
 
 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ‘’SUPER LEAGUE’’ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ FAIR PLAY 

 
ΑΓΩΝΑ: ………………………………..-………………………………………… 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………………………………………… 
ΓΗΠΔΓΟ:……………………………………………………………………………. 
 

ΟΜΑΓΔ/ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΔΓΟΤΥΟ 
ΟΜΑΓΑ 

………………………. 

ΦΙΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΗ 
ΟΜΑΓΑ 

………………………. 

ΚΟΚΚΙΝΔ & ΚΙΣΡΙΝΔ ΚΑΡΣΔ   

ΔΒΑΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΣΙΠΑΛΟ   

ΔΒΑΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΙΑΙΣΗΣΗ   

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ   

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΘΔΑΣΩΝ    

ΤΝΟΛΟ    

 
ΗΜΔΙΩΗ:       
 

ΚΟΚΚΙΝΔ & ΚΙΣΡΙΝΔ ΚΑΡΣΔ : Μέγηζην: 10 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

ΔΒΑΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΣΙΠΑΛΟ : Μέγηζην:  5 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

ΔΒΑΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΙΑΙΣΗΣΗ : Μέγηζην:  5 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ : Μέγηζην:  10 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΘΔΑΣΩΝ 
: Μέγηζην:  10 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

(εθόζνλ ππάξρεη επαξθήο αξηζκόο ζεαηώλ) 

 

 
 
……………………….…………..      …………………………… 
Ονοματεπώνςμο παπατηπητή     Τπογπαυή παπατηπητή 
 
 



ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ FAIR PLAY 

 

ΚΟΚΚΙΝΔ & ΚΙΣΡΙΝΔ ΚΑΡΣΔ : 
Μέγηζην: 10 βαζκνί ζε θάζε αγώλα 
(Κόθθηλε θάξηα -3 βαζκνί έθαζηε, Κίηξηλε 
θάξηα -1 βαζκόο έθαζηε) 

τόσορ: Ο πεξηνξηζκόο ηωλ θαξηώλ αλά παηρλίδη, θαζώο θαη ν ζπλεηηζκόο ηωλ πνδνζθαηξηζηώλ. 

Δπεξήγηση: Ο αλώηαηνο αξηζκόο βαζκώλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέμεη θάζε νκάδα είλαη δέθα (10) 

αλά αγώλα. Σηελ πεξίπηωζε απηή ε νκάδα ζα πξέπεη λα έρεη ηειεηώζεη ην παηρλίδη ρωξίο θακία 
παξαηήξεζε (θίηξηλε ή θόθθηλε θάξηα). Γηα θάζε θίηξηλε θάξηα πνπ δέρεηαη θάζε νκάδα, ηεο 

αθαηξείηαη από ηνλ αλώηαην αξηζκό βαζκώλ (δέθα βαζκνί) έλαο (1) βαζκόο, ελώ γηα θάζε θόθθηλε 
θάξηα πνπ δέρεηαη, ηεο αθαηξνύληαη ηξεηο (3) βαζκνί. Δελ ππάξρεη αξλεηηθή βαζκνινγία. 

 

ΔΒΑΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΝΣΙΠΑΛΟ : Μέγηζην: 5 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

τόσορ: Ο ζεβαζκόο πξνο ηνλ αληίπαιν πνδνζθαηξηζηή - ζπλάδειθν. 
Δπεξήγηση: Ο αλώηαηνο αξηζκόο βαζκώλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέμεη θάζε νκάδα είλαη πέληε (5) 

βαζκνί αλά αγώλα. Τα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην Σεβαζκό πξνο ηνλ Αληίπαιν είλαη: Η ηήξεζε 
ηνπ fair play ζε πεξίπηωζε ηξαπκαηηζκνύ, ε παξαδνρή ηεο ήηηαο ρωξίο δηθαηνινγίεο, ν ζεβαζκόο 

πξνο ηνπο αληίπαινπο πνδνζθαηξηζηέο (ρωξίο βηαηνπξαγίεο θαη ύβξεηο).  

 

ΔΒΑΜΟ ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΙΑΙΣΗΣΗ : Μέγηζην: 5 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

τόσορ: Ο ζεβαζκόο πξνο ηνλ δηαηηεηή. 
Δπεξήγηση: Ο αλώηαηνο αξηζκόο βαζκώλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέμεη θάζε νκάδα είλαη πέληε (5) 

βαζκνί αλά αγώλα. Τα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην Σεβαζκό πξνο ηνλ Δηαηηεηή είλαη: Η ηήξεζε 
ηωλ απνθάζεωλ ρωξίο δηακαξηπξία, ε γλώζε ηωλ θαλόλωλ θαη ε ηήξεζε απηώλ ρωξίο εζθεκκέλε 

πξνζπάζεηα παξαβίαζεο.  
 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ : Μέγηζην: 10 βαζκνί ζε θάζε αγώλα  

τόσορ: Η θαιύηεξε δπλαηή ζπκπεξηθνξά ηωλ παξαγόληωλ. 

Δπεξήγηση: Ο αλώηαηνο αξηζκόο βαζκώλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέμεη θάζε νκάδα είλαη δέθα (10) 
βαζκνί αλά αγώλα. Τα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε Σπκπεξηθνξά ηωλ Παξαγόληωλ είλαη: Ο 

ζεβαζκόο πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο, ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο αληίπαιεο νκάδαο, ε 

παξόηξπλζε πξνο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ θαη ηνπ fair play θαη ηνπ 
Θεηηθνύ Παηρληδηνύ.  

 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΘΔΑΣΩΝ : Μέγηζην: 10 βαζκνί ζε θάζε αγώλα 

τόσορ: Η θαιύηεξε δπλαηή ζπκπεξηθνξά ηωλ ζεαηώλ. 
Δπεξήγηση: Ο αλώηαηνο αξηζκόο βαζκώλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιέμεη θάζε νκάδα είλαη δέθα (10) 

βαζκνί αλά αγώλα (θαη νη νπνίνη ζα απνλέκνληαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζην γήπεδν 
παξεπξίζθεηαη επαξθήο αξηζκόο ζεαηώλ). Τα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ζεαηώλ 

είλαη: Η κε παξαβίαζε ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ, ε ζεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηελ νκάδα ηνπο, 

αγωληδνκέλνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνπο θηιάζινπο ηεο αληίπαιεο νκάδαο. 

 

 

 

 


