
  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 5Χ5  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μαθητές/τριες Γυμνασίων που φοιτούν κανονικά στο σχολείο με έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 
Κάθε ομάδα υποχρεούται  να έχει  5 παίκτες συμπεριλαμβανομένου και του τερματοφύλακα με την έναρξη του 
παιχνιδιού και  2 αναπληρωματικούς 

 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Κ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Κανείς παίκτης δεν επιτρέπεται να φέρει αντικείμενα που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των παιχτών . 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Μήκος: από 25 ως 42 μέτρα 
Πλάτος: από 16 ως 25μέτρα 

Εστία: Ύψος 2.08 και πλάτος 3μέτρα 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Η πρώτη κατοχή αποφασίζεται  με ρίψη νομίσματος και ο αγώνας αρχίζει στο κέντρο του γηπέδου 

 
ΛΗΞΗ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Αν το παιχνίδι λήξει ισόπαλο, θα γίνει  μία πεντάλεπτη παράταση. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας θα πάνε σε 5   
πέναλτι από κάθε ομάδα 

 
ΦΑΟΥΛ 

Σε περίπτωση που σημειωθεί φάουλ μέσα στην περιοχή, υποδεικνύεται πέναλτι και εκτελείται από τα 6μ. Από το 5
ο
 

φάουλ και έπειτα που σημειώνει κάθε ομάδα ανά ημίχρονο, η αντίπαλη εκτελεί “μακρινό πέναλτι” από απόσταση 
10μ. Δηλαδή στο 6

ο
, 7

ο
 και ούτω καθεξής.  

 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΟΝΟΥ 

 Ο διαιτητής  σταματά τον χρόνο σε περίπτωση τάιμ άουτ, τραυματισμού και εσκεμμένης καθυστέρησης 
 

ΟΦΣΑΙΝΤ 
Δεν ισχύει ο κανονισμός του οφσάιντ  

 
ΚΟΡΝΕΡ 

Ισχύουν οι κανονισμοί του κόρνερ 
 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΟΥΤ 
Όταν η μπάλα βγαίνει πλάγιο άουτ, επαναφέρεται με τα πόδια  

 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΑΛΑΣ- ΛΑΚΤΙΣΜΑ 

Σε περίπτωση ελεύθερου λακτίσματος (φάουλ-κόρνερ-πλάγιο άουτ) ο αμυντικός πρέπει να είναι σε απόσταση 5 
μέτρων τουλάχιστον από τη μπάλα  

 
ΑΛΛΑΓΕΣ 

Οι αλλαγές είναι απεριόριστες και μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιηθεί ο διαιτητής  
 

ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ 
Επιτρέπονται 1 τάιμ-άουτ των 30 δευτερολέπτων ανά ημίχρονο  για κάθε ομάδα 

 
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μετράει η απόφαση των διαιτητών και των διοργανωτών χωρίς ενστάσεις  
 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΙΜΑ 
Σε περίπτωση που υπάρχει αιμορραγία , θα πρέπει να γίνει αλλαγή άμεσα. 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το ευ αγωνίζεσθε, να σέβονται τη διοργάνωση και τους αντιπάλους. 
Ο καθηγητής Φ.Α. ή η Ομάδα Φυσικής Αγωγής έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν οποιονδήποτε παίκτη ή ομάδα εάν 
πιστεύουν  ότι δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς. 


