
45ΣΠΟΡΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 12 MARCH 2021

λάθος που έκανα. Η ομάδα από την άλλη 
έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και απέδειξε 
ότι άξιζε να πάρει την πρόκριση. Δυστυχώς 
συνέβη αυτό που έγινε στο φινάλε. Απολο-
γούμαι και πάλι. Πρέπει όμως να το γυρί-
σουμε, να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε 
ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».
Για την στήριξη των συμπαικτών του:
«Θέλω να τους ευχαριστήσω. Ασφαλώς είναι 
κάτι που με ευχαριστεί. Τόσο μετά τον αγώ-
να όσο και πριν προπόνηση, μίλησα στους 
συμπαίκτες μου, τους ζήτησα συγγνώμη για 
το λάθος μου. Στα αποδυτήρια είμαστε όλοι 
μια οικογένεια, είμαστε πολύ δυνατοί και 
πρέπει να ζητήσουμε την νίκη στο ντέρμπι».

Για το ντέρμπι της Τούμπας:
«Θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι, μια μάχη. 
Δύο πολύ καλές ομάδες. Πιστεύω ότι εμείς 
είμαστε καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ. Αν είμα-
στε συμπαγής και κάνουμε το παιχνίδι που 
ξέρουμε, θα είμαστε στο τέλος οι νικητές».
Το μήνυμα του στον κόσμο: 
«Πέρα από την συγγνώμη που θέλω να ζη-
τήσω για ακόμα μια φορά, θέλω να πω και 
ότι και εγώ νοιώθω οπαδός του Άρη. Νοι-
ώθω την νοοτροπία, το πώς σκέφτονται και 
το πώς νοιώθουν. Πρέπει να μείνουν όλοι 
κοντά στην ομάδα. Θα το γυρίσουμε και θα 
δείξουμε την Κυριακή ότι είμαστε η καλύτε-
ρη ομάδα».

Νοιώθω πολύ 
άσχημα, είμαι 
πολύ στενοχω-
ρημένος από 
το λάθος που 
έκανα. 

Δημόσια συγγνώ-
μη για το λάθος που 
έκανε στη ρεβάνς 
απέναντι στον Ολυ-
μπιακό στοίχισε στην 
ομάδα του, ζήτησε ο 
Χουλιάν Κουέστα

Κουέστα: «Νιώθω χάλια, ζητώ 
συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη»

Εμβόλιο στους αθλητές 
των ΟΑ θέλει να παρέχει 
η Κίνα

Ετοιμη να συνεργα-
στεί με τη ΔΟΕ 
δηλώνει η 
Κίνα, προκει-
μένου να πα-
ρέχει εμβόλια 
στους αθλητές 
που θα συμμε-
τάσχουν στους 
Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του Τόκιο. 
Ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνη-
σης Γουανγκ Γι τόνισε ότι η Κίνα είναι 
διατεθειμένη να συζητήσει τόσο με άλλες 
χώρες, όσο και με τη ΔΟΕ για την αμοι-
βαία αναγνώριση των εμβολίων και την 
παροχή στους αθλητές που θα συμμετά-
σχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Με το νέο κύμα της πανδημίας να βρί-
σκεται σε έξαρση παγκοσμίως υπάρχει 
ο έντονος προβληματισμός για το αν και 
πως θα διεξαχθούν οι Αγώνες το ερχό-
μενο καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο Τόμας Μπαχ είχε δηλώσει ότι δεν θα 
είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους 
αθλητές. 

Ο 
Ολυμπιακός είναι στους «4» του 
Κυπέλλου χάρη στη γκέλα του 
Κουέστα και την... οξυδέρκεια του 
Ανδρέα Μπουχαλάκη.

Ο 29χρονος Ισπανός πορτιέρε του Άρη, 
από την πλευρά του θέλησε να ζητήσει συγ-
γνώμη από όλους για το λάθος του, τονίζο-
ντας μεταξύ άλλων πως άπαντες στάθηκαν 
στο πλευρό του μετά από αυτό .
Για τη ψυχολογία του: 
«Πρώτα από όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη 
από τον κόσμο μας, γιατί ξέρω ότι το Κύ-
πελλο ήταν ένα όνειρο και ένας στόχος για 
φέτος. Νοιώθω πολύ άσχημα, είμαι πολύ 
στενοχωρημένος από το λάθος που έκανα. 
Είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου για το 

αφορά στο εάν με το χέρι κάνει το σώμα 
να φαίνεται αφύσικα μεγαλύτερο. Σύμφω-
να με αυτήν την επεξήγηση παράβαση με 
το χέρι θα θεωρείται όταν ο παίκτης:
- εσκεμμένα βρίσκει την μπάλα με το χέρι 
κάνοντας κίνηση προς αυτήν 
- βρίσκει την μπάλα με το χέρι μεγαλώ-
νοντας κατά αφύσικο τρόπο το σώμα του
- όταν σκοράρει και το γκολ μπαίνει απευ-
θείας με το χέρι έστω κι ακούσια ή  όταν 
το γκολ μπαίνει αφότου υπάρχει επαφή 
της μπάλας με το χέρι του σκόρερ, έστω 
και ακούσια.

Τ
ην αλλαγή του κανονισμού για 
το χέρι από την 1η Ιουλίου 2021 
ανακοίνωσε η IFAB, όπως επικυ-
ρώθηκε κατά την 135η ετήσια συ-

νέλευσή της. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
που θα ισχύει από 1/7 δεν θα θεωρείται 
παράβαση εάν η μπάλα καταλήξει στον 
παίκτη που σκοράρει από ακούσιο χέρι 
συμπαίκτη του.
Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα θεωρείται πα-
ράβαση. Για παράδειγμα γι’ αυτό το λόγο 
δεν μέτρησε το γκολ της Φούλαμ την Πέ-
μπτη (4/3) στην εντός έδρας ήττα από την 
Τότεναμ. Συγκεκριμένα ο Μάτζα έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα, αλλά η μπάλα είχε 
καταλήξει σε αυτόν από το ακούσιο χέρι 
του συμπαίκτη του, Λεμινά. Το γκολ θα 
μετρούσε εάν ίσχυαν ήδη οι νέοι κανονι-
σμοί που θα τεθούν σε εφαρμογή από 1η 
Ιουλίου (η φάση στο 1:49 του video που 
ακολουθεί). 
Αυτή είναι η κυριότερη αλλαγή καθώς τα 
υπόλοιπα είναι αυτά που ίσχυαν μέχρι 
και σήμερα.  Δεν μπορεί, δηλαδή, κάθε 
επαφή της μπάλας με το χέρι να θεωρείται 
παράβαση και οι διαιτητές θα συνεχίζουν 
να εμπιστεύονται την κρίση τους όσον 

 Σύμφωνα με 
τον κανονισμό 
που θα ισχύει 
από 1/7 δεν 
θα θεωρείται 
παράβαση εάν 
η μπάλα κα-
ταλήξει στον 
παίκτη που 
σκοράρει από 
ακούσιο χέρι 
συμπαίκτη 
του.

Αλλαγή στον κανονισμό του χεριού: Δεν είναι 
παράβαση από ακούσιο χέρι συμπαίκτη


