
      

 

Αγαπεηνί θίινη, κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη παξαηεξεηέο ηεο δηνξγάλσζεο, 

Σηα πεξίπνπ επηά ρξόληα (2006-2013) πνπ δηνξγαλώλεηαη απηή ε κνλαδηθή 

παγθνζκίσο δξάζε, έρνπκε δηαλύζεη κηα πνξεία πνπ θαληάδνκαη ειάρηζηνη ή θαλείο 

θαληαδόηαλ όηαλ εθαξκνδόηαλ ην reunion απηό. Από ηα πξώηα, ραιαξά βήκαηα ηεο ΣΑΚΑ 

LIGA θάλεθε όηη ρσξίο ηζρπξό Καλνληζηηθό πιαίζην θαη αληίζηνηρα απζηεξή επίβιεςή ηνπ 

δελ ππήξρε πηζαλόηεηα, δεδνκέλεο ηεο πνιύ κεγάιεο ζπκκεηνρήο αιιά θαη ηνπ 

δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ πνπ «έβιεπαλ» ηε δηνξγάλσζε νη απόθνηηνη πνπ απνθάζηδαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ νκάδεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ, λα πξνρσξήζεη ην πξσηάζιεκα πέξαλ ηεο 

πξώηεο, πηινηηθήο πεξηόδνπ. 

Έηζη, ήδε από ην 2008 ζηε 2ε ΣΑΚΑ LIGA ν ηόηε Πξόεδξνο Γεκήηξεο Μαξγαξώλεο 

’85 δεκηνύξγεζε ην ζεζκό ησλ Παξαηεξεηώλ θάζε αγσληζηηθήο, κε ζθνπό πνπ γξήγνξα 

έγηλε δηπιόο : αθελόο ηελ επίβιεςε ηεο δηνξγάλσζεο θαη ηνλ έιεγρν θαη ηήξεζε ησλ 

θαλόλσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΣΑΚΑ LIGA ζε έλαλ ρώξν πνπ, αο κελ μερλάκε, δελ είλαη 

δηθόο καο, ηδηόθηεηνο, αιιά είκαζηε θηινμελνύκελνη θαη κάιηζηα κέζα ζε ζρνιείν, θαη 

αθεηέξνπ ην «δύκσκα» κηαο ζεηξάο απνθνίησλ / ζπκκεηερόλησλ ηεο ΣΑΚΑ LIGA ώζηε λα 

γίλεη εθηθηή ε ζπλερήο αλαλέσζε ηεο Δπηηξνπήο δηνξγάλσζεο κε πςεινύ επηπέδνπ αιιά 

θαη ηεο αλάινγεο δηάζεζεο γηα πξνζθνξά απνθνίηνπο.  

Θεσξώ όηη θαη νη δύν απηνί ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε απόιπηε επηηπρία θάζε ρξόλν, 

θαη, όπσο όια ηα επηκέξνπο ζεζκηθά όξγαλα ηεο δηνξγάλσζεο, έηζη θαη ην ζώκα ησλ 

Παξαηεξεηώλ έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα απνηειεί θνκβηθό «γξαλάδη» ζηε κεραλή ηεο 

δηνξγάλσζεο.  

Γηα ηε ζπλέρεηα ινηπόλ απηνύ ηνπ πνιύ επηηπρεκέλνπ ζεζκνύ, γηα λα κελ ππάξρεη 

πεξίπησζε θάζε παξαηεξεηήο λα μεθηλά από δηαθνξεηηθή αθεηεξία όζνλ αθνξά ηελ 

αληίιεςε ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, γηα λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηνλ 

ηξόπν πνπ θάζε λέν πξόζσπν εηζέξρεηαη ζην ζώκα απηό αιιά θαη δηόηη ε δηνξγάλσζε 

πιένλ δξα θαη δηνηθείηαη «εξαζηηερληθά», από εξαζηέο δει. ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηέρλεο, από 

πνιύ πςεινύ επηπέδνπ απόθνηηνπο νη νπνίνη δηαθέξνπλ από ηελ επαγγεικαηηθή δηνίθεζε 



θαη δηαρείξηζε κόλν ζην όηη ε ΣΑΚΑ LIGA δελ πξνβιέπεη ακνηβή γηα όιεο απηέο ηηο δξάζεηο 

πνπ θαζέλαο παξέρεη, γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο θαη όρη κόλν, 

πηζηεύσ πσο είλαη ζθόπηκν λα δεκηνπξγεζεί κηα πξώηε «θσδηθνπνίεζε» ησλ 

ππνρξεώζεσλ / δηθαησκάησλ / δξαζηεξηόηεηαο ηνπ παξαηεξεηή ώζηε λα γλσξίδεη θαζέλαο 

ηη αλακέλεηαη από απηόλ θαηά ηε δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

Η ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε, ν «Κώδηθαο Παξαηεξεηώλ» αο πνύκε, θξίλσ όηη ζε 

πξώηε θάζε ζα είλαη θαιύηεξν λα δίλεηαη ζε κνξθή εξώηεζεο / απάληεζεο, ελώ ζα ήηαλ 

ηδαληθό λα αλαλεώλεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη θάζε ρξόλν, όπσο δει. θαη ν κεγάινο 

«Καλνληζκόο», απηόο ηεο ΣΑΚΑ LIGA, ώζηε λα πεξηέρεη θαη ηα νπνηαδήπνηε λέα δεηήκαηα 

πξνθύπηνπλ από ηελ αλαλενύκελε εκπεηξία θαη ηξηβή κε ηε δηνξγάλσζε. 

 

ΚΩΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΩΝ ΑΚΑ LIGA 

1… - Τη ζεμαίνεη «παραηερεηής» ζηε ΣΑΚΑ LIGA? 

 Δίλαη ν απόθνηηνο, ν νξηζκέλνο από ηε δηνξγάλσζε, δηα ηνπ εθάζηνηε ππεύζπλνπ 

δηνξγάλσζεο (πξσηαζιήκαηνο – θππέιινπ), όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν Β, §3 ηνπ 

Καλνληζκνύ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε δηεμαγσγήο ηεο αγσληζηηθήο εκέξαο ζε όια ηα 

επίπεδα (αγσληζηηθό / νξγαλσηηθό / πεηζαξρηθό). Ο παξαηεξεηήο απνηειεί ην αλώηεξν 

εθηειεζηηθό όξγαλν ηεο δηνξγάλσζεο θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο αγσληζηηθήο θαηά 

ηελ νπνία είλαη νξηζκέλνο θαη νη απνθάζεηο / επηινγέο ηνπ ππεξηζρύνπλ όισλ ησλ 

ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνξγάλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, 

είλαη δε ππνρξεσηηθέο, δεζκεπηηθέο θαη κε άκεζε εθαξκνγή γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(ινηπά ζεζκηθά κέιε, δηαηηεηέο, νκάδεο). 

 

2… - Γηα ποηο τρονηθό δηάζηεμα θαη ζε ποηα –τωρηθά- όρηα 

είναη σπεύζσνος ο παραηερεηής? 

 Ο παξαηεξεηήο έρεη επζύλε γηα κηα αγσληζηηθή εκέξα (γηα ηελ νπνία είλαη 

νξηζκέλνο) θαη γηα όιν ην σξάξην ηεο εκέξαο εθείλεο, εθηόο αλ ζηελ εληνιή παξαηήξεζεο 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Τν όξην ηεο επζύλεο ηνπ είλαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίνλ εμειίζζεηαη ε 

δξάζε ηεο ΣΑΚΑ LIGA, ήηνη ν αγσληζηηθόο ρώξνο, ν ζηίβνο ηνπ θεληξηθνύ γεπέδνπ, νη 

θεξθίδεο, νη πάγθνη θαη ν πεξηβάιινλ ρώξνο κε ηνλ νπνίνλ ππάξρεη νπηηθή επαθή. 

 



3… - Τη σποτρεούηαη να γνωρίδεη ο παραηερεηής θαηά ηεν 

παραηήρεζε? 

 Τν βαζηθό θείκελν ην νπνίν απνηειεί νδεγό ηνπ παξαηεξεηή είλαη ν Καλνληζκόο ηεο 

δηνξγάλσζεο. Ο Καλνληζκόο όρη κόλν πξνζθέξεη απαληήζεηο ζηα πεξηζζόηεξα από ηα 

ζεσξεηηθά εξσηήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν παξαηεξεηήο, αιιά 

ζε όπνηνλ ηνλ δηαβάζεη πξνζεθηηθά, παξνπζηάδεη θαη ηελ νπηηθή γσλία κε ηελ νπνία ε 

Δπηηξνπή δηνξγάλσζεο πξνζεγγίδεη ηνπο ζθνπνύο ηεο ΣΑΚΑ LIGA θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ε αγσληζηηθή. 

 Δπίζεο θαιό είλαη λα έρεη ππόςε ηνπ όηη ε δηνξγάλσζε θηινμελείηαη ζε ρώξν 

ζρνιείνπ θαη σο εθ ηνύηνπ πάληνηε πξνεγείηαη ν ζρνιηθόο θαλνληζκόο. Οπνηεζδήπνηε 

ελέξγεηέο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε ελαξκνληζκέλεο κε ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο θαη ηεξαξρηθά πξνεγείηαη. 

 Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αγσληζηηθήο ηεο νπνίαο 

αλαιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε (ην πξόγξακκα ησλ αγώλσλ ην νπνίν θαιό ζα είλαη λα έρεη 

εθηππώζεη θαη λα ην έρεη ζε πξώηε δήηεζε δηαζέζηκν, ηε βαζκνινγία ησλ νκάδσλ θαη ηνπο 

νκίινπο, ην ζύζηεκα δηεμαγσγήο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη αλ νη αγώλεο είλαη 

πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ, ηνπο ηηκσξεκέλνπο αζιεηέο ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζηα 

νλόκαηά ηνπο). 

 Τέινο, ζα πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκα ηα βαζηθά ηειέθσλα επηθνηλσλίαο κε ηα ζεζκηθά 

αλώηεξα όξγαλα ηεο δηνξγάλσζεο (Πξόεδξνο, αληηπξόεδξνο, ππεύζπλνο δηνξγαλώζεσλ), 

όπσο θαη ηνπ δηαηηεηή θαη ηνπ γηαηξνύ / ηαηξείνπ. 

 

4… - Ποηες οη αρμοδηόηεηες ηοσ παραηερεηή (επηγραμμ.) 

 Σε πξώηε νπηηθή, βαζηθή αξκνδηόηεηα ηνπ παξαηεξεηή είλαη λα νινθιεξσζεί ε 

αγσληζηηθή κε αζθάιεηα γηα όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο, ρσξίο δπζάξεζηα απξόνπηα θαη 

ρσξίο ηξαπκαηηζκνύο θαη απώιεηεο ζε πιηθό. Αλαιπηηθόηεξα βεβαίσο θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

παξαπάλσ, ν παξαηεξεηήο είλαη ππεύζπλνο : 

 Γηα ηελ θαηακέηξεζε ηνπ πιηθνύ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο (ζάθνο, 

βνεζεηηθέο εκθαλίζεηο, κπάιεο) 

 Γηα ηελ έγθαηξε παξνπζία ησλ ζεζκηθώλ ζπλεξγαηώλ (δηαηηεηέο / γηαηξόο) ζην 

γήπεδν 



 Γηα ηνλ νξηζκό ησλ αγώλσλ αλά γήπεδν, ηελ έγθαηξε ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο θάζε 

αγώλα 

 Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πιηθνύ (εκθαλίζεηο, κπάιεο) από ηελ θάζε νκάδα θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζην ζάθν κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα. 

 Γηα ηελ αλάζεζε κπάιαο αγώλα ζε θάζε δηαηηεηή θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ζάθν 

κεηά ηε ιήμε ηεο αγσληζηηθήο 

 Γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ θαη ησλ αξρώλ ηεο δηνξγάλσζεο πξηλ ηελ 

έλαξμε θάζε αγώλα (νδεγίεο πξνο δηαηηεηέο γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε ζπκπιήξσζε 

θύιινπ αγώλνο, έιεγρνο γηα ηελ αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή παίθηε ζε νκάδα – 

ηηκσξεκέλνπ ή κε δεισκέλνπ, απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ζε παίθηε πνπ δε θνξά 

εκθάληζε ΣΑΚΑ LIGA, ηάπεο ή γπαιηά θιπ.) 

 Γηα όια ηα ζέκαηα πνπ απαηηνύλ άκεζε ελέξγεηα θαη δε ζπλδένληαη κε αγσληζηηθή 

δξάζε (κπάιεο εθηόο γεπέδνπ, αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά αζιεηή ή θηιάζινπ 

εθηόο γεπέδνπ, κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηνπ Campus εληόο ηνπ ρώξνπ επζύλεο 

καο, θιήζε ηαηξνύ, κεηαθνξά ζην ηαηξείν ή θιήζε αζζελνθόξνπ) 

 Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ εθηόο γεπέδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ 

(ζέζε αλαπιεξσκαηηθώλ / θηιάζισλ, θάπληζκα ζηηο θεξθίδεο, είζνδνο ζε γήπεδα κε 

πνιηηηθή πεξηβνιή θιπ.) 

 Γηα ηελ πξνβιεπόκελε απνρώξεζή καο από ην Campus (θύιια αγώλνο ζσζηά 

ζπκπιεξσκέλα βάζεη Καλνληζκνύ, κπάιεο όπσο μεθηλήζακε κέζα ζην ζάθν, 

βνεζεηηθέο εκθαλίζεηο κέζα ζην ζάθν ζην ζύλνιό ηνπο, γήπεδα θαη πεξηβάιισλ 

ρώξνο θαζαξά) 

 Γηα θάζε άιιε νδεγία πνπ είηε καο δηαβηβάδεηαη από ην Σρνιείν θαη ζα πξέπεη λα 

ηεξεζεί είηε ν παξαηεξεηήο ζεσξεί πώο είλαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο νκαιήο 

δηεμαγσγήο ηεο αγσληζηηθήο 

 Γηα ηελ ππόδεημε πξνο ην δηαηηεηή ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δελ άπηνληαη όκσο 

ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο, όπσο είλαη ε αλάγθε ιήμεο αγώλα ιόγσ πέξαηνο ρξνληθνύ 

νξίνπ βάζεη Καλνληζκνύ, ζέζε θαη ηέξκα εθηέιεζεο πέλαιηη θαηά ηε δηάξθεηα 

αγώλα, ζέζε παηθηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε πέλαιηη ζηε δηαδηθαζία αγώλσλ Κππέιινπ 

ή playoff. 

 Γηα ηελ παξάδνζε ησλ θύιισλ αγώλα ζηνλ Πξόεδξν ηεο δηνξγάλσζεο ή αλ απηόο 

απνπζηάδεη ζηνλ ππεύζπλν πξσηαζιήκαηνο 



 Γηα ηελ πξόηαζε πξνο ηελ Δπηηξνπή, βάζεη ηεο καξηπξίαο ηνπ θαη ηνπ θύιινπ 

αγώλνο όισλ ησλ ηπρόλ πεηζαξρηθώλ πνηλώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηθή ηνπ 

παξαηήξεζε 

 

5… - Ποηες εηδηθές θηνήζεης μπορούν να βοεζήζοσν ηον 

παραηερεηή ζηο έργο ηοσ? 

 Πνιύ ζεκαληηθά tips, από ηελ εκπεηξία καο ζηα γήπεδα είλαη : 

 Η έγθαηξε πξνζέιεπζε ηνπ παξαηεξεηή ζηα γήπεδα, ηνπιάρηζηνλ 10΄ πξηλ ηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο αγσληζηηθήο 

 Η ππνηππώδεο πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηελ αγσληζηηθή (γλώζε / θαηνρή 

πξνγξάκκαηνο αγσληζηηθήο, ηηκσξεκέλσλ αζιεηώλ, βαζκνινγίαο νκάδσλ) 

 Η ζπλεηδεηνπνίεζε όηη είλαη ν κόλνο αξκόδηνο γηα ηε δηαζθέδαζε 300+ πιένλ 

αηόκσλ γηα ηηο επόκελεο 4 ώξεο 

 Η γλώζε ησλ ηειεθώλσλ επηθνηλσλίαο ησλ ινηπώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ θαη ε άκεζε 

θιήζε ηνπ ππεύζπλνπ αλ ρξεηαζηεί. 

 Ο επαγγεικαηηζκόο καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο. Γελ μερλάκε όηη, 

ελώ γηα θάπνηνπο νη ζπγθεθξηκέλνη αγώλεο είλαη κηα ραιαξή δηαζθέδαζε θαη κηα 

απόδξαζε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα, γηα ηνλ παξαηεξεηή ε «δξάζε» δελ έρεη θακία 

ζεκαζία. 

 Να κελ εκπιεθόκαζηε, νύηε άκεζα αιιά νύηε θαη έκκεζα (κε ζρόιηα, θξίζεηο θιπ.) 

ζηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ δηαηηεηή γηα αγσληζηηθό ή πεηζαξρηθό ζέκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. 

 Να γλσξίδνπκε πνιύ θαιά ηνλ Καλνληζκό ηεο δηνξγάλσζεο, γιπηώλεη από πνιιέο 

θαθνηνπηέο. 

 Να «παίξλνπκε δεζηά» ην ξόιν καο, κελ μερλάηε όηη κέζα ζην Κνιιέγην όια 

θξίλνληαη, ε δξάζε ζαο είλαη εκθαλέζηαηε θαη θαίλεζηε θαη έρεηε 300+ 

ππνθεηκεληθνύο θξηηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ζαο. 

 Να θεξόκαζηε επγεληθά, απζηεξά, δίθαηα θαη λα θξαηάκε κηα απόζηαζε από ηνπο 

αγσληδόκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο. Όζν ζαο ζεσξνύλ απζηεξνύο θαη 

δίθαηνπο, κπνξείηε λα ιάβεηε νπνηαδήπνηε απόθαζε. Μόιηο ζαο ζεσξήζνπλ 

«θαινύο» θαη «ραιαξνύο», κηα αδξάλεηα ή θαθή θξίζε ζαο έρεη θαηαδηθάζεη. 

 Να δηαθξίλεηε ηηο πξνηεξαηόηεηέο ζαο θαηά ηελ παξαηήξεζε θαη λα κελ 

δηαθνξνπνηείζηε από απηέο. Πξώηα ε αζθάιεηα θαη ε πγεία, κεηά ην ζρνιείν, κεηά ε 



δηνξγάλσζε ζηηο βαζηθέο ηεο αξρέο θαη ηέινο ε νκάδα ή ε εμππεξέηεζε θάπνηνπ 

παίθηε. 

 Να απνρσξνύκε πάληνηε ηειεπηαίνη, ξίρλνληαο κηα καηηά κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

«ζπλαγεξκνύ». Γελ θνζηίδεη ηίπνηε (ίζσο 10-15 ιεπηά από ην ρξόλν καο) θαη 

πξνζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηνξγάλσζε (εκθαλίζεηο, κπάιεο, ξνπρηζκόο, άιια 

δηαδηθαζηηθά πνπ κπνξεί λα καο μέθπγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο). 

 Πξνζνρή, πξνζνρή, πξνζνρή! 

 

Άληε, θαη ζηδεξνθέθαινη. Γύζθνιε πεξηπέηεηα, ζα ηε ζπκόκαζηε όκσο γηα πάληα! 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΣΑΚΑ LIGA 

Μηράιεο Ισαθεηκίδεο ‘88 


