
AFL σημαίνει Australian Football League (Αυστραλιανή 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) και το άθλημα είναι κοινώς 
γνωστό ως ‘Footy’ (‘Φούτι’). Το AFL ξεκίνησε το 1858, 
το παιχνίδι όμως επηρεάστηκε από το παιχνίδι των 
Αβοριγίνων ‘Marngrook’· η λέξη προέρχεται από τη 
γλώσσα του λαού Gunditjmara και σημαίνει “μπάλα 
παιχνιδιού”.

Το AFL συνδυάζει δεξιότητες που χρησιμοποιούνται 
στο ποδόσφαιρο, το Γαελικό (Ιρλανδικό) ποδόσφαιρο, 
το ράγκμπι και το μπάσκετ. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ AFL;

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Το AFL (Αυστραλιανό ποδόσφαιρο) είναι ένα δυναμικό 
και γρήγορο άθλημα που παίζεται σε τέσσερα, γεμάτα 
δράση ημίχρονα των 20 λεπτών, σε χώρο μεγέθους 
γηπέδου κρίκετ! 

Το παιχνίδι παίζεται μεταξύ δύο ομάδων και ο στόχος 
είναι να σημειώσουν πόντους κλωτσώντας τη μπάλα 
ώστε να περάσει ανάμεσα από ένα σετ τεσσάρων 
δοκαριών που βρίσκονται στο κάθε άκρο του γηπέδου.

Γκολ σημειώνεται όταν η μπάλα περάσει με κλωτσιά 
ανάμεσα από τα ψηλά, εσωτερικά δοκάρια (τα 
γκόλποστ) και μετράει για έξι πόντους. Αν η μπάλα 
περάσει ανάμεσα από ένα γκόλποστ και ένα από τα 
κοντύτερα εξωτερικά δοκάρια (τα πίσω δοκάρια), 
σημειώνεται ένα behind, που μετράει μόνο για  
έναν πόντο.

Οι παίκτες επιτρέπεται να πασάρουν τη μπάλα και 
με τα χέρια και με τα πόδια τους και νικήτρια είναι η 
ομάδα με τους περισσότερους πόντους στον πίνακα 
του σκορ στο τέλος του παιχνιδιού.

Οβάλ Γήπεδο AFL

Γκολ ΠίσωΜπάλα AFL

Γκόλποστ

Γκόλποστ

Οι παίκτες του AFL 
επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν τα χέρια 
ή τα πόδια τους

Για να μάθετε περισσότερα για το παιχνίδι, επισκεφθείτε 
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Η ΟΜΑΔΑ
Κάθε ομάδα έχει 18 παίκτες στο γήπεδο ανά 
πάσα στιγμή, ενώ υπάρχουν άλλοι τέσσερεις 
αναπληρωματικοί. 

Οι 18 παίκτες χωρίζονται σε ομάδες των έξι:

• Έξι επιθετικοί, που η αποστολή τους 
είναι να σκοράρουν

• Έξι μέσοι, που βοηθούν να προωθηθεί  
η μπάλα στους επιθετικούς

• Έξι αμυντικοί, που ο ρόλος τους είναι να 
εμποδίσουν την αντίπαλη ομάδα  
να σκοράρει

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Αν είστε καινούργιος στο άθλημα, μερικοί σημαντικοί 
κανόνες που πρέπει να ξέρετε, είναι:

Οι παίκτες μπορούν:

• Να πασάρουν με τα χέρια και τα πόδια τους
• Να πιάσουν και να ρίξουν κάτω τον αντίπαλο
• Να κάνουν μαρκ: να πιάσουν τη μπάλα κατευθείαν 

από το λάκτισμα άλλου παίκτη
• Να κλωτσήσουν τη μπάλα για να σημειώσουν γκολ 

από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου

Οι παίκτες δεν μπορούν:

• Να πιάσουν πάνω από τους ώμους ή κάτω από τα 
γόνατα και να ρίξουν κάτω τον αντίπαλο που έχει 
τη μπάλα

• Να πιάσουν από χαμηλά και να ρίξουν κάτω  
άλλον παίκτη

• Να σπρώξουν αντίπαλο στην πλάτη
• Να κρατήσουν τη μπάλα για πολύ, αλλιώς θα 

εμποδιστούν με πτώση

CF  Centre half-forward (κεντρικός 
μεσοεπιθετικός)

HF  Half-forward (μεσοεπιθετικός)
FP  Forward pocket  

(βοηθητικός επιθετικός)
FF  Full-forward (κεντρικός επιθετικός)
R  Ruck (ψηλός)
C  Centre (κεντρικός)
RR  Ruck-rover (βοηθητικός ψηλός)
RV  Rover (εσωτερικός μέσος)
W  Wing (πλευρά)
CB  Centre half-back (κεντρικός 

μεσοαμυντικός)
HB  Half-back (μεσοαμυντικός)
BP  Back pocket (αριστερός-δεξιός 

αμυντικός)
FB  Full-back (κεντρικός αμυντικός)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AFL;

Θέσεις των Ομάδων Ποδοσφαίρου AFL

Οι παίκτες μπορούν: Οι παίκτες δεν μπορούν:

Να σπρώξουν 
στην πλάτη

Να πασάρουν με 
χέρια και πόδια

Να πιάσουν από 
χαμηλά και να 
ρίξουν κάτω 

άλλον παίκτη

Να πιάσουν κάτω 
από τους ώμους τον 
αντίπαλο που έχει 

τη μπάλα και να τον 
ρίξουν κάτω

Να πιάσουν πάνω 
από τους ώμους για 

να ρίξουν κάτω

Να κάνουν μαρκ 
(να πιάσουν τη μπάλα)

Επιθετικοί

Αμυντικοί

Μέσοι

Κατεύθυνση 
του παιχνιδιού
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