
 
 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘’SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ’’ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ FAIR PLAY 

 
ΑΓΩΝΑΣ: ………………………………..-………………………………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………………………………………… 
ΓΗΠΕΔΟ:……………………………………………………………………………. 
 

ΟΜΑΔΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ 
ΟΜΑΔΑ 

………………………. 

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 
ΟΜΑΔΑ 

………………………. 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ & ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ   

ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ   

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ   

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ   

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ   

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΕΑΤΩΝ    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:       
 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ & ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ : Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ : Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ : Μέγιστο:  5 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ : Μέγιστο:  5 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ : Μέγιστο:  10 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΕΑΤΩΝ 
: Μέγιστο:  10 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

(εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός θεατών) 

 

 
 
……………………….…………..      …………………………… 
Ονοματεπώνυμο παρατηρητή     Υπογραφή παρατηρητή 
 
 



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ FAIR PLAY 

 

ΚΟΚΚΙΝΕΣ & ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ : 
Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα 
(Κόκκινη κάρτα -3 βαθμοί έκαστη, Κίτρινη 
κάρτα -1 βαθμός έκαστη) 

Στόχος: Ο περιορισμός των καρτών ανά παιχνίδι, καθώς και ο συνετισμός των ποδοσφαιριστών. 

Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10) 

ανά αγώνα. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα θα πρέπει να έχει τελειώσει το παιχνίδι χωρίς καμία 
παρατήρηση (κίτρινη ή κόκκινη κάρτα). Για κάθε κίτρινη κάρτα που δέχεται κάθε ομάδα, της 

αφαιρείται από τον ανώτατο αριθμό βαθμών (δέκα βαθμοί) ένας (1) βαθμός, ενώ για κάθε κόκκινη 
κάρτα που δέχεται, της αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. 

 

ΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ : Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα 
Στόχος: Η δημιουργία των προϋποθέσεων για έναν καλύτερο αγώνα από άποψης θεάματος, 

καθαρού χρόνου παιχνιδιού κ.ο.κ. 
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι πέντε (5) ανά 

αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Θετικό Παιχνίδι είναι: η επιδίωξη της νίκης τηρώντας τους 
κανόνες και το fair play, το επιθετικό παιχνίδι, η δημιουργία φάσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο 

καθαρός χρόνος παιχνιδιού, η αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια του αγώνα κτλ.   

 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ : Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

Στόχος: Ο σεβασμός προς τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή - συνάδελφο. 

Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι πέντε (5) 

βαθμοί ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Σεβασμό προς τον Αντίπαλο είναι: Η τήρηση 
του fair play σε περίπτωση τραυματισμού, η παραδοχή της ήττας χωρίς δικαιολογίες, ο σεβασμός 

προς τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές (χωρίς βιαιοπραγίες και ύβρεις).  
 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ : Μέγιστο: 5 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

Στόχος: Ο σεβασμός προς τον διαιτητή. 

Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι πέντε (5) 
βαθμοί ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Σεβασμό προς τον Διαιτητή είναι: Η τήρηση 

των αποφάσεων χωρίς διαμαρτυρία, η γνώση των κανόνων και η τήρηση αυτών χωρίς εσκεμμένη 
προσπάθεια παραβίασης.  

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ : Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα  

Στόχος: Η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των παραγόντων. 
Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10) 

βαθμοί ανά αγώνα. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη Συμπεριφορά των Παραγόντων είναι: Ο 

σεβασμός προς τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές και τους παράγοντες της αντίπαλης ομάδας, η 
παρότρυνση προς τους ποδοσφαιριστές για την τήρηση των κανόνων και του fair play και του 

Θετικού Παιχνιδιού.  
 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΕΑΤΩΝ : Μέγιστο: 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα 

Στόχος: Η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των θεατών. 

Επεξήγηση: Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που δύναται να συλλέξει κάθε ομάδα είναι δέκα (10) 
βαθμοί ανά αγώνα (και οι οποίοι θα απονέμονται μόνο στις περιπτώσεις όπου στο γήπεδο 

παρευρίσκεται επαρκής αριθμός θεατών). Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την συμπεριφορά θεατών 

είναι: Η μη παραβίαση σχετικών κανονισμών, η θετική υποστήριξη προς την ομάδα τους, 
αγωνιζομένους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας. 

 

 

 

 


