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Правила на Играта 2019/20 – Важни пояснения
Уважаеми Господа или Госпожи,
След редица запитвания Съветът на директорите на IFAB одобри следните
пояснения, насоки и напомняния във връзка с Правилата на играта 2019/20. Съветът на
Директорите на IFAB също използва тази възможност, за да подчертае важното
изискване, заложено в Устава на FIFA, за спазване на правилата на играта така, както се
тълкуват от IFAB и FIFA.
Правило 3 – Играчите
Промяната в процедурата за смяна изисква играчът, който е заменен, да напусне
игралното поле през най-близката точка от границите му. Това трябва стриктно да се
прилага, освен ако няма явни причини, свързани с безопасността или Съдията позволи
на играча да напусне бързо от средната линия, като в този случай ако играчът не
напусне бързо, трябва да бъде предупреден (жълт картон).
Правило 8 – Начало и подновяване на играта
Съдийска топка се пуска само в случая, когато топката, след като докосне
Съдията (или друг член на съдийския екип), „остане в игра “. Ако топката излезе от игра,
играта се подновява сякаш тя не е докоснала члена на съдийския екип.
Правило 10 – Определяне Изхода На Срещата
През юни 2019 г., FIFA (Световна купа за жени на FIFA 2019) и CONMEBOL (Копа
Америка, Копа Libertadores и Copa Sudamericana) получиха специално разрешение
където се използва VARs, да не се предупреждава (жълт картон) вратар, извършил
нарушение по време на изпълнението на удари от точката за изпълнение на
наказателен удар, което е станало причина за повторение на удара.

Обхвата на това разрешение вече е разширен и то е валидно за всяко състезание,
използващо VARs, където желаят да го прилагат, но само при удари от точката за
изпълнение на наказателен удар; не се прилага за наказателни удари през „редовното“
време. Ако обаче вратарят постоянно извършва нарушения по време на ударите от
точката за изпълнение на наказателен удар, Съдията трябва да го предупреди (жълт
картон) за повтарящо се нарушаване на Правилата на играта или неспортсменско
поведение.
Правило 12 – Непозволена игра и некоректно поведение
Сега от съдиите се изисква да показват жълт или червен картон на официалните
лица на отборите за нарушенията, посочени в Правило 12. Особено внимание се
обръща на изискването за показване на червен картон, ако официално лице на отбор
влезе на игралното поле за да се конфронтира с член на съдийския екип, включително
на полувремето или след края на срещата.
Правило 14 – Наказателен Удар
Една от основните промени в процедурата за изпълнение на наказателни удари
(включително удари от точката за изпълнение на наказателен удар) даде на вратарите
по-голяма свободата на движение, като редуцира изискването двата им крака (или част
от тях) да са в контакт с линията на вратата в момента на изпълнението на удара, на
само един крак да е в такъв контакт, като в допълнение даде и „Свободата“, че този крак
не е нужно да докосва линията, а може да бъде над нея (във въздуха).
След като получиха тази по-голяма свобода, от вратарите се изисква да спазват
Правилото, а членовете на съдийския екип трябва да гарантират, че ако вратарят скъси
дистанцията преди топката да влезе в игра и спаси наказателния удар, той ще бъде
изпълнен отново. Ако обаче ударът е извън очертанията на вратата или топката отскочи
от напречната и/или страничните греди Съдията обикновено прилага „духа“ на
Правилото и не повтаря удара, освен ако нарушението на вратаря не повлиява явно на
изпълнителя. Това трябва да се прилага и в мачове, използващи VAR, при които VAR е
длъжен да "провери" за извършено нарушение от страна на вратаря и/или изпълнителя.

Видео Асистент Съдия (VAR) протокол
Използването на VARs е само за „явни и очевидни грешки“ и за „пропуснати
сериозни инциденти“ (където членовете на съдийския екип не са видели какво се е
случило), във връзка със ситуация има/няма гол, има/няма наказателен удар или
инцидент с директен червен картон или за сгрешена идентичност, свързана с показан
жълт или червен картон.
Принципът, че първоначалното решение на терена остава, освен ако не е „явна и
очевидна грешка“, важи за всички подлежащи на проверка решения и първоначалното
решение не се променя, освен ако не е „явно грешно“. За фактически решения (например
място на нарушение, позиция на играчите при засада, нарушение на вратаря при
наказателен удар или при удар от точката за изпълнение на наказателен удар, топка
в/извън игра и т.н.) VAR трябва да информира Съдията ако има повторение, даващо ясна
информация относно тези факти. Ако повторението не дава ясна информация (поради
положение/ъгъл на камерата, трудности при определяне на точния момент, когато
топката се отиграва и т.н.) VAR не се намесва.
Протоколът не позволява на Съдиите да „преглеждат“ инцидент, при който
първоначалното решение на терена не е „явна и очевидна“ грешка; „Прегледи“ не са
разрешени за да получи Съдията „втори шанс“ за гледане на инцидент или да потвърди
или „продаде“ своето решение, което не е било очевидно грешно.
Надяваме се, че тези пояснения ще помогнат при прилагането на Законите на
играта 2019/20 и ви молим да ги съобщите на своите съдии, участници и медии възможно
най-скоро.
Ако са необходими допълнителни пояснения, моля изпратете имейл на адрес:
lawenquiries@theifab.com.
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