
ΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Οι βασικοί κανονισμοί 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΤΙΝΟΥ  

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 



Κανονισμοί παιδιάς  





Παίκτες 



     Παίκτες 
• Στο μίνι χάντμπολ οι ομάδες αγωνίζονται σε 

μικρότερο γήπεδο, με 5 παίκτες γηπέδου και 

έναν τερματοφύλακα. Με τον ίδιο σχηματισμό 

διεξάγεται και το street handball, αλλά και το 

beach handball. 

• Οι αλλαγές των παικτών γίνονται ελεύθερα με 

δυο προϋποθέσεις: 

1- ο παίκτης που βρίσκεται στο γήπεδο να βγει 

πρώτα 

2- η αλλαγή πρέπει να γίνει μέσα στην 

προκαθορισμένη ζώνη αλλαγής. 

• Η λάθος αλλαγή τιμωρείται με 2 λεπτά 

αποκλεισμό.  

α- είσοδος παίκτη γρηγορότερα,  

β- είσοδος παίκτη από λάθος σημείο,  

γ- επιπλέον παίκτης 

•  Το παιγνίδι αρχίζει με ελεύθερη ρίψη για την 

αντίπαλη ομάδα. 











Ο Τερματοφύλακας 

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 

Δεν 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. 







Ρίψεις 

Πλάγια ρίψη 

• Παραχωρείται όταν η μπάλα περάσει ολόκληρη την πλάγια 

γραμμή. 

• Εκτελείται από το σημείο που πέρασε και ο παίκτης πρέπει να 

πατά με το ένα πόδι την πλάγια γραμμή. 

Ελεύθερη ρίψη  

• 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. 













Ποινές 



Ποινές 

Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) δίνεται για: 

• παραβάσεις σε αντίπαλο που τιμωρούνται προοδευτικά,  

• 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 2 λεπτών δίνεται για:  

• λανθασμένη αλλαγή  

• 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).  



Τα σήματα των διαιτητών 

βήματα 

Τάιμ άουτ 

Ρίψη τ/φ 

Ελεύθερη ρίψη 

Επιθετικό φάουλ 

Κρατήστε 

απόσταση 3μ. 

Διπλή ντρίπλα 

Παίξτε.. 



Να θυμάστε… 

Δεν είμαστε σχολαστικοί σε 

θέματα τεχνικής… 

…αλλά είμαστε πολύ αυστηροί 

σε θέματα συμπεριφοράς! 



Σας ευχαριστώ! 


