 
� Αποβολή (κόκκινη κάρτα) δίνεται για: 

a. αντιαθλητική συµπεριφορά συνοδού αφού οι συνοδοί της οµάδας του 
έχουν προηγουµένως δεχτεί παρατήρηση και αποκλεισµό, 

b. σφάλµατα που βάζουν σε κίνδυνο την σωµατική ακεραιότητα του 
αντιπάλου, 

c. σοβαρή αντιαθλητική συµπεριφορά, 
d. βιαιοπραγία πριν την έναρξη του αγώνα, 
e. βιαιοπραγία συνοδού, 
f. τρίτο 2 λεπτό αποκλεισµό 

� Ο διαιτητής διακόπτει το χρόνο και µετά δείχνει την αποβολή. 
 
� Αποβολή χωρίς αντικατάσταση δίνεται για: 

a. βιαιοπραγία παίκτη 
� Η οµάδα παίζει µέχρι το τέλος του παιγνιδιού µε ένα παίκτη λιγότερο. 
 
� Πριν τον αγώνα µπορεί να δοθεί παρατήρηση ή αποβολή, σε περίπτωση 

αντιαθλητικής ή σοβαρής αντιαθλητικής συµπεριφοράς, σε παίκτη ή 
συνοδό. 

� Μετά τον αγώνα κάνουµε γραπτή αναφορά. 
 

Άρθρο 17 
 

ΟΙ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ 
 

� Κάθε αγώνας διευθύνεται από δυο διαιτητές µε τις ίδιες αρµοδιότητες. 
� Επιβλέπουν τη συµπεριφορά των παικτών και των συνοδών από τη στιγµή 

που θα φτάσουν στο γήπεδο µέχρι να αναχωρήσουν. 
� Είναι υπεύθυνοι να επιθεωρούν το γήπεδο, τα τέρµατα, τις µπάλες, να 

ελέγχουν το Φ.Α., τον εξοπλισµό των παικτών και τις στολές τους. 
� Είναι υπεύθυνοι για τη µέτρηση του σκορ και του χρόνου παιγνιδιού. 
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Άρθρο 18 
 

Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 
 
� Οι διαιτητές στο παιγνίδι βοήθιουνται από ένα χρονοµέτρη και ένα 

σηµειωτή. 
� Ο χρονοµέτρης είναι κυρίως υπεύθυνος για: 

b. το χρόνο του παιγνιδιού, 
c. τις διακοπές του χρόνου (time-out), 
d. το χρόνου αποκλεισµού των παικτών 

� Εάν δεν υπάρχει πίνακας µε χρονόµετρο τότε ο χρονοµέτρης πρέπει να 
ενηµερώνει τον υπεύθυνο συνοδό της κάθε οµάδας για το χρόνο που 
αποµένει. 

� Ο σηµειωτής είναι κυρίως υπεύθυνος για: 
a. τον κατάλογο των παικτών, 
b. τη συµπλήρωση του Φ.Α., 
c. την είσοδο των παικτών των παικτών που δε δικαιούνται συµµετοχής 

� Κοινά καθήκοντα είναι: 
a. ο έλεγχος του αριθµού των παικτών και συνοδών στην περιοχή των 

αναπληρωµατικών, 
b. οι αλλαγές των παικτών 


