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Днес футзалът, като специализирана разновидност на своя по-голям брат 
– класическия футбол, е една от най-масовите, зрелищни и привлекателни 
игри. Чрез своята емоционалност, динамика, лесни и достъпни правила фут-
залът се превръща в рая на техничния и коректен футбол. Практикуването 
му в цял свят от разнородни социални групи го утвърждава и като спортно-
социален феномен, чрез който се изграждат, развиват и усъвършенстват 
двигателните качества и умения, а за много от практикуващите го се пре-
връща в начин на живот, култура и възможност за интеграция. 

Историческите корени на играта се зараждат през 1930 г. в Монтевидео 
– Уругвай, където проф. Хуан Серяни създава и първите правила на играта. 

През 1988 г. ФИФА го припознава като ново направление и започва органи-
зирането на световни шампионати. Първият се провежда в Холандия през 
1989 г., на който Бразилия става шампион.

След 1989 г. УЕФА организира и провежда регулярно европейски първен-
ства, в които водещи сили и с най-много титли са отборите на Испания, 
Русия, Италия, Португалия и други.

Огромната социална функция и значение на футзала в световен мащаб на-
ложиха учредяването на БФМФ (Българска федерация по минифутбол, 1996 гл), 
като асоцииран член на БФС. За първи председател на СК към БФМФ е избран 
проф. д-р Йордан Иванов, който по-късно през 2000 г. превежда и адаптира 
първите правила по футзал в България и е номиниран и утвърден от ФИФА 
за първия международен съдия по футзал в България. През същата година ИК 
на БФС със свое решение избира Комисия по футзал (седемчленна), която и до 
сега организира и провежда националните първенства и турнири и изготвя 
стратегии за развитието на футзала, чрез структурите и органите на АФЛ 
– БФС. 

ПРЕДГОВОР
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Цялостната реализация на съдийския процес по футзал се осъществява 
чрез приети правила, които субординират с правилника на футболното съ-
дийство в България. Към момента има национална листа от 20 селектирани, 
обучени и подготвени съдии и пълна квота – 4 международни съдии на ФИФА, 
които представят България на международни прояви. Досега в нашата дей-
ност са проведени 15 образователно-квалификационни семинара. Анализира 
се и комплексно се оценява представянето на всеки един съдия в етапите 
на неговото развитие и усъвършенстване. За международните съдии, освен 
тяхното представяне във вътрешния и международния спортен календар, е 
въведено и конкурсно-изборно начало. 

За първи път в България по инициатива на СК – БФС и направление „Фут-
зал” се организира и проведе авторитетния, международен едноседмичен 
семинар с най-добрия международен лектор на ФИФА и член на СН на УЕФА 
– г-н Педро Галант от Испания.

Известно е, че правилата на играта, тяхната образователна компонента 
и спортнопедагогическото майсторство на съдиите са неделима и единна 
част от футзала и важен фактор за неговото развитие.

В това издание на правилата на футзал са преведени, разтълкувани и ре-
дактирани измененията и допълненията. Важен момент, който налага тези 
промени, е максималното адаптиране на играта към някои компоненти на 
класическия футбол, което ще ги направи още по-достъпни, интересни и 
лесно приложими.

И накрая, искам специално да благодаря на всички колеги от Комисията по 
„Футзал”, СК-СН на БФС, АФЛ и съдиите за тяхното усърдие и отдаденост. 
Да им пожелая да продължат да се усъвършенстват, да обичат, помагат и 
пазят имиджа на любимата игра, както и здравето на футболистите.

Специални благодарности към президента на БФС и член на ИК на УЕФА  
Г-н Борислав Михайлов, който е и председател на комисията по „Футзал” на 
УЕФА за съдействието и подкрепата, като се надяваме и занапред да сме 
единни по пътя към нашия общ успех.

Защото: „Заедно можем повече”!

  

      проф. д-р Йордан Иванов, 
   Председател на съдийското направление и  
                               Заместник-председател на Комисията по футзал
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Изменения

Правилата на играта са предмет на споразумение между участващи-
те асоциации и те гарантират, че принципите на тези Правила се 
спазват, като Правилата могат да се променят при прилагането им 
за мачове със състезатели на възраст под 16 години, жени-футболисти, 
ветерани (над 35-годишна възраст) и състезатели-инвалиди.

Разрешават се всички или някое от следните изменения:

 � размер на игрището;

 � размер, големина и материал на топката;

 � ширина между отвесните греди на вратата и височина на напреч-
ната греда над терена;

 � продължителност на полувремената;

 � смяна на играчите.

Други изменения са разрешени само със съгласието на Съдийския отдел 
на ФИФА и одобрение от Подкомисията по футзал на ФИФА.

Мъжки и женски род

Използването на мъжки род в Правилата на играта за футзал по отно-
шение на съдии, играчи и длъжностни лица е за опростяване на изказа и 
се отнася както за мъжете, така и за жените. 

Изменения

Тъй като в структурата на Правилата бяха направени изменения и до-
пълнения, решихме в настоящото издание за обозначаване на същите 
да се използва курсив (Italic) и вертикална линия встрани от текста да 
не се използва подчертаване за обозначаване на измененията.

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА ЗА ФУТЗАЛ
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Повърхност на игрището

Мачовете трябва да се играят на равни гладки неизтриващи се по-

върхности, препоръчително е да се изработени от дърво или изкуст-

вен материал, съгласно правилата на състезанието. Да се избягват 

бетонови повърхности и такива от сгурия и чакъл.

Игрищата с изкуствена тревна настилка са разрешени по изключение 

и само за национални състезания.

Маркировка на игрището

Игрището трябва да е правоъгълно и маркирано с линии. Тези линии 

спадат към зоните, които очертават и трябва да са ясно различими 

от цвета на игрището.

Двете по-дълги ограничителни линии се наричат странични линии. 

Двете по-къси линии се наричат голови линии.

Игрището е разделено на две половини от централната линия, която 

съединява средите на двете странични линии.

Точката в центъра се обозначава като среда на централната линия. 

Около нея е очертан кръг с радиус 3 м.

От външната страна на игрището се поставя маркировка на 5 м от 

дъгата за корнер, навътре по головата линията и в посока към врата-

та, за да се гарантира, че играчите се отдръпват до това разстояние 

при изпълнението на ъглов удар. Ширината на тази маркировка е 8 см, 

като дължината варира от 10 до 20 см.

Две допълнителни маркировки – всяка на разстояние 5 м отляво и от-

дясно на втората маркировка за наказателен удар (точка за дълга дуз-

па), трябва да се поставят на игрището за обозначаване на минимал-

ното разстояние за оттегляне при изпълнението на удар от втората 

маркировка за наказателен удар. Ширината на тази маркировка е 8 см, 

а дължината на маркиращите линии е 10–20 см.

ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО
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Размери

Дължината на страничната линия трябва да е по-голяма от дължината 
на головата линия.

Всички линии трябва да са широки 8 см.

При мачове, които не са международни, размерите са както следва:
Дължина (странична линия):  минимално 25 m
     максимално  42 m
Ширина (голова линия):   минимално 16 m
     максимално 25 m

При международни мачове размерите са както следва:
Дължина (странична линия):  минимално 38 m
     максимално 42 m
Ширина (голова линия):   минимално 20 m
     максимално 25 m

Наказателно поле

Две въображаеми линии с дължина 6 м се очертават от външната 
страна на всяка странична греда и от десните ъгли на головата линия; 
в края на тези линии се очертава четвърт кръг по посока на най-близ-
ката странична линия, всеки с радиус от 6 м от външната страна на 
страничната греда. Горната част на всеки четвърт кръг се съединява 
с линия с дължина 3,16 м, която е успоредна на головата линия между 
страничните греди на вратата. Зоната, ограничена от тези линии и 
головата линия, е наказателното поле.

Във всяко наказателно поле се поставя наказателна точка на 6 м от 
средата между страничните греди и на равно отстояние от тях.

Втора точка за наказателен удар (дълга дузпа)

Втора точка за наказателен удар (дълга дузпа) се поставя на 10 м от 
средата между страничните греди и на равно отстояние от тях.

Дъга за изпълнение на ъглов удар

На всеки ъгъл вътре в игрището се очертава четвърт кръг с радиус 
25 см.

ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО
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Врати

Вратата се разполага в средата на всяка голова линия-

Вратата се състои от две странични греди, намиращи се на равно 
отстояние от ъглите и съединени отгоре с напречна греда. Странич-
ните греди и напречната греда трябва да са от дърво, метал или друг 
одобрен материал. Те трябва да са квадратни, правоъгълни, кръгли или 
елипсовидни по форма и не трябва да представляват опасност за иг-
рачите.

Разстоянието (измерено от вътрешната страна) между странични-
те греди е 3 м, а разстоянието от долния край на напречната греда 
до земята е 2 м.

Двете напречни греди и напречната греда трябва да имат еднаква 
ширина и дебелина – 8 см. Мрежите трябва да са изработени от 
коноп, юта или найлон, или друг одобрен материал и са прикрепени 
към задната страна на страничните греди и към напречната греда 
с подходящи средства за прихващане. Те трябва да са закрепени по 
правилен начин, така че да не пречат на вратаря.

Страничните греди и напречните греди трябва да са с цвят, който е 
различен от цвета на игрището.

Вратите трябва да имат стабилизираща система, която да ги пред-
пазва от обръщане. Подвижни врати могат да се използват само ако 
отговарят на това изискване.

Зони за извършване на смени

Зоните за извършване на смени са зоните до страничната линия пред 
скамейките на отборите, чиято цел е описана в Правило 3.
 � Разположени са пред техническата зона и са с дължина 5 м. В двата 

края са маркирани с линия с дължина 80 см, като 40 см от нея е на-
чертана върху игрището и 40 см е извън игрището, а ширината 
на линията е 8 см.

 � Зоната пред масата на лицето, което следи за времето на мача, 
(хронометрист) на разстояние 5 м от всяка страна на централна-
та линия се оставя празно.

 � Зоната за извършване на смените на отбора е разположена в тази 
половина на игрището, която се защитава от въпросния отбор и 
тя се сменя през второто полувреме на мача и продълженията от 
допълнително време, ако има такова.

ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО
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Размери

Игрище

ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО
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Наказателно поле

Врата

ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО
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Зони за смени и техническа зона

Решение 1

Техническата зона трябва да отговаря на изискванията, които се съ-

държат в раздела от настоящата публикация, озаглавен „Техническа 
зона”.

ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО

Скамейки

Техническа зона
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Качества и мерки

Топката е:

 � сферична;

 � направена от кожа или друг одобрен материал;

 � с обиколка на окръжността не повече от 64 см и не по-малко от 
62 см;

 � с тегло не повече от 440 г и не по-малко от 400 г при започването 
на мача;

 � с налягане равно на 0.6 – 0.9 атмосфери (600 – 900 g/cm2) при из-
мерване на морското равнище;

 � топката не трябва да отскача по-малко от 50 см или повече от 
65 см при първото отскачане, когато е пусната от височина 2 м 
(практически тест).

Смяна на дефектирала топка

Ако топката се спука или дефектира по време на мач, то мачът се 
спира:

 � мачът се подновява със съдийска топка на мястото, където ори-
гиналната топка е дефектирала, освен ако играта е била спряна 
вътре в наказателното поле като в този случай единият от съди-
ите пуска сменената топка върху линията на наказателното поле 
в точката, която е най-близо до мястото, където се е намирала 
оригиналната топка при спирането на играта;

 � мачът се подновява с повторение на удара, ако топката се е спу-
кала или е дефектирала по време на изпълнение на пряк свободен 
удар без стена, при удар от втората точка за наказателен удар 
(дълга дузпа), или при удар от точката за дузпа и не е докоснала 
страничните греди, напречната греда или играч и не е извършено 
никакво нарушение.

Ако топката се спука или дефектира, докато не е в игра (при начален 
удар, аут, ъглов удар, съдийска топка, свободен удар, наказателен удар 
или странично подаване):

 � мачът се подновява в съответствие с Правилата на играта за 
футзал.

ПРАВИЛО 2. ТОПКАТА
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Топката не може да се сменя по време на мача без разрешение на съ-
диите.

Лога върху топката

В допълнение към изискванията на Правило 2, при одобряването на 
топка за използване в мачове, които се играят в официално състеза-
ние, организирано под егидата на ФИФА или на конфедерациите, е 
задължително върху топката да има едно от следните лога:

 � Официално лого „ОДОБРЕНО ОТ ФИФА”

 � Официално лого  „ПРОВЕРЕНО ОТ ФИФА”

 � Лого  „МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ НА МАЧОВА ТОПКА”

Подобно лого върху топката показва, че тя е била официално тества-
на и че тя отговаря на специфичните технически изисквания, които са 
различни за всяко лого, и в допълнение към минималните спецификации, 
посочени в Правило 2. Списъкът на допълнителните изисквания, които 
са специфични за всяко от съответните лога, трябва да бъде одобрен 
от Международния съвет на футболната асоциация. Институциите, 
които провеждат тестовете, са предмет на одобряване от ФИФА.

При състезанията на членовете на асоциацията може също да се из-
исква използването на топки, на които има някое от тези три лога.

Реклама

При мачове, които се играят в официално състезание, организирано 
под егидата на ФИФА, конфедерациите или асоциациите-членки, не се 
разрешава никаква форма на търговска реклама върху топката, освен 
за емблемата на състезанието, организатора на състезанието и раз-
решената търговска марка на производителя.

Правилникът за състезанието може да ограничава размера и броя на 
подобни маркировки.

ПРАВИЛО 2. ТОПКАТА
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Играчи 

Мачът се играе от два отбора, като всеки от тях се състои от не 
повече от пет играчи, един от които е вратар.

Мачът не може да започне, ако някой от отборите се състои от по-
малко от трима играчи.

Мачът се прекратява, ако един от отборите остане с по-малко от 
трима играчи на игрището.

Официални състезания

При всеки мач от официално състезание, организирано под егидата на 
ФИФА, конфедерациите или асоциациите-членки, могат да се използ-
ват максимално до седем резервни играчи.

Броят на смените, които могат да се направят по време на мача е 
неограничен.

Други мачове

При мачове на „А” националния отбор могат да се използват макси-
мално десет резервни играчи. При всички други мачове могат да се 
използват по-голям брой резервни играчи, като се гарантира, че:

 � въпросните отбори постигнат споразумение за максималния 
брой;

 � съдиите бъдат информирани преди мача.

Ако съдиите не бъдат информирани, или ако не е постигнато спора-
зумение преди мача, не се разрешават повече от 10 резервни играчи.

Всички мачове

При всички мачове имената на играчите и на резервните играчи тряб-
ва да се предадат на съдиите преди началото на мача, независимо 
дали играчите присъстват или не. Резервен играч, чието име не е било 
предадено на съдиите до това време, не може да участва в мача.

Процедура за смяна на играчи

Смяна може да се извърши по всяко време, независимо дали топката 
е в игра или не. При смяната на играч с резервен играч трябва да се 
спазват следните условия: 

ПРАВИЛО 3. БРОЯТ НА ИГРАЧИТЕ
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 � играчът напуска игрището през зоната за смени на своя отбор, 
освен при предвидените изключения в Правилата на играта на 
футзал;

 � резервният играч влиза на игрището само след като играчът, кого-
то замества, е напуснал игрището;

 � резервният играч влиза на игрището през зоната за смяна на играчи-

те на неговия отбор;

 � смяната е извършена, когато резервният играч влезе на игрището 

през зоната за смяна на играчите на неговия отбор, след като е по-

дал потника на играча, който ще бъде заменен освен, ако този играч 

напуска игрището през друга зона поради друга причина обезпечена/

посочена в Правилата на Играта, в този случай резервният играч 

трябва да подаде потника на третия съдия;

 � от този момент резервният играч става играч, а играчът, когото 
е заменил става резервен играч;

 � замененият играч може отново да участва в мача;

 � всички резервни играчи са обект на правомощията и компетенци-
ите на съдиите, независимо дали са определени да играят или не;

 � ако полувремето бъде удължено за изпълнение на наказателен удар, 
дълга дузпа или пряк свободен удар без стена; може да се заменя 
само вратаря на защитаващия се отбор.

Смяна на вратаря

 � всеки от резервните играчи може да се смени с вратаря, без да се 
информират съдиите или да се изчаква спиране на мача;

 � всеки играч може да се смени с вратаря;

 � играч, който се сменя с вратаря, трябва да направи това при спи-
ране на мача и трябва да информира съдиите преди извършване-
то на смяната;

 � играч или резервен играч, който заменя вратаря, трябва да е обле-
чен с вратарска фланелка с неговия номер на гърба.

Нарушения и санкции

Ако резервен играч влезе на игрището преди играча, когото замества, 
да е напуснал игрището, или ако по време на смяната резервният иг-

ПРАВИЛО 3. БРОЯТ НА ИГРАЧИТЕ
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рач навлезе на игрището от място, което не е в зоната за извършване 

на смени:

 � съдиите спират играта (макар и не веднага, ако могат да отсъ-

дят авантаж);

 � съдиите отправят предупреждение към играча за нарушаване 

процедурата по извършване на смените и му нареждат да напус-

не игрището.

Ако съдиите са спрели играта, тя се подновява с непряк свободен удар 

на противниковия отбор от мястото, където е била топката по 

време на спирането на играта (вж. Правило 13 – позициониране при 

свободен удар). Ако този резервен играч или неговият отбор извър-

шат също и друго нарушение, играта се рестартира в съответствие 

с Раздел „Тълкуване на Правилата на играта и Указания за съдиите” (Пра-

вило 3).

Ако по време на смяна, играчът когото заместват, напусне игрището 

поради причини, които не са предвидени в Правилата на играта за 

футзал и през място, което е извън зоната за извършване на смени:

 � съдиите спират играта (макар и не веднага, ако могат да отсъ-

дят авантаж);

 � съдиите отправят предупреждение към играча за нарушаване 

процедурата по извършване на смените.

Ако съдиите са спрели играта, тя се подновява с непряк свободен удар 

на противниковия отбор от мястото, където е била топката по 

време на спирането на играта (вж. Правило 13 – позициониране при 

свободен удар).  

В случай на други нарушения на това Правило:

 � въпросните играчи получават предупреждение;

 � мачът се подновява с непряк свободен удар на противниковия от-

бор от мястото, където е била топката по време на спирането 

на играта (вж. Правило 13 – позициониране при свободен удар). При 

специални случаи играта се рестартира в съответствие с Раздел 

„Тълкуване на Правилата на играта и Указания за съдиите” (Пра-  

вило 3).

ПРАВИЛО 3. БРОЯТ НА ИГРАЧИТЕ
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Отстраняване на играчи и резервни играчи 

Играч, който е отстранен преди началния удар, може да бъде сменен 
само от играч, който е посочен за резервен играч.

Играч, определен за резервен играч, който бъде отстранен преди на-
чалния удар или след започването на играта, не може да бъде сменен.

Резервен играч може да замени отстранен играч и да влезе на игрище-
то след изтичането на две пълни минути от отстраняването, като 
междувременно той трябва да е получил разрешение от хрономет-
риста, или от третия съдия (помощник съдиите), освен ако не бъде 
отбелязан гол преди изтичането на двете минути и в този случай се 
прилагат следните условия:

 � ако на терена играчите са пет срещу четири и отборът с по-
голям брой играчи отбележи гол, то отборът с четирима играчи 
може да бъде попълнен с пети играч;

 � ако двата отбора играят с три или четири играчи и бъде отбе-
лязан гол, то двата отбора остават със същия брой играчи;

 � ако на терена играчите са пет срещу три или четири срещу три 
и отборът с по-голям брой играчи отбележи гол, то отборът с 
трима играчи може да бъде увеличен само с един играч;

 � ако отборът, който отбелязва гол е този с по-малък брой играчи, 
играта продължава без промяна в броя на играчите.

ПРАВИЛО 3. БРОЯТ НА ИГРАЧИТЕ



19

Безопасност

Играч не може да използва екипировка или облекло, което е опасно за 
него или за друг играч (включително всякакъв вид бижута).

Основна екипировка

Основната задължителна екипировка на играча се състои от следните 
отделни артикули:

 � фланелка или тениска – ако под тях има друго облекло, цветът на 
ръкавите на това облекло трябва да е същият цвят като ръкави-
те на фланелката или тениската;

 � гащета – ако под тях има клин, той трябва да е със същият цвят 
като гащетата. Разрешава се вратарят да е облечен с дълъг анцуг; 

 � чорапи (калци);

 � предпазни кори

 � обувки – обувки за трениране от платно или мека кожа или спорт-
ни обувки с гумена подметка или подметка от подобен материал.

Предпазни кори

 � да са покрити изцяло от чорапите;

 � да са изработени от гума, пластмаса или подобен одобрен мате-
риал;

 � да осигуряват достатъчна степен на защита.

Цветове

 � двата отбора трябва да са облечени с цветове, които ги отлича-
ват един от друг и от съдиите и помощник съдиите;

 � всеки вратар трябва да е облечен в цветове, които го отличават 
от останалите играчи и от съдиите и помощник съдиите.

Нарушения и санкции

В случай на нарушаване на това Правило:

 � играта трябва да бъде спряна;
 � съдиите нареждат на играча, който е в нарушение да напусне иг-

рището, за да поправи екипировката си до следващото спиране 
на играта с топката, освен ако той вече не е поправил своята 
екипировка;

ПРАВИЛО 4. ЕКИПИРОВКА НА ИГРАЧИТЕ
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 � всеки играч, от когото се изисква да напусне игрището, за да по-
прави екипировката си, не може да влезе отново в играта без раз-
решението на съдиите или на третия съдия;

 � съдиите проверяват непосредствено или чрез третия съдия дали 
екипировката на играчите отговаря на условията преди да им раз-
решат да влязат обратно на игрището;

 � играчът, ако не е бил сменен от друг играч, има право да влезе 
обратно на игрището, когато топката е извън игра, или когато 
топката е в игра – под наблюдението на третия съдия.

Играч, който е бил принуден да напусне игрището, поради нарушаване 
на настоящото Правило, и не е бил сменен от друг играч, и влезе обра-
тно на игрището без разрешението на съдиите или на третия съдия, 
трябва да получи предупреждение. 

Подновяване на играта

Ако играта бъде спряна от съдиите, за да се отправи предупрежде-
ние:

 � мачът се подновява с непряк свободен удар, изпълнен от играч от 
противниковия отбор и от мястото, където се е намирала топ-
ката при спирането на мача от съдията (вж. Правило 13 – позицио-
ниране при свободен удар).

Реклама по екипировката

Основна задължителна екипирoвка

Основната задължителна екипировка не трябва да има никакви полити-

чески, религиозни или лични лозунги, изявления или изображения. Отборът 

на играча, чиято основна задължителна екипировка има политически, ре-

лигиозни или лични лозунги, изявления или изображения ще бъде санкциони-

ран от организатора на състезанието или ФИФА.

Бельо

Играчите не трябва да показват бельо с политически, религиозни или лич-

ни лозунги, изявления или изображения или каквато и да е реклама, освен 

логото на производителя.

Играчите или отборите, показващи бельо с политически, религиозни или 

лични лозунги, изявления или изображения или реклама друга освен логото 

на производителя, ще бъдат санкционирани от организатора на състе-

занието или ФИФА.

ПРАВИЛО 4. ЕКИПИРОВКА НА ИГРАЧИТЕ
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Правомощия на съдиите

Всеки мач се ръководи от двама съдии – главния съдия и втория съдия, 
които имат пълни правомощия да прилагат Правилата на играта за 
футзал във връзка с мача, за който са били определени.

Права и задължения

Съдиите:

Прилагат Правилата на играта за футзал;

 � ръководят мача съвместно с помощник-съдиите при необходи-
мост;

 � гарантират, че всяка използвана топка отговаря на изискванията 
на Правило 2;

 � гарантират, че екипировката на играчите отговаря на изисква-
нията на Правило 4;

 � правят запис на мача – контролират времето, водят бележки за 
мача (голове, дисциплинарни санкции, инциденти и др.);

 � спират мача по своя преценка при всяко нарушение на Правилата 
на играта за футзал;

 � спират мача поради външна намеса от всякакъв вид;

 � спират мача, ако според тях има сериозно контузен играч и оси-
гуряват играча да бъде отстранен от игрището. Контузеният 
играч може да се завърне на игрището само след подновяването 
на мача;

 � разрешават играта да продължи, докато топката не излезе извън 
игра, ако играчът по тяхно мнение е слабо контузен;

 � да гарантира, че всеки играч, чиято рана кърви, ще напусне игри-
щето. Играчът може да се завърне само при получаване на сигнал 
от съдиите, а те директно или чрез третия съдия трябва да 
бъдат уверени, че кървенето е спряно; 

 � разрешават играта да продължи, когато отборът срещу който 
е извършено нарушение, е в състояние да се възползва от него 
като от предимство (авантаж) и да наложат наказание за първо-
началното нарушение, ако очакваното предимство (авантаж) не 
настъпи по това време;

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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 � наказват по-сериозното нарушение, когато играч извърши едно-
временно повече от едно нарушение;

 � наказват по-сериозното некоректно поведение, когато играч из-
върши едновременно повече от едно действие на некоректно 
поведение;

 � предприемат дисциплинарно действие срещу играчи, които са ви-
новни за нарушения, които изискват предупреждение и отстраня-
ване от мача. Те не са задължени да предприемат това действие 
незабавно, но трябва да направят това при следващото излизане 
на топката от игра;

 � предприемат действие срещу служебни лица на отбора, които не 
се държат по подобаващ начин и по собствена преценка могат 
да ги отстранят от техническата зона и заобикалящите зони на 
игрището;

 � гарантира, че неупълномощени лица няма да навлизат на игрище-
то;

 � подновява срещата след като е била спряна;

 � дава сигнали, които са описани в Раздел „Сигнали на съдиите и по-
мощник-съдиите” от настоящия Правилник; 

 � застават на игрището според описаното в Раздел „Позиционира-
не, когато топката е в игра” от настоящата публикация, който 
е част от „Тълкуване на Правилата на играта за футзал и Указания 
за Съдии” (Правило 5 – Съдиите), когато от тях се изисква да на-
правят това;

 � предоставят на съответните органи доклад от мача, който 
включва информация за всяко дисциплинарно действие, предприе-
то срещу играчи и/или служебни лица на отбора и за всички други 
инциденти, които са се случили преди, по време на мача или след 
него. 

Съдията:

 � действа като хронометрист на мача и като трети съдия в слу-
чай, че помощник-съдиите отсъстват;

 � прекъсва или прекратява мача по свое мнение за всяко нарушение 
на Правилата на играта за футзал;

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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 � прекъсва или прекратява мача поради външна намеса от всякакъв 
вид.

Вторият съдия:

Замества съдията в случай, че той бъде контузен или неразположен.

Решения на съдиите

Решенията на съдиите относно факти, свързани с играта, включител-
но това дали е отбелязан гол или не и за резултата от мача, са окон-
чателни.

Съдиите могат да променят решение само при осъзнаване, че то е 
неправилно или по тяхно мнение – след съвет на помощник съдията, 
при условие че  играта не е подновена или мачът да не е прекъснат.

Решенията на съдията имат надмощие над тези на втория съдия, ако 
двамата сигнализират за нарушение и между тях има разногласие.

В случай на неоправдана намеса или недисциплинирано поведение, съ-
дията освобождава втория съдия или помощник-съдиите от техните 
задължения, урежда тяхното заместване и прави доклад до съответ-
ните органи.

Отговорности на съдиите

Съдиите (или където е приложимо – помощник-съдията) не носят от-
говорност за:

 � всякакъв вид контузия претърпяна от играч, официално лице или 
зрител;

 � всякаква щета върху собственост от всякакъв вид;

 � всяка друга загуба претърпяна от отделно лице, клуб, фирма, асоциа-
ция или друг орган, която се дължи или може да се дължи на взето от 
тях решение съгласно условията на Правилата на играта за футзал 
или по отношение на нормални процедури, които са необходими за 
провеждането, изиграването и ръководенето на един мач.

Тези решения могат да включват:

 � решение, че условията на игрището или около него, или атмосфер-
ните условия са такива, че позволяват или не позволяват провеж-
дането на мача;

 � решение за прекратяване на мач поради всякаква причина;

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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 � решение относно пригодността на оборудването на игрището и 
използваната топка по време на мач;

 � решение за спиране или за продължаване на мач поради намеса на 
зрители или проблем в зоната на зрителите;

 � решение за спиране или продължаване на играта, за да се позволи 
на контузен играч да бъде изведен от игрището за лечение;

 � решение за изискване контузен играч да бъде изведен от игрище-
то за лечение;

 � решение да позволят или да не позволят на играч да е облечен в 
определено облекло или екипировка;

 � решение (където имат правомощия) да позволят или да не поз-
волят никакви лица (включително служебни лица на отбора или на 
мястото, където се провежда мача, служители по сигурността, 
фотографи или други представители на медиите) да присъстват 
около игрището;

 � всяко друго решение, което те могат да вземат в съответствие 
с Правилата на играта при футзал или в съответствие с техните 
задължения съгласно условията на ФИФА, и правилата или правил-
ниците на конфедерациите, асоциациите-членки или лиги, според 
които се играе мача.

Международни мачове

За международни мачове е задължителен втория съдия.

Резервен помощник съдия

При турнири или състезания, за които е назначен резервен помощник 
съдия, неговата роля и задължения трябва да са в съответствие с ука-
занията, посочени в настоящата публикация.

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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Правомощия на помощник-съдиите

Определят се двама помощник-съдии (трети съдия и хронометрист), 

които трябва да изпълняват своите задължения в съответствие с 

Правилата на играта за футзал. Те се разполагат извън игрището, на 

едно ниво с централната линия и от страната на зоните за извърш-

ване на смените. Хронометристът седи на масата за отчитане на 

времето, докато третият съдия може да изпълнява задълженията си 

седнал или прав.

Хронометристът и третият съдия са снабдени с подходящ хроно-

метър и необходимото оборудване за записване и регистриране на 

натрупаните фалове, което се доставя от асоциацията или клуба, под 

чиято компетенция се играе мача. 

Осигурява се маса за хронометриста, за да изпълнява своите задълже-

ния.

Права и задължения

Третия съдия:

 � подпомага съдиите и хронометриста;

 � проверява играчите, които участват в мача;

 � наблюдава смяната на топките по искане на съдиите;

 � проверява екипировката на резервните играчи преди да влязат на 

игрището;

 � записва номерата на гол-майсторите;

 � информира хронометриста за направено искане за тайм-аут от 

страна на служебно лице на отбора (вж. Правило 7 – Продължител-

ност на мача);

 � подава задължителния сигнал за тайм-аут веднага след като хроно-

метриста е подал акустичен сигнал, за да съобщи на съдиите и на 

отборите, че има прекъсване;

 � записва исканите прекъсвания (тайм-аут);

 � записва натрупаните фалове от всеки отбор, които са отсъдени 

от съдиите през всяко полувреме от играта;

ПРАВИЛО 6. ПОМОЩНИК-СЪДИИТЕ
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 � подава задължителния сигнал, че единият от отборите е извър-
шил пет натрупани фала през всяко от полувремената;

 � поставя видим знак на масата на хронометриста, за да покаже, че 
даден отбор е извършил сумарно пет фала за едно полувреме от 
играта;

 � записва имената и номерата на всички играчи, на които е направе-
но предупреждение или са отстранени;

 � връчва документ на длъжностните лица на всеки отбор преди на-
чалото на всяко полувреме, с който те могат да искат прекъсване 
и го взема обратно в края на всяко полувреме, ако такова не е било 
поискано; 

ФИФА
За играта, за света

TIME-OUT (ПРЕКЪСВАНЕ)
TEMP MORT

TIEMPO MUERTO

AUSZEIT

 � Връчва документ на длъжностните лица на всеки отбор, който 
показва кога резервен играч може да влезе на игрището, за да смени 
играч, който е отстранен;

ФИФА
За играта, за света

РЕЗЕРВНИЯТ ИГРАЧ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ НА ТЕРЕНА,  
КОГАТО СПОРЕД ХРОНОМЕТЪРА ОСТАВАТ ................. МИНУТИ 

и...............СЕКУНДА (СЕКУНДИ) ДО КРАЯ 

 (Бел. прев. Текстът е изписан на английски, френски, испански и немски език).

 � под надзора на съдиите наблюдава влизането на играч, който е 
напуснал игрището, за да поправи екипировката си.

ПРАВИЛО 6. ПОМОЩНИК-СЪДИИТЕ
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 � под надзора на съдиите наблюдава влизането на играч, който е 
напуснал игрището поради някаква контузия;

 � сигнализира на съдиите, когато е направена очевидна грешка при 
отправяне на предупреждение, или отстраняване на играч, или 
при извършване на акт на насилие в тяхното полезрение. При 
всички случаи съдиите вземат решение по всички факти, свързани 
с играта;

 � контролира поведението на лицата, които са разположени в тех-
ническата зона (ако има такива) и на скамейките, и информира 
съдиите за всяко некоректно поведение;

 � записва спиранията на играта поради външна намеса и причините 
за това;

 � предоставя всякаква друга информация, свързана с мача;

 � позиционира на игрището съгласно описанието от Раздел „Пози-
циониране при положения, когато топката е извън игра”, който е 
част от “ Тълкуване на Правилата на играта за футзал и Указания 
за съдии” (Правило 5 – Съдиите), когато от него се изисква това;

 � замества втория съдия, в случай че съдията или втория съдия се 
контузи или е неразположен.

Хронометриста: 

 � Гарантира, че продължителността на мача отговаря на разпо-
редбите на Правило 7 чрез: 

   стартиране на хронометъра след правилното изпълнение на 
началния удар;

   спиране на хронометъра, когато топката е извън игра;

   рестартиране на хронометъра след правилното вкарване на 
топката в игра от аут, ъглов удар, наказателен удар, свобо-
ден удар, удари от втората точка за наказателен удар или 
съдийска топка;

 � Записва головете, натрупаните фалове и полувремената на от-
крито табло, ако има такова.

 � Показва искането на отбора за прекъсване на мача (тайм-аут) чрез 
изсвирване със свирка или чрез звуков сигнал, различен от този кой-
то се използва от съдиите, след като третия съдия му е съобщил.

ПРАВИЛО 6. ПОМОЩНИК-СЪДИИТЕ
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 � Отмерва едноминутното прекъсване.

 � Показва края на едноминутното прекъсване чрез изсвирване със 
свирка или чрез звуков сигнал, различен от този който се използва 
от съдиите. 

 � Показва петия натрупан фал от отбора чрез изсвирване със свир-
ка или чрез звуков сигнал, различен от този, който се използва от 
съдиите и след като третия съдия му е съобщил.

 � Отмерва отстраняването на играч за две минути.

 � Регистрира края на първото полувреме, края на мача или края на 
продълженията (ако има такива) чрез изсвирване със свирка или 
чрез звуков сигнал, различен от този, който се използва от съдии-
те.

 � Позиционира на игрището съобразно описанието от Раздел „Пози-
циониране при положения, когато топката е извън игра” от на-
стоящата публикация, който е част от „Тълкуване на Правилата 
на играта за футзал и Указания за съдии” (Правило 5 – Съдиите), 
когато от него се изисква това.

 � Изпълнява специфични задължения на третия съдия в случай, че по-
следния отсъства.

 � Предоставя всякаква друга информация, свързана с играта.

Международни мачове

При международни мачове е задължително присъствието на трети 
съдия и на хронометриста.

При международни мачове използваният хронометър трябва да при-
тежава всички необходими функции (прецизно измерване на времето, 
устройство за измерване на отстраняването за две минути на чети-
рима играчи едновременно следене натрупването на фалове за всеки 
отбор през всяко от полувремената).

ПРАВИЛО 6. ПОМОЩНИК-СЪДИИТЕ
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Полувремена

Мачът продължава две равни полувремена от по 20 минути, освен ако 
двата отбора и съдията не договорят друга продължителност. Всяка 
договореност за изменение продължителността на полувремената 
трябва да се извършва преди започване на играта, като се съблюдават 
правилата на състезанието

Край на полувремената

Хронометристът посочва края на всяко полувреме чрез звуков сигнал 
или изсвирване със свирка. След като чуе звуковия сигнал или изсвирва-
нето, един от съдиите обявява края на полувремето или на мача със 
своята свирка, като взема под внимание следното: 

 � ако трябва да се изпълни или да се повтори удар от втората 
точка за наказателен удар или пряк свободен удар, започващ с шес-
ти натрупан фал, въпросното полувреме се удължава и ударът се 
изпълнява;

 � ако трябва да се изпълни или да се повтори наказателен удар, въ-
просното полувреме се удължава и ударът се изпълнява.

Ако топката е отправена към една от вратите, преди хрономет-
ристът да подаде звуков сигнал или да изсвири със свирка, съдиите 
трябва да изчакат края на удара и да видят резултата от него. Полу-
времето завършва, когато:

 � топката директно попадне във вратата и е отбелязан гол;

 � топката напусне очертанията на игрището;

 � топката докосне вратаря, страничните греди, напречната греда 
или земята, пресече гол-линията и е отбелязан гол;

 � вратарят на защитаващия се отбор спре топката или тя се от-
бие от страничните греди или от напречната греда и не пресече 
гол-линията.

Ако не е извършено никакво нарушение, което да изисква изпълнение-
то на пряк свободен удар или повторение на наказателен удар или ако 
по време на траекторията на топката един от отборите извърши 
нарушение, което не се наказва с удар от втората точка за наказате-
лен удар или наказателен удар, полувремето ще завърши когато: 

 � Топката докосне друг играч без вратаря след като е била изритана 
към противниковата врата.

ПРАВИЛО 7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАЧА 
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Прекъсване

Отборите имат право на едноминутно прекъсване (тайм-аут) през 
всяко полувреме.

Спазват се следните условия: 

 � служебните лица имат право да поискат от третия съдия или от 
хронометриста, когато няма трети съдия, едноминутно прекъс-
ване като използват дадения им документ;

 � хронометристът дава прекъсването, когато топката е в прите-
жание на отбора, който е поискал прекъсването и топката не е в 
игра като използва звуков сигнал или изсвирване, които се различа-
ват от използваните от съдиите;

 � по време на прекъсването играчите могат да останат на игрище-
то или да са извън него. Играчите трябва да напуснат игрището, 
ако искат да получат напитка;

 � по време на прекъсването резервните играчи трябва да са извън 
игрището;

 � по време на прекъсването служебните лица нямат право да дават 
указания на игрището;

 � смени се правят само след звуковия сигнал или изсвирването за 
край на прекъсването;

 � отбор, който не поиска прекъсване през първото полувреме на 
мача има право само на едно прекъсване през второто полувреме;

 � ако няма трети съдия или хронометрист, служебното лице на от-
бора може да поиска прекъсването от съдиите;

 � по време на продължения, ако има такива, не се дават прекъсвания.

Почивка между полувремената

Играчите имат право на почивка между полувремената.

Почивката между полувремената не може да надвишава 15 минути.

Правилата за състезанието трябва да посочва продължителността 
на почивката между полувремената. 

Прекратен мач

Прекратен мач се преиграва, освен ако наредбата на състезанието не 
изисква друго. 

ПРАВИЛО 7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАЧА 
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Предварителни действия

Хвърля се жребий с монета и отборът, който спечели жребия опреде-

ля вратата, която ще атакува през първото полувреме на мача.

Другият отбор изпълнява началния удар на мача.

Отборът, който печели жребия, изпълнява началния удар през второ-

то полувреме.

През второто полувреме на мача отборите сменят своите половини 

на игрището.

Начален удар

Началният удар е начин за започване на играта или за нейното подно-

вяване.

 � при започване на мача;

 � след отбелязване на гол;

 � за започване на второто полувреме на мача;

 � за започване на всяко продължение, ако има такова.

 � от начален удар не може директно да се отбележи гол.

Процедура

 � всички играчи трябва да се намират в своята половина от игри-

щето;

 � играчите от противниковия отбор на отбора, който изпълнява 

началния удар, се намират на най-малко 3 м от топката, докато 

тя влезе в игра;

 � топката трябва да се постави неподвижно на централната точ-

ка;

 � съдията дава сигнал;

 � топката е в игра, когато тя бъде ритната и се придвижи напред.

Когато един от отборите, отбележи гол преди завършването на по-

лувремето, началният удар се изпълнява от другия отбор. 

ПРАВИЛО 8. НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА 
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Нарушения и санкции 

Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява началния удар, докос-

не топката отново (с изключение на ръцете) преди тя да е докоснала 

друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 

се изпълнява от мястото, където топката е била при спирането 

на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако топката е в игра и играчът, който е изпълнил началния удар, пред-

намерено докосне топката с ръка, преди тя да е докоснала друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, който 

се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 

Правило 13 – Позициониране при свободен удар) и отборът на иг-

рача се санкционира с акумулиран фал.

При всяко друго нарушение на процедурата за начален удар:

 � Началният удар се пребива и не може да се отсъди авантаж.

Съдийска топка

Ако докато топката е все още в игра, съдиите трябва временно да 

спрат играта поради някаква причина, която не е упомената никъде в 

Правилата на играта за футзал, мачът се подновява със съдийска топ-

ка. Мачът се подновява също със съдийска топка при предвидените 

случаи в Правилата на играта за футзал.

Процедура

Съдията или вторият съдия пуска топката на мястото, на което се е 

намирала при спирането на играта, освен ако играта не е била спряна 

вътре в наказателното поле, като в този случай един от съдиите 

пуска топката на линията на наказателното поле в точката, която 

се намира най-близо до мястото, където се е намирала топката при 

спирането на играта.

Играта се подновява, когато топката докосне земята в границите 

на игрището. Ако топката напусне игрището след като е докоснала 

земята, без да е докосната от играч докато е била в игра, съдийската 

ПРАВИЛО 8. НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА 
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топката се повтаря от същото място, където тя е била пусната за 

първи път.

Нарушения и санкции

Топката се пуска отново на същото място, където е била пусната 
първия път:

 � ако тя бъде докосната от играч преди да докосне земята;

 � ако топката напусне игрището след като е направила контакт със 

земята, без състезател да я е докоснал;

 � ако е извършено нарушение преди топката да е докоснала земята

Ако играч изрита топката веднъж директно към една от двете врати, 

след като топката е докоснала земята и топката влезе директно в:

 � противниковата врата, се отсъжда аут; 

 � собствената врата, се отсъжда ъглов удар.

Ако играч отиграе топката с повече от едно докосване срещу една от 

двете врати, след като топката е докоснала земята и:

 � топката влезе в една от вратите, се отсъжда гол.

ПРАВИЛО 8. НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА 



34

Топката извън игра

Топката е извън игра, когато:

 � тя изцяло е пресякла головата линия или страничната линия по 
земята или по въздуха;

 � играта е спряна от съдиите;

 � се удари в тавана.

Топката в игра

Топката е в игра през цялото останало време включително, когато:

 � се удари в странична греда или в напречната греда и остане на 
игрището;

 � се удари в съдиите, когато те са на игрището.

Закрито игрище

Минималната височина на тавана е 4 м и това се определя в правила-
та за състезанието.

Ако топката се удари в тавана докато е в игра, мача се подновява с 
удар от страничната линия (тъч) изпълнен от противниковия отбо-
ра, който последен е докоснал топката. Тъч се изпълнява от точка-
та на страничната линия, която е най-близо до мястото на земята, 
над което топката е ударила тавана (вж. Правило 15 – Положение при 
тъч).

ПРАВИЛО 9. ТОПКА В ИГРА И ИЗВЪН ИГРА
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Отбелязан гол

Гол е отбелязан, когато цялата топка премине зад головата линия меж-
ду страничните греди и под напречната греда, като преди това не е 
извършено никакво нарушение на Правилата на играта за футзал от 
отбора, който отбелязва гола.

Голът не се зачита, ако вратарят на атакуващия отбор хвърли или уда-
ри преднамерено топката с длан или ръка от собственото си наказа-
телно поле и той е последния играч, който е докоснал или играл с топ-
ката. Мачът се подновява с аут изпълнен от противниковия отбор.

Ако след като е отбелязан гол, съдиите установят преди подновява-
нето на играта, че отборът, който е отбелязал гола играе с допълни-
телен играч или е извършил неправилна смяна, те трябва да отменят 
гола и да подновят играта с непряк свободен удар, изпълнен от проти-
вниците на провинилия се отбор и от точка вътре в наказателното 
поле. Ако вече е бил изпълнен начален удар, те вземат мерки срещу 
провинилия се играч, които са предвидени в Правило 3, но голът се 
зачита. Съдиите докладват този факт на съответните органи. Ако 
голът е отбелязан от другия отбор, те трябва да го зачетат.

Отбор – победител  

Отборът, който отбележи по-голям брой голове по време на мача е 
победител. Ако двата отбора отбележат еднакъв брой голове или не 
бъде отбелязан гол, мачът завършва наравно.

Правила на състезанието

Когато правилата на състезанието изискват да има отбор – победи-
тел след провеждането на мача или след разменено гостуване, един-
ствените разрешени процедури за определяне на отбора-победител 
са:

 � правилото за гол на чужд терен;

 � допълнително време или продълженията;

 � дузпи от точката за наказателен удар.

Тези процедури са описани в Раздел „Процедури за определяне на побе-
дител от мача или след разменено гостуване” от настоящия Правил-
ник.

ПРАВИЛО 10. МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
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Във футзала правилото  

за засадата не се прилага. 

ПРАВИЛО 11. ЗАСАДА 
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Нарушения и некоректно поведение са нарушения на Правилата на иг-
рата за футзал, които се наказват както следва:

Нарушения

Нарушенията се наказват с пряк свободен удар, дузпа или непряк сво-
боден удар.

Нарушения, които се наказват с пряк свободен удар 

Пряк свободен удар се отсъжда за противниковия отбор, ако играч из-
върши някое от следните седем нарушения по начин, който съдиите 
считат за невнимателен, безразсъден или с прекомерна сила:

 � ритане или опит за ритане на противник;

 � спъване на противник

 � скачане върху противник

 � атакува противник по буен или опасен начин

 � удряне или опит за удряне на противник

 � блъскане на противник

 � отнемане на топката от противник, по начин с който се нару-
шава изцяло структурата на движение на владеещия топката и е 
опасен за здравето на състезателя.

Пряк свободен удар се отсъжда също за противниковия отбор, ако 
играч извърши някое от следните нарушения:

 � задържи противник;

 � наплюе противник

 � умишлено докосва с ръка топката (не се отнася за вратаря в него-
вото наказателно поле). 

Прекият свободен удар се изпълнява от мястото, където е извършено 
нарушението (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Горепосочените нарушения се натрупват за всяко едно полувреме.

Нарушения, които се наказват с дузпа 

Дузпа се отсъжда, ако е извършено някое от горепосочените десет 
нарушения от играч вътре в собствено наказателно поле, независимо 
от положението на топката докато тя е в игра.

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ 



38

Нарушения, които се наказват с непряк свободен удар 

Непряк свободен удар се отсъжда за противниковия отбор, ако врата-
рят извърши някое от следните четири нарушения:

 � контролира топката с ръце или крака в собствената половина на 
игрището за повече от четири секунди;

 � след като е играл с топката, докосне отново топката в собстве-
ната половина на игрището след като тя е била умишлено върна-
та към него от негов съотборник без противникът да е играл с 
нея или да я докосне;

 � докосне топката с ръце вътре в собственото си наказателно 
поле след като тя е била умишлено изритана към него от негов 
съотборник;

 � докосне топката с ръце вътре в собственото си наказателно 
поле след като е получил топката директно от свой съотборник 
при изпълнение на тъч.

Непряк свободен удар се отсъжда също за противниковия отбор, ако 
според съдията играчът:

 � играе по опасен начин в близост до противник;

 � пречи на придвижването на противник;

 � пречи на вратаря да освободи топката от ръцете си;

 � извърши срещу съотборник едно от деветте нарушения, които 
се наказват с пряк свободен удар, ако са извършени срещу против-
ник;

 � извърши друго нарушение, което не е упоменато досега в Прави-
ло 12 или в друго правило, заради което играта се спира, за да се 
отправи предупреждение към играч или играчът да се отстрани.

Непрекият свободен удар се изпълнява от мястото, където е извър-
шено нарушението (вж. Правило 13 – Позициониране за свободен удар).

Некоректно  поведение

Некоректното поведение се наказва с предупреждение или отстра-
няване.

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ 
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Дисциплинарни санкции

Жълт картон се показва на играч или резервен играч, за да се отправи 
официално предупреждение.

Червен картон се показва на играч или резервен играч, за да бъде от-
странен от игра.

Червен или жълт картон се показва само на играч или на резервен иг-
рач. Съответният картон се използва открито и само на игрището 
след като мача е започнал. При останалите случаи съдиите устно ин-
формират играчите и служебните лица на отбора за предприетите 
дисциплинарни санкции.

Съдиите имат правомощия да използват дисциплинарни санкции от 
момента, в който влязат в залата, в която се намира игрището преди 
началото на мача и докато ги напуснат.

Играч, който извърши нарушение, за което се отправя предупрежде-
ние или се предвижда отстраняване и нарушението е извършено на 
терена или извън него, насочено е срещу противник, съотборник, съ-
диите или всяко друго лице, се наказва съобразно естеството на извър-
шеното нарушение.

Нарушения, за които се отправя предупреждение

Играч получава предупреждение, ако извърши някое от следните седем 
нарушения:

 � неспортсменско поведение;

 � несъгласие, изразено с дума или действие;

 � системно нарушаване на Правилата на играта за футзал;

 � забавяне подновяването на играта;

 � неспазване на необходимата дистанция при подновяване на игра-
та от ъглов удар, свободен удар или тъч; 

 � влизане или повторно влизане на игрището без разрешение от 
съдиите или нарушаване на процедурата за смяна на играчите;

 � умишлено напускане на игрището без разрешението на съдиите.

Резервен играч получава предупреждение, ако извърши някое от следни-
те четири нарушения:

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ 
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 � неспортменско поведение;

 � несъгласие, изразено с дума или действие;

 � забавяне подновяването на играта;

 � Влизане на игрището чрез нарушаване на процедурата за смяна.

Нарушения, за които се отсъжда отстраняване

Играч или резервен играч се отстранява, ако извърши някое от следни-
те седем нарушения:

 � сериозна груба игра;

 � насилствено поведение;

 � плюене по противник или друго лице;

 � възпрепятства противниковия отбор да отбележи гол при от-
правен удар  или от очевидна голова възможност чрез умишлено 
докосване или хващане на топката с ръце (това не се отнася за 
вратаря, който се намира в собственото си наказателно поле);

 � възпрепятства противников състезател, при очевидна възмож-
ност за отбелязване на гол при предвижването му към неговата 
врата като извърши нарушение, което е наказуемо със свободен 
удар или наказателен удар;

 � използване на агресивни, оскърбителни, нецензурни изрази и/ли же-
стове;

 � получаване на второ предупреждение в един мач.

Резервен играч се отстранява, ако извърши следното нарушение:

 � възпрепятства противниковия отбор да отбележи гол при от-
правен удар  или от очевидна голова възможност.

Играч или резервен играч, който е отстранен, трябва да напусне игри-
щето, техническата зона и прилежащите територии.
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Видове свободен удар

Свободните удари са преки или непреки. 

Пряк свободен удар

Сигнализиране

Един от съдиите сигнализира за пряк свободен удар чрез хоризонтал-
но положение на едната ръка и посочване посоката за изпълнение на 
удара. Съдията посочва земята с другата си ръка, за да стане ясно на 
третия съдия и на хронометриста, че това е акумулиран фал.

Топката влиза във вратата

 � ако прекият свободен удар е изпълнен директно във вратата на 
противника, се признава гол;

 � ако прекият свободен удар е изпълнен директно в собствената 
врата на отбора, се присъжда ъглов удар за противниковия отбор.

Акумулирани фалове

 � това са тези фалове, които са наказани с пряк свободен удар или 
наказателен удар, посочени в Правило 12;

 � акумулираните фалове, направени от всеки отбор през едно полу-
време, се записват в доклада за мача;

 � съдиите могат да разрешат играта да продължи чрез прилагане 
на авантаж, ако преди това отборът не е извършил пет натрупа-
ни фала и противниковият отбор има перспективна ситуация за 
гол или очевидна голова възможност;

 � ако прилагат авантаж съдиите използват задължителни сигнали, за 
да посочат на хронометриста и третия съдия акумулираните фал 
веднага, когато топката е извън игра;

 � ако се играе продължение, акумулираните фарове от второто по-
лувреме продължават да се натрупват по време на продължение-
то.

Непряк свободен удар

Сигнализиране

Съдиите посочват непряк свободен удар чрез вдигане на ръце над гла-
вата. Те държат ръцете си в това положение по време на изпълнени-

ПРАВИЛО 13. СВОБОДНИ УДАРИ 
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ето на удара и докато топката докосне друг играч или излезе извън 
игра.

Топката влиза във вратата

Отбелязан е гол, само ако топката последващо е докоснала друг играч 
преди да влезе във вратата:

 � ако непряк свободен удар е изпълнен направо във вратата на про-
тивника, се отсъжда аут;

 � ако непряк свободен удар е изпълнен директно в собствената вра-
та, се присъжда ъглов удар за противниковия отбор.

Процедура

Както при прекия, така и при непрекия свободен удар топката трябва 
да е в неподвижно положение при изпълнението на удара.

Пряк свободен удар, започващ с шестия натрупан фал от всеки отбор:

 � Играчът, който изпълнява свободния удар, рита топката с наме-
рението да отбележи гол и не може да подава топката на съот-
борник.

 � След като свободният удар е изпълнен, никой от играчите няма 
право да докосва топката, докато тя не бъде докосната от вра-
таря на защитаващия се отбор, отбита от една от странич-
ните греди на вратата или от напречната греда, или не напусне 
игрището.

 � Ако играч извърши шести натрупан фал за своя отбор в полето 
на противниковия отбор или в своята половина в зоната оградена 
от централната линия и въображаемата линия успоредна на цен-
тралната линия и минаваща през втората точка за наказателен 
удар, свободния удар се изпълнява от точката за дълга дузпа. Мес-
тоположението на точката за дълга дузпа е посочено в Правило 1. 
Свободният удар се изпълнява в съответствие с Раздел „Позицио-
ниране при свободен удар” от настоящия Правилник.

 � Ако играч извърши 6-ти натрупан фал за своя отбор в собствена-
та половина на игрището между въображаемата 10-метрова ли-
ния и головата линия, но извън наказателното поле, атакуващият 
отбор решава дали да изпълни удара от точката за дълга дузпа или 
от мястото, където е извършено нарушението.
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 � След 6-тия натрупан фал, се разрешава удължаване на времето за 

изпълнение на пряк свободен удар в края на всяко полувреме или в 

края на всяко продължение.

Положение при свободен удар

Свободен удар извън наказателното поле

 � Всички противници трябва да са на разстояние най-малко 5 м от 

топката докато тя влезе в игра.

 � Топката е в игра, когато бъде ритната и помръдне.

 � Свободният удар се изпълнява от мястото, където е извършено 

нарушението, или където е била топката при извършване на на-

рушението (в зависимост от нарушението), или от точката за 

дълга дузпа.

Пряк или непряк свободен удар вътре в наказателното поле на защи-
таващия се отбор

 � Всички противници трябва да са на разстояние най-малко 5 м от 

топката докато тя влезе в игра.

 � Всички противници трябва да останат извън наказателното поле 

докато топката влезе в игра.

 � Топката е в игра, когато е ритната извън наказателното поле.

 � Отсъден свободен удар в наказателното поле може да се изпълни 

от всяка точка вътре в полето.

ПРАВИЛО 13. СВОБОДНИ УДАРИ 



44

Пряк свободен удар, започващ с 6-тия акумулиран фал през всяко по-
лувреме

 � Играчите от защитаващия се отбор не могат да построяват 
стена при този вид свободен удар.

 � Играчът, който изпълнява удара, трябва да е определен по съот-
ветния ред.

 � Вратарят остава в собственото си наказателно поле на разстоя-
ние най-малко 5 м от топката.

 � Играчите остават на игрището, освен изпълняващия удара, ако 
пожелае.

 � Играчите, освен изпълняващия удара и вратаря на защитаващия 
отбор, остават зад въображаемата линия, която е на нивото на 
топката и успоредна на гол-линията и извън наказателното поле, 
и на разстояние от 5 м от топката. Те не могат да препречват 
играча, който изпълнява свободния удар. Никой играч (освен изпъл-
няващия удара) не може да пресича тази въображаема линия дока-
то топката не бъде в игра.

Непряк свободен удар за атакуващия отбор

 � Всички противници трябва да са на разстояние най-малко 5 м от 
топката докато тя влезе в игра.

 � Топката е в игра, когато е ритната и помръдне.

 � Непряк свободен удар, отсъден в наказателното поле се изпълнява 
от линията на наказателното поле от точката, която е на най-
близко разстояние от мястото, където е извършено нарушението.
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Нарушения и санкции

Ако по време на изпълнението на свободен удар, противников играч 

се намира по-близо до топката отколкото е изискваното разстояние:

 � ударът се пребива и на провинилият се играч се отправя преду-

преждение, освен ако не бъде приложен авантаж или не бъде извър-

шено друго нарушение, което се наказва с наказателен удар. Ако 

нарушението се наказва със свободен удар, съдията решава дали 

да отсъди наказание за първоначалното нарушение или за послед-

ващото нарушение. Ако второто нарушение се наказва с наказа-

телен удар или пряк свободен удар, срещу провинилия се отбор се 

регистрира акумулиран фал.

Ако, по време на изпълнението на свободен удар от защитаващия се 

отбор от собственото му наказателно поле, топката не бъде ди-

ректно изритана от наказателното поле:

 � ударът се пребива.

Ако отборът, който изпълнява свободния удар се забави повече от 

четири секунди:

 � съдиите присъждат непряк свободен удар за противниковия от-

бор, който да се изпълни от мястото, от което е трябвало да 

поднови играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен 

удар).

Започвайки от шестия акумулиран фал, ако играчът който изпълнява 

удара, не го направи с намерението да вкара гол:

 � съдиите отсъждат непряк свободен удар за противниковия от-

бор, който се изпълнява от мястото, от което играта трябва 

да се поднови.

Започвайки от шестия акумулиран фал, ако свободният удар се изпълни 

от съотборник на играча, който преди това е бил определен за изпъл-

нението:

 � съдиите спират играта, предупреждават играча за неспортсмен-

ско поведение и подновяват мача с непряк свободен удар за защи-

таващия се отбор, който се изпълнява от мястото, от което 

той е ритнал топката.
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Свободен удар, изпълнен от играч, който не е вратар

Ако след като топката е в игра, изпълняващият удара докосне топ-

ката отново (без да използва ръцете) преди тя да е докоснала друг 

играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 

се изпълнява от мястото, където е възникнало нарушението (вж. 

Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако след като топката е в игра, изпълняващият удара умишлено докос-

не с ръка топката преди тя да е докоснала друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, който 

се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 

Правило 13 – Позициониране при свободен удар), и неговият отбор 

се санкционира с акумулиран фал;

 � се отсъжда наказателен удар, ако нарушението е извършено въ-

тре в наказателното поле на изпълняващия удара и неговият от-

бор се санкционира с акумулиран фал.

Свободен удар, изпълнен от вратаря

Ако след като топката е в игра, вратарят докосне топката отново 

(без да използва с ръцете) преди тя да е докоснала друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 

се изпълнява от мястото, където е възникнало нарушението (вж. 

Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако след като топката е в игра, вратарят умишлено докосне с ръка 

топката преди тя да е докоснала друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, ако нару-

шението е извършено извън наказателното поле на вратаря, кой-

то се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението 

(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар), и неговият 

отбор се санкционира с акумулиран фал;

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, ако на-

рушението е извършено вътре в наказателното поле на вратаря, 

който се изпълнява от мястото, където е извършено нарушение-

то (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

ПРАВИЛО 13. СВОБОДНИ УДАРИ 



47

Ако съдиите дадат сигнал за изпълнението на прекия свободен удар, 
започвайки 6-тия акумулиран фал, и преди топката да е в игра:

Играч от отбора, който изпълнява удара, наруши Правилата на играта 
(с изключение на нарушението за забавяне изпълнението от страна на 
играча за повече от четири секунди):

 � съдиите разрешават удара да се изпълни;

 � ако топката влезе във вратата, ударът се пребива;

 � ако топката не влезе във вратата, съдите спират играта и под-
новяват играта с непряк свободен удар за защитаващия отбор, 
който да се изпълни от мястото, където е извършено нарушени-
ето (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Играч от защитаващия се отбор нарушава Правилата на играта за 
футзал:

 � съдиите разрешават удара да се изпълни;

 � ако топката влезе във вратата, голът се признава;

 � ако топката не влезе във вратата, ударът се пребива.

Един или повече играчи от защитаващия отбор и един или повече иг-
рачи от атакуващия отбор нарушават Правилата на играта за футзал:

 � ударът се пребива.

Започвайки с 6-тия акумулиран фал, ако след изпълнението на прекия 
свободен удар:

Изпълняващият удара не изрита топката напред с намерението да 
отбележи гол:

 � съдията спира играта и подновява играта с непряк свободен удар 
за защитаващия отбор, който се изпълнява от мястото, където 
е извършено нарушението (вж. Правило 13 – Позициониране при 
свободен удар).

Изпълняващият удара докосне топката отново (без да използва ръце-
те) преди тя да е докоснала друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).
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Друг играч, а не изпълняващият удара, докосне топката (без да използва 
ръцете) преди тя да е докоснала вратаря, удари една от странични-
те греди на вратата или напречната греда, или напусне терена:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Играч умишлено докосне топката с ръка:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар) и неговият отбор 
се наказва  с акумулиран фал;

 � се отсъжда наказателен удар, ако нарушението е извършено от 
играч от защитаващия отбор вътре в неговото наказателно поле 
(освен ако не е извършено от защитаващия вратар) (вж. Правило 
13 – Позициониране при свободен удар) и неговият отбор се наказ-
ва с акумулиран фал.

Топката е докосната от външен фактор при движението си напред:

 � ударът се пребива.

Топката е отбита върху земята от вратаря, от напречната греда 
или от страничните греди, и след това тя е докосната от външен 
фактор:

 � съдиите спират играта;

 � играта се подновява със съдийска топка от мястото, където е 
докоснала външния фактор, освен ако тя е докоснала външния фак-
тор вътре в наказателното поле. В този случай един от съдиите 
пуска топката на линията на наказателното поле в точката, ко-
ято е разположена най-близо до мястото, където се е намирала 
топката при спирането на играта.

Топката се спуква или дефектира докато е в игра и преди това не е 
докоснала странични греди, напречна греда или друг играч:

 � ударът се пребива.
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Наказателен удар се отсъжда срещу всеки отбор, който извърши ня-
кое от десетте нарушения, за които се отсъжда пряк свободен удар, 
вътре в собственото си наказателно поле и докато топката е в игра.

От наказателен удар може директно да се отбележи гол.

В края на всяко полувреме и в края на всяко продължение се разрешава 
допълнително време за изпълнението на наказателен удар.

Позиция на топката и на играчите

Топката: 

 � трябва да се постави на точката за наказателен удар.

Играчът, който изпълнява наказателния удар: 

 � трябва да бъде определен по съответния ред. 

Защитаващият вратар: 

 � трябва да остане на гол-линията с лице към изпълняващия удара, и 
между страничните греди до момента на удара.

Останалите играчи, освен изпълняващия удара, трябва да са разполо-
жени:: 

 � на игрището;

 � извън наказателното поле;

 � зад точката за наказателен удар;

 � на разстояние най-малко 5 м от точката за наказателен удар.

Процедура

 � След като играчите са заели позиции в съответствие с насто-
ящото Правило, един от съдиите сигнализира за изпълнението на 
наказателния удар.

 � Играчът, който изпълнява наказателния удар, трябва да изрита 
топката напред.

 � Топката е в игра, когато тя е изритана и помръдне напред.

Когато наказателният удар се изпълнява в редовното време, или през 
удълженото време на полувремето, или през удълженото време на 
мача, или в края на продължението (ако има такова) се разрешава на-
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казателния удар да се изпълни или да се пребие и се присъжда гол, ако 
преди да премине между страничните греди и под напречната греда:

 � топката докосне една или двете странични греди и/или напречна-
та греда и/или вратаря

Съдиите определят кога наказателният удар е изпълнен.

Нарушения и санкции

Ако играчът, който изпълнява наказателния удар, не ритне топката 
напред:

 � съдиите спират играта и нареждат играта да се поднови с не-
пряк свободен удар за защитаващия отбор, който се изпълнява от 
точката за наказателен удар (вж. Правило 13 – Позициониране при 
свободен удар).

Ако по време на изпълнението на наказателния удар топката бъде из-
ритана от съотборник на играча, който преди това е бил определен 
за това:

 � съдиите спират играта, предупреждават играча за неспортсмен-
ско поведение и подновяват играта с непряк свободен удар на за-
щитаващия отбор, който да се изпълни от точката за наказате-
лен удар (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако съдията даде сигнала за изпълнението на наказателния удар и 
преди топката да е в игра, се случи едно от следните събития: 

Играч от отбора на футболиста, който изпълнява удара, наруши Пра-
вилата на играта за футзал:

 � съдиите позволяват ударът да бъде изпълнен;

 � ако топката влезе във вратата, ударът се пребива;

 � ако топката не влезе във вратата съдиите спират играта и я 
подновяват с непряк свободен удар на защитаващия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Играч от защитаващия отбор наруши Правилата на играта за футзал:

 � съдиите позволяват ударът да бъде изпълнен;

 � ако топката влезе във вратата, голът се зачита;
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 � ако топката не влезе във вратата, ударът се пребива.

Един или повече играчи от защитаващия отбор и един или повече 
играчи от атакуващия отбор наруши Правилата на играта за футзал:

 � ударът се пребив.

Ако след изпълнението на наказателния удар:

Изпълняващият удара докосне отново топката (без да използва ръце-
те) преди тя да е докоснала друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Изпълняващият удара докосне умишлено с ръка топката преди тя да 
е докоснала друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар) и неговият отбор 
се наказва с акумулиран фал.

Топката е докосната от външен фактор при движението й напред:

 � ударът се пребива.

Топката се отбие от вратаря върху игрището, от напречната греда 
или страничните греди, и след това се докосне от външен фактор:

 � съдиите спират играта;

 � играта се подновява със съдийска топка от мястото, където е до-
коснала външния фактор, освен ако топката не е докоснала външ-
ния фактор вътре в наказателното поле. В този случай съдиите 
отсъждат съдийска топка на линията на наказателното поле в 
точката, която е най-близо до мястото, на което се е намирала 
топката при спирането на играта.

Топката се спуква или дефектира, докато е в игра и преди това не е 
докоснала странични греди, напречна греда или играч:

 � ударът се пребива.

ПРАВИЛО 14. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР



52

Подаването от страничната линия (тъч) е метод за подновяване на 
играта. 

Тъч се отсъжда за противниците на играча, който последен е докоснал 
топката, когато цялата топка е преминала страничната линия по 
земята или по въздуха, или е докоснала тавана на залата.

От тъч не може да се отбележи гол.

Позиция на играчите 

Противниците трябва да са: 

 � на игрището; 

 � на разстояние не по-малко от 5 м от мястото на страничната 
линия, където се изпълнява тъчът. 

Процедура 

Има един вид процедура: 

 � тъч. 

Позиция при тъч 

В момента на подаване на топката, изпълняващият тъча:

 � е поставил единия си крак на страничната линия или на земята 
извън игрището;

 � рита топката, която трябва да е в неподвижно положение на 
точката, където е напуснала игрището или на земята на разсто-
яние не по-голямо от 25 см от тази точка (част топката трябва 
да препокрива страничната линия);

 � подава топката в рамките на 4 секунди от момента, в който е 
готов да го направи.

Топката е в игра, когато навлезе в игрището.

Нарушения и санкции

Ако при изпълнението на тъч противникът се намира по-близо до 
топката от изискваното разстояние:

 � тъчът се пребива от същия отбор и на защитаващия играч се 
прави предупреждение, освен ако не може да се приложи авантаж, 
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или не е извършено нарушение спрямо играча, който изпълнява 
тъча, от противниковия отбор, което се наказва със свободен 
удар или наказателен удар.

Ако противникът по нечестен начин отвлича вниманието или пречи 
на играча, който изпълнява тъча:

 � той се наказва за неспортсменско поведение.

За всяко друго нарушение на процедурата за тъч:

 � тъчът се изпълнява от играч на противниковия отбор.

Тъч, изпълняван от играч (без вратаря)

Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява тъча, докосне от-
ново топката (без да използва ръцете) преди тя да се е докоснала до 
друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при тъч).

Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява тъча, умишлено до-
косне с ръка топката преди тя да се е допряла до друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при тъч) и неговият отбор се наказва 
с акумулиран фал;

 � се отсъжда наказателен удар, ако нарушението е извършено въ-
тре в наказателното поле на играча, който изпълнява тъча, и него-
вият отбор се санкционира с акумулиран фал.

Тъч, изпълняван от вратаря

Ако топката е в игра и вратарят докосне отново топката (без да 
използва ръцете) преди тя да се е допряла до друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при тъч).

Ако топката е в игра и вратарят умишлено докосне с ръка топката 
преди тя да се е допряла до друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, ако на-
рушението е направено извън наказателното поле на вратаря, и 
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той се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при тъч), а неговият отбор се 
наказва с акумулиран фал;

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, ако 
нарушението е извършено вътре в наказателното поле на врата-
ря, и се изпълнява от линията на наказателното поле в точката, 
която е най-близо до мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при тъч).

ПРАВИЛО 15. ПОДАВАНЕ ОТ СТРАНИЧНАТА ЛИНИЯ (ТЪЧ) 
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Вкарването на топката от аут е метод за подновяване на играта 

Вкарване на топката от аут се отсъжда, когато цялата топка пресе-
че гол-линията по земята или по въздуха, като последно е докосната 
от играч от атакуващия отбор и не е отбелязан гол в съответствие 
с Правило 10.

От аут не може да се отбележи гол.

Позиция на играчите 

Противниците трябва да са: 

 � на игрището и извън наказателното поле на отбора, който вкарва 
топката в игра от аут, докато топката влезе в игра.

Процедура 

 � Топката се хвърля от всяка точка вътре в наказателното поле от 
вратаря на защитаващия се отбор.

 � Вратарят на защитаващия отбор извършва вкарването на топ-
ката от аут в рамките на четири секунди след като е готов да 
направи това.

 � Топката е в игра, когато е хвърлена и напусне границите на наказа-
телното поле от вратаря на защитаващия отбор.

Нарушения и санкции

Ако топката не бъде хвърлена директно извън наказателното поле 
при аут:

 � аутът се пребива, но отброяването на четирите секунди не се 
подновява, а продължава.

Ако топката е в игра и вратарят умишлено докосне с ръка топката 
преди тя да се е докоснала до друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, ако на-
рушението е направено извън наказателното поле на вратаря, и 
той се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар), а неговият 
отбор се наказва с акумулиран фал;

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, ако 
нарушението е извършено вътре в наказателното поле на врата-
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ря, и се изпълнява от линията на наказателното поле в точката, 
която е най-близо до мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако вкарването на топката от аут не се извърши за четири секунди:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковият отбор и се 
изпълнява от линията на наказателното поле в точката, която 
е най-близо до мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако вкарването на топката от аут се извърши вътре в наказателно-
то поле:

 � аутът се пребива, ако някой от атакуващите играчи докосне топ-
ката или попречи на правилното изпълнение.

При всяко друго нарушение на настоящото Правило:

 � аутът се пребива. Ако нарушението бъде направено от отбора, 
който извършва изчистване, отброяването на четирите секунди 
не се подновява, а продължава.

ПРАВИЛО 16. ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА В ИГРА ОТ ВРАТАТА (АУТ) 
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Ъгловият удар е метод за подновяване на играта.

Ъглов удар се отсъжда, когато цялата топка премине над головата 
линия по земята или по въздуха, като последно е била докосната от 
играч от защитаващия отбор, и не е отбелязан гол в съответствие 
с Правило 10. 

От ъглов удар може директно да се отбележи гол, но само срещу про-
тивниковия отбор.

Положение на топката и на играчите

Топката трябва:

 � да бъде вътре в дъгата за ъглов удар в най-близката точка до тази, 
в която топката е пресякла головата линия.

Противниците трябва:

 � да бъдат на игрището на разстояние най-малко 5 м от дъгата за 
ъглов удар, докато топката не влезе в игра.

Процедура 

 � Топката трябва да се вкара в игра от играч на атакуващия отбор.

 � Отборът, който изпълнява удара трябва да подаде топката в 
рамките на четири секунди от момента, в който е в готовност 
да направи това.

 � Топката е в игра, когато тя е изритана и помръдне.

Нарушения и санкции

Ако при изпълнението на ъглов удар, противников играч се намира на 
разстояние от топката, което е по-малко от необходимото разсто-
яние:

 � ъгловият удар се пребива от същия отбор и защитаващият играч 
получава предупреждение, освен ако не може да се приложи аван-
таж или нарушението се наказва с пряк свободен удар или наказа-
телен удар, срещу защитаващия отбор.

Ако противникът по нечестен начин отвлича вниманието или пречи 
на играча, който изпълнява ъгловия удар:

 � той се наказва за неспортсменско поведение.

ПРАВИЛО 17. ЪГЛОВ УДАР 
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Ако ъгловият удар не бъде изпълнен за четири секунди:

 � на противниковия отбор се отсъжда аут.

За всяко друго нарушение на процедурата или за положението на топ-
ката:

 � ъгловият удар се пребива. Ако нарушението е извършено от от-
бора който изпълнява удара, отброяването на четирите секунди 
не се подновява, а продължава когато изпълняващия ъгловия удар 
играч е готов да повтори удара. 

Ъглов удар изпълнен от играч, който не е вратаря

Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява удара докосне отно-
во топката (без да използва ръцете) преди тя да докосне друг играч: 

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако топката е в игра и играчът умишлено докосне с ръка топката 
преди тя да се е докоснала до друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, и той 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар), а неговият отбор 
се наказва с акумулиран фал;

 � се отсъжда наказателен удар, ако нарушението е извършено въ-
тре в наказателното поле на играча, който изпълнява удара, а не-
говият отбор се наказва с акумулиран фал.

Ъглов удар, изпълнен от вратаря

Ако топката е в игра и вратарят докосне отново топката (без да 
използва ръцете) преди тя да се е докоснала до друг играч:

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, който 
се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако топката е в игра и вратарят умишлено докосне с ръка топката 
преди тя да се е докоснала до друг играч:

 � се отсъжда пряк свободен удар за противниковия отбор, ако на-
рушението е направено извън наказателното поле на вратаря, и 

ПРАВИЛО 17. ЪГЛОВ УДАР 



59

той се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар), а неговият 
отбор се наказва с акумулиран фал;

 � се отсъжда непряк свободен удар за противниковия отбор, ако на-
рушението е извършено вътре в наказателното поле на вратаря, 
и се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

ПРАВИЛО 17. ЪГЛОВ УДАР 
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Отбелязани голове на чужд терен, продължения и дузпи от точката за 
наказателен удар са трите метода, които са одобрени за определя-
нето на отбора победител, когато правилата на състезанието изис-
кват след провеждането на мача да има отбор победител. Продълже-
нията и дузпите от точката за наказателен удар не са част от мача.

Голове на чужд терен 

Правилата на състезанието може да предвиждат всеки от отборите 
да изиграе по един мач като домакин и един мач като гост. Ако след 
втория мач сборният резултат е равен, всеки гол който е отбелязан 
от гостуващия отбор се удвоява.

Допълнително време

Правилата на състезанието може да предвиждат изиграването на два до-

пълнителни и еднакви по време периода (продължения), като всеки от тях 

не надвишава три или пет минути. Прилагат се условията от Правило 8. 

Правилата на състезанието трябва да гласят точно продължителността 

на двата еднакви по време периода на допълнителното време.

Удари от точката за наказателен удар

Правилата на състезанието може да предвиждат изиграването на два 
допълнителни и еднакви по време периода (продължения), като всеки 
от тях не надвишава три или пет минути. Прилагат се условията в 
Правило 8. Правилата на състезанието трябва да гласят точно про-
дължителността на двата еднакви по време периода на допълнител-
ното време.

Процедура 

 � Съдията избира вратата, на която ще се изпълняват дузпите.

 � Съдията хвърля жребий с монета и капитанът на отбора, който 
печели жребия решава дали отборът му да изпълнява дузпите пър-
ви или втори.

 � Съдията, вторият съдия, третият съдия и хронометристът во-
дят отчет за изпълнението на дузпите.

 � Двата отбора изпълняват по три дузпи при условията, описани по-

долу.

 � Отборите изпълняват дузпите една по една и последователно 
един след друг

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ ОТ МАЧА ИЛИ ПРИ  
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 � Ако преди двата отбора да са изпълнили по три дузпи, единият от-

бор е отбелязал повече голове отколкото другия би могъл да отбеле-

жи, дори ако изпълни и трите си дузпи, изпълнението на дузпите се 

прекратява.

 � Ако след изпълнението на по три дузпи от двата отбора, резулта-

тът е равен или не е отбелязан гол, изпълнението на дузпи продължа-

ва при същия ред на последователност докато единият от отбори-

те отбележи един гол повече от другия при еднакъв брой изпълнени 

дузпи.

 � Всички играчи и резервни играчи имат право да изпълняват дузпи.

 � При изпълнението на дузпи от точката за наказателен удар вра-
тарят може да бъде сменен от всеки играч.

 � Всяка дузпа се изпълнява от различен играч и всички играчи, имащи 
право да изпълняват дузпи, трябва да са изпълнили своя удар преди 
даден играч да изпълни втора дузпа.

 � Всеки играч, имащ право да изпълнява дузпи, може да смени вра-
таря по всяко време при изпълнението на удари от точката за 
наказателен удар, при условие, че съдията е уведомен и има подхо-
дящата екипировка.

 � Само играчи, които имат право, включително вратаря, съдиите и 
третият съдия имат право да останат на игрището при изпъл-
нението на дузпите.

 � Всички играчи, които имат право да изпълняват дузпи, освен игра-
ча изпълняващ дузпата и двамата вратари, трябва да останат в 
другата половина на игрището с третия съдия.

 � Вратарят, който е съотборник на изпълняващия дузпата трябва 
да остане на отсрещната страна на зоните за смени на играчи, 
на едно ниво с точката за изпълнение на наказателен удар и на 
разстояние най-малко 5 м от нея.

 � Ако не е предвидено друго, при изпълнението на дузпите се при-
лагат Правилата на играта за футзал и Указанията на съдийското 
направление на ФИФА.

 � Ако в края на мача или на продълженията и преди изпълнението на 
дузпите от точката за наказателен удар, единият от отборите 
разполага с по-голям брой играчи, включително резервните играчи, 
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отколкото противника, то този отбор трябва да намали броя на 
своите играчи да бъде равен с броя на противника и капитанът 
на отбора трябва да съобщи на съдията имената и номерата на 
всеки играч, който е отхвърлен.

 � Ако един от отборите трябва да намали броя на играчите, за да 
е равен с този на противника, той може да изключи вратарите 
като играчи, които имат право да изпълняват дузпи.

 � Вратар, който е изключен от играчите имащи право да изпълня-
ват дузпите, за да бъде изравнен броя на играчите от неговия 
отбор с този на противника, т.е. вратар, който се намира в тех-
ническата зона на своя отбор, може да замени вратаря на своя 
отбор по всяко време.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ ОТ МАЧА ИЛИ ПРИ  

РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ
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 � Преди започване изпълнението на дузпите от точката за наказа-
телен удар, съдията трябва да провери дали еднакъв брой играчи, 
имащи право да изпълняват дузпите, от всеки отбор са останали 
в другата половина на игрището.

Техническата зона е специална зона за спортно-техническия щаб и ре-
зервните играчи. 

Тъй като размерът и положението на техническите зони може да са 
различни при отделните съоръжения, то дадените по-долу бележки 
представляват общи указания:: 

 � техническата зона заема 1 м от всяка страна на определената 
за сядане площ и се простира напред на разстояние от 75 см от 
страничната линия;

 � препоръчва се поставянето на маркировка за определянето на 
тази зона;

 � броят на лицата, на които е разрешено да присъстват в техниче-
ската зона, се определя в правилата на състезанието;

 � намиращите се лица в техническата зона се идентифицират пре-
ди началото на мача в съответствие с правилата на състезани-
ето;

ТЕХНИЧЕСКА ЗОНА



64

 � само едно служебно лице на отбора има право да дава тактически 
указания и да остава прав;

 � треньорът и другите служебни лица остават в границите на тех-
ническата зона само при специални обстоятелства, напр. маса-
жист или лекар влизат на игрището, с разрешението на съдиите 
и за да отидат при контузен играч или за да организират изнася-
нето му от игрището;

 � треньорът и другите лица, намиращи се в техническата зона, 
трябва да се държат по подобаващ начин, като не допускат за-
труднения за предвижването на играчите и съдиите;

 � резервните играчи и треньорът по физическа кондиция на игра-
чите могат да загряват по време на мача на предоставената за 
тази цел площ без да затрудняват движението на играчите и на 
съдиите и се държат по подобаващ начин 

ТЕХНИЧЕСКА ЗОНА
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Резервният помощник-съдия:

 � се определя според правилата на състезанието и замества хроно-
метриста, ако някой от съдиите не е в състояние да продължи 
ръководенето на мача. Той подпомага съдиите през цялото време;

 � подпомага изпълнението на административните задължени пре-
ди мача, по време на мача и след мача, съобразно изискванията на 
съдиите;

 � след мача предоставя доклад до съответните органи за всяка про-
ява на некоректно поведение или други инциденти, които са ста-
нали извън полезрението на съдиите. Той консултира съдиите за 
изготвянето на всички доклади;

 � отразява всички инциденти, които са се случили преди мача, по 
време на мача и след мача;

 � извършва всички алтернативни ръчни замервания с хронометъра 
в случай на повреда от всякакъв вид;

 � е разположен на подходящо място, но не в съседство с помощник-
съдиите.

 

РЕЗЕРВЕН ПОМОЩНИК-СЪДИЯ
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Съдиите трябва да подават посочените по-долу сигнали, като имат 
предвид, че има сигнали които се подават само от един съдия или че 
един сигнал трябва да се подава едновременно от двамата съдии.

Помощник-съдиите подават сигналите за прекъсване и за пети натру-
пан фал.

Сигнали, които се подават само от един съдия 

СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

Начален удар/ Подновяване на играта

Пряк свободен удар/Наказателен удар (дузпа) 
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

Тъч (1)                                         Тъч (2)  

  Ъглов удар (1)                                            Ъглов удар (2) 

Аут (1)                                                Aут (2) 
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

Прекъсване (тайм-аут)

    Отчитане на четири секунди (1)           Отчитане на четири секунди (2) 

  Пети акумулиран фал
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

Авантаж след акумулиран фал

Авантаж след непряк свободен удар фал

Акумулиран фал след
прилагането на авантажа (2) 

  Акумулиран фал след  
прилагането на авантажа (1)
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

Акумулиран фал след
прилагането на авантажа (4) 

    Предупреждение (жълт картон)    Отстраняване (червен картон) 

Непряк свободен удар

Акумулиран фал след 
прилагането на авантажа (3) 
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

                Номер на играч – 1        Номер на играч – 2 

    Номер на играч – 3            Номер на играч – 4 

     Номер на играч – 5           Номер на играч – 6 
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

       Номер на играч – 7            Номер на играч – 8 

      Номер на играч – 9            Номер на играч – 10 

       Номер на играч – 11          Номер на играч – 12 
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СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

        Номер на играч – 13   Номер на играч – 14 

       Номер на играч – 15              Гол 

               Автогол (1)              Автогол (2) 
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Сигнал от двама съдии при подновяване на играта

СИГНАЛИ НА СЪДИЯТА И ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА

Непряк свободен удар

Сигнали от помощник съдии 

Прекъсване (тайм-аут)      Пети акумулиран фал



Тълкуване на 

Правилата на играта 

футзал и указания  

за съдиите

Двамата основни лектори на Първия международен семинар, орга-
низиран в България (май 2014) – г-н ПЕДРО ГАЛАНТ (Испания)  
и проф. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ, отговорник за методиката 

и квалификацията на съдиите по футзал
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ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО

Повърхност на игрището

Мачовете трябва да се играят на равни повърхности, съгласно прави-
лата на състезанието. 

Изкуствена тревна настилка

Не се разрешава използването на изкуствена тревна настилка при ма-
чове от състезания между представителни отбори на асоциации-член-
ки на ФИФА или при мачове от международни състезания на клубове.

Маркировка на игрището

Не се разрешават маркировки на игрището с пунктирани линии.

Ако играч направи неправомерна маркировка върху игрището, той се 
наказва за неспортсменско поведение. Ако съдиите забележат такова 
действие по време на мача, те трябва да спрат играта, ако не могат 
да отсъдят авантаж, да отправят предупреждение на играча с нару-
шението за неспортсменско поведение и да подновят играта с непряк 
свободен удар за противниковия отбор от мястото, където се е на-
мирала топката при спирането на играта (вж. Правило 13 – Позициони-
ране при свободен удар).

За маркирането на игрището трябва да се направи опит да се използ-
ват само линиите, описани в Правило 1, но тъй като обикновено фут-
зал се играе в зали, които са оборудвани за различни спортове, трябва 
да се приемат и линии, които се различават от тези за футзал, като 
те не трябва да пречат на играчите и съдиите.

Не са разрешени никакви линии или маркировки на разстояние 5 м от 
втората точка за наказателен удар (за дълга дузпа) и вътре в наказа-
телното поле, които да посочват разстоянието, до което защитава-
щият вратар трябва да се оттегли при изпълнението на дълга дузпа.

Врати

Ако напречната греда се измести или се счупи, играта се спира до 
нейното ремонтиране или замяната й на място. При невъзможност 
напречната греда да бъде поправена, мачът трябва да се прекрати. 
Използването на въже вместо напречната греда е забранено. Ако на-
пречната греда може да бъде поправена, мачът се подновява със съдий-
ска топка от мястото на топката при спирането на играта, освен 
ако играта е била спряна вътре в наказателното поле. В този случай 
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ПРАВИЛО 1. ИГРИЩЕТО

един от съдиите пуска топката върху линията на наказателното поле 
в точката, която е разположена най-близо до мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта.

Безопасност

В правилата за състезанието се посочва разстоянието, което трябва 
да има между линиите, очарташащи игрището (страничните линии 
и гол-линиите) и преградите, които отделят зрителите, но това 
винаги трябва да е по начин, който да защитава безопасността на 
участниците.

Рекламиране на игрището

Ако правилата за състезанието не забраняват, рекламирането върху 
пода на игрището е разрешено, но това не трябва да пречи на игра-
чите или съдиите и да позволява очертаващи линии, предвидени в 
Правилата за играта на футзал да се виждат.

Рекламиране върху мрежите на вратите

Ако правилата за състезанието не забраняват, рекламирането върху 
мрежите на вратите е разрешено, но това не трябва да пречи на 
играчите или съдиите.

Рекламиране в техническите зони

Ако правилата за състезанието не забраняват, рекламирането върху 
пода на техническите зони е разрешено, но това не трябва да пречи-
на намиращите се в тези зони, третия съдия или съдиите.
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ПРАВИЛО 2. ТОПКАТА

Допълнителни топки

Около игрището може да се поставят допълнителни топки за използ-
ване по време на мача, като те трябва да отговарят на изискванията 
на Правило 2 и използването им става под наблюдението на съдиите.

Повече от една топка на игрището

Ако на игрището попадне допълнителна топка, докато топката е в 
игра, съдията трябва да спре мача само, ако допълнителната топка 
пречи на играта. Играта трябва да се поднови със съдийска топка от 
мястото на топката при спирането на играта, освен ако играта е 
била спряна вътре в наказателното поле. В този случай един от съди-
ите пуска топката върху линията на наказателното поле в точката, 
която е разположена най-близо до мястото, където се е намирала топ-
ката при спирането на играта.

Спукана или дефектирала топка

Ако топката се спука или дефектира след като се удари в една от 
страничните греди на врата или в напречната греда, и влезе във вра-
тата, съдията отсъжда гол.
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Процедура за смяна на играчи 

 � Смяната може да се извърши по време на игра или при спиране на 
играта, освен по време на прекъсване на играта (тайм-аут).

 � Играчът, който бива сменен, не се нуждае от получаване на разре-
шение от съдиите, за да напусне игрището.

 � Не е необходимо съдиите да разрешават влизането на резервен 
играч на игрището.

 � Преди да влезе на игрището, резервният играч изчаква играча, ко-
гото заменя да напусне игрището.

 � Играчът, който бива сменен трябва да напусне игрището през зо-
ната за смяна на своя отбор, освен ако той вече не е извън игрище-
то с разрешението на съдиите или поради причините, посочени в 
Правило 3 или Правило 4.

 � При определени условия може да бъде отказано разрешение за из-
вършване на смяна, напр. ако екипировката на резервния играч не 
е в ред.

 � Резервен играч, който не е извършил процедурата по смяната чрез 
стъпване на игрището през зоната за смени на собствения си от-
бор, не може да поднови играта чрез изпълнение на тъч, ъглов удар 
и др. докато не завърши процедурата по смяната.

 � Ако играч, който предстои да бъде сменен, откаже да напусне иг-
рището, смяната не може да се извърши.

 � Ако смяната бъде направена по време на почивката между полу-
времената или преди някое от продълженията, резервният играч 
може да влезе на игрището през зоната за смени след като бъде 
информиран третия съдия или съдията, ако липсва трети съдия.

Допълнителни лица на игрището

Външни фактори

Всеки, който не е посочен в списъка на играчите преди началото на 
мача като играч или резервен играч, или който не е служебно лице от 
отбора, се счита за външен фактор.

Ако външен фактор влезе на игрището:

 � съдиите трябва да спрат играта (макар и не веднага, ако външни-
ят фактор не възпрепятства играта);
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 � съдиите трябва да осигурят неговото отстраняване от игрище-
то и непосредствено заобикалящото пространство;

 � ако съдиите спрат мача, те трябва да подновят играта със съдий-
ска топка от мястото на топката при спирането на играта, освен 
ако играта е била спряна вътре в наказателното поле. В този случай 
един от съдиите пуска топката върху линията на наказателното 
поле в точката, която е разположена най-близо до мястото, където 
се е намирала топката при спирането на играта.

Служебни лица на отбора 

Ако служебно лице на отбора навлезе на игрището:

 � съдиите трябва да спрат играта (макар и не веднага, ако служеб-
ното лице не възпрепятства играта или може да се отсъди аван-
таж);

 � съдиите трябва да осигурят неговото отстраняване от игрище-
то и, ако поведението му е безотговорно, съдиите трябва да го 
изгонят от игрището и от неговото непосредствено заобикаля-
що пространство (място в техническата зона и прилежащите на 
игрището територии);

 � ако съдиите спрат мача, те трябва да подновят играта със съ-
дийска топка от мястото на топката при спирането на играта, 
освен ако играта е била спряна вътре в наказателното поле. В 
този случай един от съдиите пуска топката върху линията на 
наказателното поле в точката, която е разположена най-близо до 
мястото, където се е намирала топката при спирането на игра-
та.

Изгонени играчи

Ако изгонен играч навлезе на игрището:

 � съдиите трябва да спрат играта (макар и не веднага, ако изгоне-
ния играч не възпрепятства играта или може да се отсъди аван-
таж);

 � съдиите трябва да осигурят неговото отстраняване от игрище-
то и от неговото непосредствено заобикалящо пространство 
(място в техническата зона и прилежащите на игрището тери-
тории);

 � ако съдиите спрат мача, те трябва да подновят играта със съ-
дийска топка от мястото на топката при спирането на игра-
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та, освен ако играта е била спряна вътре в наказателното поле. 
В този случай един от съдиите пуска топката върху линията на 
наказателното поле в точката, която е разположена най-близо до 
мястото, където се е намирала топката при спирането на игра-
та.

Играч извън игрището 

Ако, след като е напуснал игрището, за да поправи неразрешена екипи-
ровка или екип, да бъде лекуван поради контузия или кървене, поради 
наличието на кръв върху екипа или поради всяка друга причина и с раз-
решението на съдиите, даден играч влезе обратно на игрището без 
разрешението на съдиите, съдиите трябва:

 � да спрат играта, макар и не веднага, ако могат да отсъдят аван-
таж;

 � да направят предупреждение на играча за влизане на игрището без 
разрешение

 � да наредят на играча да напусне игрището при необходимост 
(напр. нарушаване на Правило 4).

Ако съдиите спрат играта, тя трябва са де поднови:

 � с непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото на 
топката при спирането на играта (вж. Правило 13 – Позиционира-
не при свободен удар), ако няма друго нарушение;

 � в съответствие с Правило 12, ако играчът също наруши това пра-
вило.

Ако играч, който е извън игрището с разрешението на съдиите и 
който не е бил сменен от друг играч, влезе обратно на игрището без 
разрешението на съдиите или на третия съдия и освен това извър-
ши друго нарушение, което се наказва с предупреждение, бива изгонен 
от съдиите поради двойно предупреждение, напр. играчът влиза без 
разрешението на съдиите или на третия съдия и спъва противник 
по дързък начин. Ако това нарушение е извършено с прекомерна сила, 
играчът бива директно изгонен.

Ако съдиите спрат играта, тя трябва да бъде подновена в съответ-
ствие с Правило 12.

Ако играч случайно пресече една от очертаващите линии на игрище-
то, то не се счита, че играчът е направил нарушение. Ако играчът 
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напусне игрището като част от движение по време на игра, то не се 

счита, че играчът е направил нарушение

Резервни играчи

Ако резервен играч влезе на игрището нарушавайки процедурата за 

смяна или стане причина неговият отбор да играе с допълнителен 

играч, съдиите, асистирани от асистент съдиите трябва да спазват 

следните указания:

 � да спрат играта, макар и не веднага, ако могат да отсъдят аван-

таж;

 � да му отправят предупреждение за неспортсменско поведение, 

ако неговият отбор играе с играч повече, или за нарушаване на 

процедурата по смените ако смяната не е правилно извършена;

 � да бъде изгонен от игра, ако предотвратява очевидна възможност за 

отбелязване на гол за противниковия отбор. Броят на играчите в не-

говия отбор се намалява, независимо от това дали нарушението се 

състои в неправилна процедура за смяна, или неговият отбор играе 

с допълнителен играч, в този случай в допълнение на изгонването на 

резервния състезател, още един от играчите трябва да напусне иг-

рището, така че неговият отбор да играе с играч по-малко, с влизане 

на нов играч, както е уточнено в раздела на Правило 3, озаглавено 

„Отстраняване на играчи и резервни играчи “;

 � резервният играч трябва да напусне игрището при първото спи-

ране на мача, ако дотогава не го е напуснал, за да изпълни проце-

дурата по смяната, ако нарушението е направено поради тази 

причина или да отиде до техническата зона, ако неговият отбор 

играе с играч повече;

 � ако съдиите приложат авантаж, спират играта, когато против-

никовия отбор притежава топката и я подновяват с непряк сво-

боден удар за противниковия отбор от мястото на топката, 

когато играта е била спряна ( вж. Правило 13 – Позициониране при 

свободен удар).

 � ако съдиите приложат авантаж и спрат играта, тъй като про-

тивниковият отбор извърши нарушение, или тъй като топката 

ще напусне игрището, те трябва да подновят играта с непряк 

свободен удар за противниците на отбора със замяната от мяс-

ПРАВИЛО 3. БРОЯТ НА ИГРАЧИТЕ



83

тото на топката, когато играта е спряна (вж. Правило 13 – Пози-

циониране при свободен удар). При необходимост те предприе-

мат също дисциплинарни мерки в съответствие с извършеното 

нарушение от противниците на отбора със смяната.

 � ако съдиите приложат авантаж и друг играч от отбора, правещ 

смяна, извърши нарушение, което се наказва с пряк свободен удар 

или наказателен удар, съдиите санкционират отбора правещ смя-

ната с пряк свободен удар (вж. Правило 13 – Позициониране при 

свободен удар) или с наказателен удар. При необходимост те 

предприемат дисциплинарни мерки в съответствие с извърше-

ното нарушение. 

 � ако съдиите приложат авантаж и смяната не бъде извършена спо-

ред процедурата за извършване на смени, и извърши нарушение, 

което се наказва с пряк свободен удар или наказателен удар, съди-

ите санкционират отбора, правещ смяната, с пряк свободен удар 

(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар) или наказа-

телен удар. При необходимост те предприемат дисциплинарни 

мерки в съответствие с извършеното нарушение;

 � ако съдиите приложат авантаж и отборът, правещ смяната иг-

рае с играч повече, и този играч извърши нарушение, което се 

наказва с пряк свободен удар или наказателен удар, съдиите санк-

ционират отбора, правещ смяната, с непряк свободен удар от 

мястото на топката при спирането на играта (вж. Правило 13 

– Позициониране при свободен удар). При необходимост те пред-

приемат дисциплинарни мерки в съответствие с извършеното 

нарушение.

Ако поименно определен резервен играч смени играч преди началото 

на мача, без служебните лица на отбора да информират длъжностни-

те лица на мача, съдиите подпомагани от помощник-съдиите, трябва 

да се придържат към следните указания:

 � да спрат играта, макар и не веднага, ако могат да отсъдят аван-

таж;

 � да не му отправят предупреждение, но той трябва да напусне 

игрището при първото спиране в мача, за да изпълни процедурата 

за смяна, напр. да влезе през зоната за смяна на своя отбор;
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 � ако съдиите приложат авантаж, спират играта веднага когато 
отборът който прави замяната владее топката, и я подновяват 
с непряк свободен удар на противниковия отбор от мястото на 
топката при спирането на играта (вж. Правило 13 – Позиционира-
не при свободен удар);

 � ако съдиите приложат авантаж и спрат играта, тъй като против-
никовият отбор извърши нарушение или защото топката ще на-
пусне игрището, съдиите трябва да подновят играта с непряк сво-
боден удар за противника на отбора, правещ смяната, от мястото 
на топката при спирането на играта (вж. Правило 13 – Позициони-
ране при свободен удар). При необходимост те предприемат също 
дисциплинарни действия в съответствие с извършеното наруше-
ние от противниците на отбора, правещ смяната;

 � ако съдиите приложат авантаж и резервният играч или друг играч 
от неговия отбор извърши нарушение, което се наказва с пряк 
свободен удар (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар), 
съдиите санкционират неговия отбор с пряк свободен удар или 
наказателен удар. При необходимост те предприемат също дис-
циплинарни мерки в съответствие с извършеното нарушение.

Ако резервен играч извърши нарушение (което се наказва с изгонване 
от играта) преди да влезе на игрището, то броят на играчите в не-
говия отбор не се намалява и друг резервен играч или играчът, който 
трябва да бъде сменен, може да влезе на игрището.

Разрешено напускане на игрището

Освен обикновената смяна, играчът може да напусне игрището без 
разрешението на съдиите при следните положения:

 � като част от движение при играта, като той незабавно се връща 
на игрището, т.е. за да играе с топката, или за да застане в изгод-
но положение чрез дриблиране около противника. Обаче, той няма 
право да напусне игрището и да минава зад някоя от вратите 
преди да влезе обратно на игрището с цел да измами противни-
ците; ако направи това, съдиите спират играта, ако не могат да 
приложат авантаж. Ако съдиите спрат играта, трябва да я подно-
вят с непряк свободен удар от мястото на топката при спиране-
то на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар). 
Играчът получава предупреждение за напускане на игрището без 
разрешението на съдиите;
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 � поради контузия. Играчът трябва да получи разрешението на съ-
диите или на третия съдия, за да се върне обратно на игрището, 
ако не е бил заменен. Ако играчът има кървяща рана, кървенето 
трябва да е спряло преди той да се върне на игрището и това 
трябва да се провери от съдиите или от третия съдия.

 � за да поправи или да махне нещо от екипировката. Играчът тряб-
ва да получи разрешението на съдиите, за да се върне обратно 
на игрището, ако не е бил заменен, съдиите или третия съдия 
трябва да проверят екипировката му преди завръщането в мача.

Неразрешено напускане на игрището

Ако играч напусне игрището без разрешението на съдиите и пора-
ди причини, които не са разрешени в Правилата на играта за футзал, 
хронометристът  или третият съдия подава акустичен сигнал, за да 
информира съдиите в случай, че не може да се приложи авантаж. Ако е 
необходимо да спрат играта, съдиите санкционират отбора на про-
винилия се играч с непряк свободен удар от  мястото на топката при 
спирането на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен 
удар). Ако е приложен авантаж, те трябва да подадат акустичен сиг-
нал при следващото спиране на играта. Играчът получава предупреж-
дение за неразрешено напускане на игрището без разрешението на 
съдиите.

Минимален брой играчи

Въпреки че мачът не може да започне, ако някой от отборите се със-
тои от по-малко от трима играчи, минималният брой на играчите 
(включително играчи и резервни играчи), които са необходими за мача, 
се определя от асоциациите-членки. 

Мачът не може да продължи, ако някой от отборите е с по-малко от 
трима играчи.

Ако един отбор има по-малко от трима играчи, тъй като един или по-
вече играчи преднамерено напуснат игрището, съдиите не са длъжни 
да спрат мача незабавно и може да се приложи авантаж. В тези случай 
съдиите не трябва да подновят играта след нейното спиране, ако 
даден отбор няма минималния брой от трима играчи.

Контузени играчи

Ако има контузени играчи, съдиите трябва да се придържат към след-
ните указания:
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 � да позволят мача да продължи, докато топката излезе извън игра, 
ако според мнението на съдиите играчът е леко контузен;

 � да спрат играта, ако според съдиите играчът е сериозно конту-
зен;

 � след въпроси към контузения играч, съдиите могат да разрешат 
един или най-много двама лекари да влязат на игрището при кон-
тузения играч и да уредят неговото безопасно и бързо премест-
ване от игрището;

 � носачи с носилка могат да влязат на игрището само след сигнал 
от съдията;

 � съдиите трябва да се убедят, че контузения играч е изнесен извън 
игрището безопасно и бързо;

 � играчът няма право да получи лекарска помощ на игрището, освен 
ако сериозността на контузията го изисква;

 � всеки играч, който има кървяща рана, трябва да напусне игрището 
и не може да се върне докато съдиите не се убедят, че кървенето 
е спряло (третият съдия може да провери, но съдиите разреша-
ват влизането му на игрището, ако той не е бил заменен). Играч 
няма право да носи дреха, върху която има петна от кръв;

 � веднага, когато съдиите разрешат на лекарите да влязат на игри-
щето, играчът трябва да напусне игрището на носилка или ходей-
ки Играта не се подновява докато въпросният играч не напусне 
игрището;

 � контузеният играч може да напусне игрището от място, което  
не е част от зоната за смени. Той може да направи това през всяка 
линия, която маркира границите на игрището;

 � контузеният играч може да бъде заменен, но заменящият го играч 
трябва да влезе на игрището през зоната за смени след като кон-
тузеният играч е напуснал игрището;

 � ако не е бил заменен, контузеният играч може да се завърне на иг-
рището само след подновяването на мача;

 � ако не е бил заменен, контузеният играч може да се завърне на иг-
рището когато топката е в игра, но само от страничната линия. 
Когато топката е извън игра, той може да влезе на игрището от 
всяка от очертаващите игрището линии (странична или голова 
линия);
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 � само съдиите дават разрешение контузен играч, който не е бил 
заменен, да се завърне на игрището, независимо дали топката е в 
игра или не. Играчът няма право да влиза, ако топката е в игра и 
ако играта се развива през зоната, в която той се намира;

 � съдиите могат да разрешат на контузения играч да се завърне на 

игрището, ако третият съдия е проверил готовността на игра-

ча;

 � ако играта не е спряна по друг начин или поради друга причина, 

или ако контузията на играча не е в резултат от нарушаване на 

Правилата на играта за футзал, съдиите трябва да спрат играта 

и да я подновят чрез съдийска топка от мястото на топката при 

спирането на играта, освен ако играта не е спряна вътре в нака-

зателното поле. В този случай един от съдиите пуска съдийска 

топка на линията на наказателното поле в точката, разположена 

най-близо до мястото, където се е намирала топката при спира-

нето на играта;

 � когато съдиите са взели решение да покажат картон на играч, кой-

то е контузен и трябва да напусне игрището за лечение, съдиите 

трябва да покажат картона преди играча да напусне игрището;

 � не се показва картон на контузен играч, докато получава лекарска 

помощ, а след нейното завършване и преди подновяването на иг-

рата. Ако играчът трябва да напусне игрището на носилка, съдии-

те показват картона преди той да е напуснал игрището;

 � третият съдия подпомага съдиите при изпълнението на разре-

шенията за влизане на игрището, предоставени на резервните 

играчи, които заместват контузили се играчи.

Изключения от това правило се правят само когато:

 � контузеният е вратар;

 � вратар и друг играч са се сблъскали и се нуждаят от незабавно 

внимание;

 � играчи от един и същи отбор са се сблъскали и се нуждаят от 

незабавно внимание;

 � настъпила е сериозна контузия, напр. глътнат език, мозъчно съ-

тресение, счупен крак, счупена ръка и др.
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Напитки

Съдиите разрешават на играчите да поемат напитки по време на 

прекъсванията (тайм-аут) или по време на спиране на мача, но само 

извън игрището, така че игрището да не се мокри. Забранено е хвър-
лянето на торбички с течности или на други предмети, съдържащи 
течности на игрището.

Отстраняване на играчи

 � Ако играч, който е извършил нарушение, е отстранен от терена 
поради второ предупреждение или директно след прилагането на 
авантаж и неговият отбор допусне гол след прилагането на аван-
тажа, преди той да е отстранен, броят на играчите в неговия 
отбор не се намалява, тъй като нарушението е извършено преди 
отбелязването на гола;

 � Ако по време на почивката или преди началото на едно от продъл-
женията, играч извърши нарушение, което се наказва с отстраня-
ване, неговият отбор започва следващото полувреме или продъл-
жението с един играч по-малко.
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ПРАВИЛО 4. ЕКИПИРОВКА НА ИГРАЧИТЕ

Основна екипировка

Цветове: 

 � ако фланелките на двамата вратари са с еднакъв цвят и ако никой 
от тях не притежава друга фланелка, за да се преоблече, съдията 
разрешава играта за започне.

Ако играч случайно загуби обувката си и веднага след това играе с топ-
ката и отбележи гол, не е извършено нарушение и голът се зачита, 
тъй като обувката е загубена случайно.

Друга екипировка

Играч може да използва екипировка, която се различава от основната 

екипировка, ако нейната единствена цел е да го предпазва физически и 

не представлява опасност за нето и за останалите играчи.

Всички артикули от облеклото или екипировката се проверяват от 

съдиите и се определят като безопасни.

Съвременни защитни средства като шапки, маски, наколенки и нала-

кътници, изработени от мек, лек и ватиран материал, не се считат 

за опасни и следователно са разрешени.

Когато се използва защитна шапка е необходимо:

 � да бъде черна или същия цвят като основния цвят на тениската 

(само ако състезателите от един и същи отбор носят същия цвят);

 � да e съответстваща на професионалния вид на екипировката на иг-

рача;

 � да бъде отделно от фланелката; 

 � да бъде безопасна и да не излага на риск играча, който я носи или ня-

кой друг играч (пр. със закопчалка около врата);

 � да няма изпъкналости и стърчащи елементи.

Спортните очила са разрешени, ако те не представляват опасност 

за играчите.

Ако част от облеклото или екипировката, която е била проверена 

в началото на мача и е определена като безопасна, стане опасна или 

се използва по опасен начин по време на мача, се забранява за бъдещо 

използване.
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Използването на радио комуникационни системи между играчи и/или 

техническия персонал е забранено.

Бижута

Всички бижута (огърлици, пръстени, гривни, обеци, кожени ленти, гуме-

ни ленти и др.) са изрично забранени и трябва да бъдат свалени от иг-

рачите и резервните играчи преди началото на мача. Не се разрешава 

използването на ленти за покриване на бижутата.

Забранява се също носенето на бижута от съдиите и помощник съ-

диите (освен за съдиите, на които се разрешава да носят часовник 

или подобно устройство за следене времето през мача, ако отсъства 

хронометрист).

Номерация на играчите 

Правилата на състезанието трябва да определят номерирането на 

играчите, което обикновено е от 1 до 15 като номер 1 е запазен за 

вратаря.

Организаторите трябва да имат предвид, че съдиите не могат да 

сигнализират за номера, които са по-големи от 15.

Номерът на всеки играч трябва да се вижда на гърба му и да се разли-

чава от основния цвят на фланелката. Правилата на състезанието оп-

ределят размера на номерата и дали те са задължителни, както и голе-

мината на другите елементи от основната екипировка на играчите.

Дисциплинарни санкции

Преди започването на мача играчите и резервните играчи трябва да 

бъда проверени дали не носят неразрешени дрехи или бижута. Трети-

ят съдия прави втора визуална проверка на резервните играчи преди 

да влязат на игрището. Ако бъде установено, че играчът е облечен с 

неразрешено облекло или има неразрешени бижута по време на мача, 

съдиите трябва:

 � да информират играча, че въпросния артикул трябва да се свали;

 � да наредят на играча да напусне игрището при следващото спи-

ране на играта, ако той не е в състояние или не желае да изпълни 

нареждането

ПРАВИЛО 4. ЕКИПИРОВКА НА ИГРАЧИТЕ
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 � да отправят предупреждение към играча, ако той твърдо отказва 
да изпълни нареждането или след като му е наредено да отстрани 
артикула, бъде установено, че той отново го носи.

Ако играта бъде спряна, за да се направи предупреждение на играча, 
трябва да се отсъди непряк свободен удар за противниковия отбор 
от мястото на топката, когато играта е била спряна (вж. Правило 
13 – Позициониране при свободен удар).
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Права и задължения

Футзал е състезателен спорт и съдиите трябва да разбират, че фи-

зическият контакт между играчите е нормална и приемлива част от 

играта. Въпреки това, ако играчите не спазват Правилата на играта 

за футзал и принципите на спортсменството, т.е. честната игра, 

съдиите трябва да предприемат съответното действие, за да гаран-

тират тяхното спазване.

Съдиите трябва да прекратят мача, ако според тях осветлението не 

е подходящо поради някаква причина. Ако повредата не може да бъде 

поправена, съдиите отлагат мача.

Ако предмет, хвърлен от зрител удари длъжностно лице за мача, иг-

рач или служебно лице на отбора, съдията може да разреши мача да 

продължи или да прекрати мача в зависимост от сериозността на 

инцидента. При всички случаи той трябва да съобщи за инцидента/

инцидентите на съответните органи.

Съдиите имат правомощие да предупреждават или да отстраняват 

играчи по време на почивката между полувремената и след като мача 

е завършил както и през продълженията  и изпълнението на дузпи от 

точката за наказателен удар, тъй като дисциплинарните решения ос-

тават в техните компетенции през това време.

Ако един от съдиите временно не е в състояние да изпълнява задълже-

нията си поради някаква причина, играта може да продължи под над-

зора на другия съдия и помощник съдиите, до следващото излизане на 

топката от игра.

Авантаж

Съдиите могат да дадат авантаж винаги, когато е налице нарушение 

и Правилата на играта за футзал не забраняват изрично прилагането 

на авантажа. Например, разрешено е при ситуация вкарване на топ-

ката от аут и наличие на атакуващи играчи вътре в наказателното 

поле, ако вратарят желае вкарването на топката да стане бързо. Това 

обаче не е разрешено, когато тъчът е изпълнен по неправилен начин. 

Авантажът не е разрешен за нарушения на правилото за отброяване 

на четири секунди, освен ако  нарушението е направено от вратаря 

при контролиране на топката, когато тя вече е в игра в неговата по-

ловина на игрището и ако той загуби притежанието на топката. При 

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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останалите случаи: свободни удари, тъчове, изчистване на топката 
от вратата и ъглови удари, съдиите не могат да прилагат авантажа.

Съдиите трябва да вземат под внимание следните обстоятелства, 
когато решават дали да приложат авантаж или да спрат играта:

 � Сериозността на нарушението: Ако нарушението е основание за 
отстраняване, съдията трябва да спре играта и да отстрани иг-
рача, освен ако е налице възможност за отбелязване на гол;

 � Мястото, където е извършено нарушението: колкото по-близо 
до противниковата врата, толкова по-резултатно може да бъде;

 � Възможностите на незабавната обещаваща атака;

 � Извършеното нарушение не трябва да е шести или последващ 
акумулиран фал за отбора, освен ако е налице възможност за отбе-
лязване на гол;

 � Психологията и степента на трудност на мача. 

Решението за наказване на първоначалното нарушение трябва да се 
взема за няколко секунди, но не е възможно връщане назад, ако съответ-
ния сигнал не е бил подаден преди това или се е допуснало преминава-
не в нова фаза на играта.

Ако нарушението изисква предупреждение, то трябва да се направи 
при следващото спиране на играта. Обаче, ако налице няма чист аван-
таж, се препоръчва съдиите на спрат играта и незабавно да направят 
предупреждението към играча. Ако предупреждението не е направено 
при следващото спиране, то не може да се направи на по-късен етап.

Ако нарушението изисква подновяване на играта с непряк свободен 
удар, съдиите трябва да прилагат авантажа, за да гарантират про-
дължаването на играта, но така че това да не доведе до репресивна 
мярка и да не във вреда на отбора срещу който е извършено наруше-
нието.

Едновременно извършване на повече от едно нарушение

 � Нарушения, които са извършени от двама или повече играчи от 
единия отбор:

   съдиите трябва да накажат по-тежкото нарушение;

   играта трябва да се поднови съобразно извършеното по-тежко 
нарушение;

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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   независимо от горните два параграфа, съдиите отправят пре-
дупреждение или отстраняват играчите в зависимост от из-
вършените нарушения или не предприемат никакви дисципли-
нарни действия;

   ако извършените нарушения се наказват с пряк свободен удар, 
съдиите нареждат регистрирането на съответните акумули-
рани фалове.

 � Нарушения, които са извършени от играчи от различни отбори:

   съдиите спират мача, тъй като не могат да приложат аван-
таж, и подновяват играта със съдийска топка от мястото на 
топката при спирането на играта, освен ако играта не е била 
спряна вътре в наказателното поле. В този случай един от съ-
диите пуска топката на линията на наказателното поле в точ-
ката, която е разположена най-близо до мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта;

   Независимо от торния параграф, съдиите отправят преду-
преждение или отстраняват играчите в зависимост от извър-
шените нарушения или не предприемат никакви дисциплинарни 
мерки;

   ако извършените нарушения се наказват с пряк свободен удар, 
съдиите нареждат регистрирането на съответните акумули-
рани фалове.

Външна намеса

Съдиите спират играта, ако зрител изсвири със свирка и счетат, 
че това действие пречи на играта, напр. ако играч вземе топката с 
ръце. Ако играта е спряна, тя трябва да се поднови със съдийска топка 
от мястото на топката при спирането на играта, освен ако играта 
не е била спряна вътре в наказателното поле. В този случай един от 
съдиите пуска топката на линията на наказателното поле в точката, 
която е разположена най-близо до мястото, където се е намирала топ-
ката при спирането на играта.

ПРАВИЛО 5. СЪДИИТЕ
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Отброяване на четири секунди, когато топката е в игра

Всеки път, когато вратарят на отбора притежава топката докато 
тя е в игра и се намира в неговата половина на игрището, един от 
съдиите (по-близкия) извършва видимо отброяване на четирите се-
кунди.

Подновяване на играта

Съдиите обръщат специално внимание на подновяването на играта, 
което да става бързо и да не позволяват забавяне поради никакви 
тактически причини след временното й спиране (тъч, вкарване  на 
топката от вратата, ъглов удар или свободен удар). При тези случаи 
започва отброяване на четирите секунди и не е необходимо да се 
използва свирка. При случаи, в които подновяването на играта не поз-
волява отброяване на четирите секунди (начален дар или наказателен 
удар), играчът или играчите, които забавят изпълнението получават 
предупреждение.

Разрешава се присъствието на лица, които да държат топки и са раз-
положени около игрището, с цел ускоряване подновяването и развити-
ето на играта.

Позициониране, когато топката е в игра 

Препоръки:

 � Игровата ситуация винаги трябва да бъде между съдията и вто-
рия съдия.

 � Съдиите трябва да използват система „широк диагонал”.

 � Заставането извън страничната линия позволява по-лесно да се 
следи играта и другия съдия.

 � Съдията, който се намира по-близо до играта, трябва да е в зри-
телното поле на другия съдия.

 � Единият от съдиите трябва да е разположен достатъчно близо, за 
да наблюдава играта без да й пречи.

 � „Това, което трябва да се види” не винаги става в близост до топ-
ката. Съдията трябва да обръща внимание и за:

   агресивно противопоставяне между отделни играчи извън зона-
та на топката;

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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   евентуални нарушения в наказателното поле, към което се на-
сочва играта;

   нарушения, които са направени след отиграването на топката.

Общи принципи за позициониране по време на мача 

Единият от съдиите трябва на е на една линия с предпоследния за-
щитник или с топката, ако тя се намира по-близо до головата линия, 
отколкото предпоследния защитник. Съдиите винаги трябва да са с 
лице към игрището.

Вкарване на топката от аут

Единият от съдиите трябва да заеме позиция на една линия с края 
на наказателното поле и да следи вратарят да не докосва топката с 
ръцете си извън наказателното поле, като в същото време отброява 
секундите, докато топката е в негово притежание.

След като вратарят е вкарал топката в игра, съдията трябва да зае-
ме подходяща позиция, за контрол на мача.

Ситуации „Има гол – няма гол”

Когато е отбелязан гол и няма никакви колебания за решението, съдия-
та и вторият съдия трябва да установят зрителен контакт помежду 
си и съдията, който се намира най-близо до масата на хронометриста 
трябва да се доближи до хронометриста и третия съдия, на които 
да съобщи със задължително сигнализиране номера на играча, който е 
отбелязал гола.

Ако е отбелязан гол, но топката все още е в игра, съдията който се 
намира най-близо, изсвирва със свирката, за да привлече вниманието 
на другия съдия и след това съдията, който се намира най-близо до 
масата на хронометриста трябва да се доближи до хронометриста 
и третия съдия, на които да съобщи със задължително сигнализиране 
номера на играча, който е отбелязал гола

Позициониране при положения, когато топката не е в игра

Най-добрата позиция е тази, от която съдията може да вземе правил-
ното решение. Всички препоръки относно позиционирането се бази-
рат на вероятности и трябва да се актуализират като се използва 
специфична информация за отборите, играчите и събитията в мача 
от тази гледна точка.
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Позициониранията, които са предложени в графиките по-долу са ос-
новни; някои са препоръчителни за съдиите, а други са задължителни. 
Показаното позициониране има за цел да подчертае, че всяка препоръ-
чителна позиция е действително позициониране, с което най-вероят-
но съдията е в състояние да оптимизира ефективността на решени-
ята си. Периметъра на зрителен контрол може да е по-голям, по-малък 
или ситуиран по друг начин в зависимост от обстоятелствата.

1. Позиция – начален удар (задължителна) 

При започването на мача, съдията който се намира на страничната 
линия, където е зоната за извършване на смени, трябва да е на една 
линия с централната линия, за да следи началният удар да се изпълни в 
съответствие с установената процедура.

Вторият съдия трябва да е на една линия с предпоследния защитник 
на отбора, който не изпълнява началния удар.

2. Позиция – вкарване на топката от вратата (аут)

1. Единият съдиите трябва първо да провери дали топката е вътре 
в наказателното поле:

 � ако топката не е правилно позиционирана, съдията може да запо-
чне отброяването на четирите секунди, считайки че вратарят е 
бил готов да вкара топката от аут или се забавя да вземе топка-
та в ръце поради тактически причини.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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2. След като топката е вътре в наказателното поле, единият от съ-

диите трябва да заеме позиция на една линия с линията на наказател-

ното поле, за да провери дали топката напуска наказателното поле 

(топка в игра) и дали атакуващите играчи са извън полето. След това 

той извършва отброяването на четирите секунди, независимо от 

това дали отброяването е започнало в съответствие с предишния 

параграф.

3. Накрая, съдията който наблюдава вкарването на топката от аут, 

трябва да заеме подходяща позиция за контролиране на мача, което 

при всички случаи представлява приоритет.

3. Позиция – ъглов удар (задължителна) (1) 

При изпълнение на ъглов удар, съдията който е най-близо до мястото, 

откъдето ще се изпълнява удара, заема позиция на страничната линия 

на разстояние приблизително 5 м от дъгата за изпълнение на ъглов 

удар. От това място той трябва да следи дали топката е правилно 

поставена в дъгата за изпълнение на ъглов удар и дали защитниците 

са се оттеглили на разстояние от 5 м. Съдията, който е отдалечен 

от мястото за изпълнението на ъгловия удар, заема позиция зад дъга-

та за изпълнение на удара на една линия с гол-линията. От това поло-

жение той наблюдава топката и поведението на играчите.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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4. Позиция – ъглов удар (задължителна) (2) 

5. Позиция – свободен удар (1) 

При изпълнение на свободен удар, съдията който е най-близо заема 
позиция на една линия с топката и следи дали топката е правилно 
поставена както и наблюдава играчите за спазване на дистанция от 
5м., докато се изпълнява удара. Съдията, който е по-далече от място-
то, откъдето ще се изпълнява удара, трябва да заеме позиция на една 
линия с предпоследния защитник или с головата линия, което в този 

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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случай е приоритет. Двамата съдии трябва да са в готовност да 
проследят траекторията на топката и да тичат по страничната 
линия към дъгата за изпълнение на ъглов удар, ако ударът е изпълнен 
към вратата и те не са на една линия с гол-линията.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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8. Позиция – свободен удар (4) 

9. Позиция – наказателен удар (задължителна) 

Единият от съдиите заема позиция на една линия с точката за нака-
зателен удар на приблизително разстояние от 5 м и следи дали топ-
ката е правилно поставена, установява самоличността на изпълнява-
щия удара и наблюдава играчите за спазване на дистанцията от 5 м, 

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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докато се изпълнява удара. Той не позволява изпълнението на удара, 
докато не провери дали позицията на всички играчи е правилна и бива 
подпомаган от другия съдия при необходимост. Другият съдия тряб-
ва да застане на пресечната точка на головата линия с линията на 
наказателното поле. Ако вратарят се придвижи напред от головата 
линия преди изпълнението на наказателния удар и не бъде отбелязан 
гол, съдията дава свирков сигнал, за да обозначи че наказателният удар 
трябва да се повтори.

10. Позиция – удари от втората точка за изпълнение на наказателен 

удар (дълга дузпа) (задължителна) 

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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Единият от съдиите застава на една линия с втората точка за изпъл-
нение на наказателен удар (дълга дузпа) на приблизително разстояние 
от 5 м и следи дали топката е правилно поставена, установява само-
личността на изпълняващия удара и наблюдава играчите за спазване 
на дистанцията от 5 м, докато се изпълнява удара. Той не позволява 
изпълнението на удара, докато не провери дали позицията на всички 
играчи е правилна и бива подпомаган от другия съдия при необходи-
мост. Другият съдия трябва да застане на пресечната точка на го-
ловата линия с линията на наказателното поле и следи дали топката 
влиза във вратата.

11. Позиция – свободни удари, започващи с 6-ти натрупан фал 

(задължителна) (1) 

Единият от съдиите застава на една линия с топката на приблизител-
но разстояние от 5 м (при възможност), проверява дали топката е 
правилно поставена, установява самоличността на изпълняващия уда-
ра и наблюдава играчите за спазване на дистанцията от 5 м., докато 
се изпълнява удара. Той не позволява изпълнението на удара, докато 
не провери дали позицията на всички играчи е правилна и бива подпо-
маган от другия съдия при необходимост. Другият съдия трябва да 
застане на пресечната точка на головата линия с линията на наказа-
телното поле и следи дали топката влиза във вратата.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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12. Позиция – свободни удари, започващи с 6-ти натрупан фал

(задължителна) (2) 

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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17. Позиция – тъч (задължителна) (5) 

При изпълнение на тъч в близост до дъгата за изпълнение на ъглов удар 
в полза на атакуващия отбор, съдията който се намира най-близо до 
мястото, откъдето ще се изпълни удара, остава на приблизително 
разстояние от 5 м. От тази позиция той проверява дали тъчът се 
изпълнява в съответствие с процедурата и дали защитниците са се 
оттеглили на разстояние от 5 м от страничната линия. Съдията, 

16. Позиция – тъч (4) 
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който се намира по-далече от мястото, откъдето се изпълнява тъча, 
заема позиция зад дъгата за изпълнение на ъглов удар, на една линия с 
головата линия. От тази позиция той наблюдава линията на вратата 
и поведението на играчите.

18. Позиция – удари от точката за наказателен удар за определяне 

победителя от мача или от мачове при разменено гостуване (за-

дължителна) 

Съдията трябва да застане на головата линия на приблизително раз-
стояние от 2 м от вратата. Неговото основно задължение е да следи 
дали топката пресича линията и дали вратарят пристъпва напред 
от линията:

 � когато види, че топката е пресякла головата линия, съдията тряб-
ва да установи визуален контакт с втория съдия, за да провери 
дали няма извършено нарушение.

Вторият съдия трябва да застане на една линия с точката за наказа-
телен удар на приблизително разстояние от 3 м, за да провери дали 
топката и вратарят на отбора, който изпълнява удара, са застанали 
правилно.

Третия съдия трябва да застане в централния кръг, за да контролира 
останалите играчи от двата отбора.

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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Хронометристът трябва да застане на масата на хронометриста и 
проверява дали играчите, които няма да участват в изпълнението на 
наказателните удари, и служебните лица имат коректно поведение.

Всички съдии записват изпълнените наказателни удари и номерата на 
играчите, които са ги изпълнили.

Използване на свирка

Използването на свирка е задължително за: 

 � Начални удари: 

   за започване на играта (1-во и 2-ро полувреме и 1-во и 2-ро про-
дължение при необходимост); 

   за подновяване на играта след гол.

 � Спиране на играта: 

   за свободен удар или наказателен удар;

   ако мачът е прекратен или отложен или за потвърждаване на 
акустичния сигнал на хронометриста, когато той завършва по-
лувремето или при завършване на траекторията на топката, 
ако тя се насочва съм една от вратите след като полувремето 
е завършило.

 � Подновяване на играта за: 

   свободни удари когато е необходимо определено разстояние;

   удари от втората точка за изпълнение на наказателен удар 
(дълга дузпа);

   свободни удари без стена, започващи с 6-тия акумулиран фал;

   наказателни удари;

 � подновяване на играта след като е била спряна поради: 

   отправяне на предупреждение или изгонване поради некорект-
но поведение;

   контузия на един или повече играчи;

Използването на свирка не е необходимо за:: 

 � спиране на играта за: 

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДИИ 
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   вкарване на топката от вратата, ъглов удар или тъч (задължи-
телно е ако положението е неясно)

   гол (задължително е, ако топката не е влязла чисто във врата)

 � Подновяване на играта от: 

   свободен удар, ако разстоянието от 5 м не е спазено, или про-
тивниковият отбор на играча, който изпълнява удара, не  е из-
вършил шест акумулирани фала, или за вкарване на топката от 
аут, ъглов удар или тъч.

Свирката не може да се използва за: 

 � Подновяване на играта със съдийска топка.

Прекалено честото използване на свирката ще има по-малко въздейст-
вие при необходимост. Когато отборът, който изпълнява свободен 
удар, тъч или ъглов удар, изисква спазването на необходимото разсто-
яние или правилното разположение на противниковите играчи при 
вкарване на топката от аут, съдиите ясно информират играчите, 
че играта не може да бъде подновена без свирков сигнал. Ако в тези 
случаи играчът поднови играта преди сигнала на съдията, играчът по-
лучава предупреждение за некоректно поведение.

Ако по време на игра един от съдиите изсвири със свирката поради 
грешка, съдиите трябва да спрат мача, ако счетат че това действие 
е намеса в играта. Ако съдиите спрат мача, те трябва да подновят 
играта със съдийска топка от мястото на топката  при спирането 
на играта, освен ако играта е била спряна в наказателното поле. В 
този случай, един от съдиите пуска топката на линията на наказа-
телното поле в точката, която е най-близо до мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта. Ако звукът на свирката 
не дава отражение върху играта, съдиите дават ясни сигнали играта 
да продължи.

Език на тялото 

Езикът на тялото е средство, което съдиите използват:

 � за да си помогнат при ръководене на мача;

 � за да покажат самочувствие и респект.

Езикът на тялото не е средство:

 � за обясняване на решение.

СИГНАЛИ НА ПОМОЩНИК-СЪДИИ
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Задължения и отговорности

Третият съдия и хронометристът подпомагат съдиите при ръко-
воденето на мача в съответствие с Правилата на играта за футзал. 
Те подпомагат също съдиите по всички други въпроси, участващи в 
провеждането на мача по искане и под ръководството на съдиите. 
Обикновено това включва въпроси като:

 � проверка на игрището, на използваните топки и на екипировката 
на играчите;

 � разрешаване на въпроси при наличието на проблеми с екипировка-
та или с кървящи рани;

 � наблюдаване на процедурата по смяна на играчи;

 � записват по време на мача, отбелязаните головете, акумулирани-
те фалове, предупредените и отстранени състезатели и др..

Позициониране на помощник-съдиите и работа в екип

1. Начален удар 

Третият съдия е разположен на масата на хронометриста и проверя-
ва дали резервните играчи, служебните лица и другите лица са разпо-
ложени правилно.

Хронометристът е разположен на масата на хронометриста и про-
верява дали началните удари се изпълняват правилно.

2. Общо разположение по време на мач 

Третият съдия проверява дали резервните играчи, служебните лица 
и другите лица са на правилното място. За да извършват това, той 
трябва да се придвижва по страничната линия при необходимост, но 
без да навлиза на игрището.

Хронометрисътът е разположен на масата на хронометриста и оси-
гурява хронометъра да се спира и да се пуска в съответствие с разви-
тието на играта.

3. Смени 

Третият съдия проверява дали екипировката на резервните играчи е 
в ред и дали смените се извършват правилно. За да прави това той 
трябва да се придвижва по страничната линия при необходимост, но 
без да навлиза на игрището.

ПРАВИЛО 6. ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА
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4. Удари от точката за наказателен удар 

Третият съдия трябва да се намира в тази половина на игрището, в 
която няма да се изпълняват наказателните удари, заедно с определе-
ните за това играчи. От своето място той наблюдава поведението 
на играчите и следи никой от играчите да не изпълнява наказателен 
удар преди да е настъпил реда му.

Хронометристът е разположен на масата на хронометриста и отра-
зява резултата след изпълнението на всеки наказателен удар.

Сигнали на помощник-съдиите (задължителни) 

Помощник съдиите трябва да сигнализират за пети акумулиран фал 
на отбора и за искане за прекъсване, като с ръце посочват скамейката 
на отбора, който е извършил своя пети акумулиран фал или е поискал 
прекъсването. 

Акустични сигнали 

Акустичният сигнал е важен сигнал в мача, който се използва само кога-
то е необходимо да се привлече вниманието на съдиите.

Положения, при които акустичният сигнал е задължителен:

 � край на полувремената;

 � отбелязване на искане за прекъсване;

 � отбелязване края на прекъсването;

 � съобщаване за пети акумулиран фал от отбора;

 � отбелязване за некоректно поведение от резервните играчи или 
служебни лица на отбора;

 � отбелязване на неправилна смяна;

 � отбелязване на дисциплинарна грешка, извършена от съдиите;

 � отбелязване на външна намеса.

Ако по време на мача хронометристът подаде погрешно акустичен 
сигнал, съдиите трябва да спрат мача, ако считат че това действие 
е нарушило играта. Ако съдиите спрат мача, те трябва да подновят 
играта със съдийска топка от мястото, където топката е била при 
спирането на играта, освен ако играта е била спряна в наказателно-
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то поле. В този случай, един от съдиите пуска топката на линията 
на наказателното поле на точката, която е най-близо до мястото, 
където се е намирала топката при спирането на играта. Ако звукът 
на акустичния сигнал не дава отражение върху играта, съдиите дават 
ясни сигнали играта да продължи.

Ако отбор, който е изпълнил четири акумулирани фала, направи още 
един фал и съдиите решат да приложат авантаж, третият съдия по-
ставя сигнала за пети акумулиран фал на съответното място на маса-
та на хронометриста. Обаче, ако този отбор извърши нов акумули-
ран фал преди топката да е извън игра, помощник-съдиите трябва да 
подадат акустичен сигнал, освен ако противниковият отбор на от-
бора, който е извършил фала, разполага с очевидна голова възможност.

Хронометър

Ако хронометърът не работи правилно, помощник-съдиите информи-
рат съдиите за това. Хронометристът трябва да продължи да от-
мерва времето на мача, като използва ръчен хронометър. При такава 
ситуация те канят служебно лице от всеки отбор, за да ги информи-
рат за действителното време на мача.

Ако след спирането на играта, хронометристът забрави да старти-
ра хронометъра, съдиите нареждат времето, което не е било отбро-
ено, да бъде добавено.

След подновяването на играта, хронометърът се стартира по след-
ния начин:

 � начален удар: след като топката е ритната към половината на иг-
рището, която е на противника, в съответствие с процедурата;

 � вкарване на топката от вратата: след като вратарят освободи 
топката от ръцете си и топката напусне наказателното поле, в 
съответствие с процедурата;

 � ъглов удар: след като топката е ритната и помръдне, в съответ-
ствие с процедурата;

 � тъч: след като топката влезе в игрището, след като е била рит-
ната, в съответствие с процедурата;

 � пряк свободен удар извън наказателните полета: след като топка-
та е ритната, в съответствие с процедурата;

ПРАВИЛО 6. ПОМОЩНИК-СЪДИЯТА
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                    Прекъсване                                 Пети натрупан фал

 � непряк свободен удар извън наказателните полета към всеки от 
отборите или изпълнен от атакуващия отбор от линията на 
наказателното поле: след като топката е ритната, в съответ-
ствие с процедурата;

 � пряк или непряк свободен удар вътре в наказателните полета към 
защитаващия отбор: След като топката е ритната и напусне 
наказателното поле, в съответствие с процедурата;

 � наказателен удар: след като топката е ритната напред, в съот-
ветствие с процедурата;

 � пряк свободен удар след пети натрупан фал: След като топката 
е ритната с намерение за отбелязване на гол, в съответствие с 
процедурата;

 � съдийска топка: След като топката е освободена от ръцете на 
един от съдиите и докосне игрището, в съответствие с проце-
дурата.            

СИГНАЛИ НА ПОМОЩНИК-СЪДИИ
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ПРАВИЛО 7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАЧА

Почивка между полувремената

Съдиите позволяват почивка между двете полувремена, ако един от 
отборите поиска почивка, дори ако капитаните на двата отборът 
са поискали да няма почивка.

Продължения 

Ако се играят продължения, между двете продължения няма почивка. 
Отборите само сменят половините на игрището, а резервните игра-
чи и служебните лица на отбора сменят техническата си зона.
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Начален удар

Съдиите не са длъжни да искат потвърждение от вратарите или друг 
играч преди изпълнението на начален удар

Съдийска топка

 � Всеки от играчите може да участва при съдийска топката (вклю-
чително вратаря).

 � Няма минимален или максимален брой за играчите, които да участ-
ват при съдийска топка.

 � Съдиите не могат да определят кой може или не може да участва 
при съдийска  топка.

 � Няма определено разстояние, което да се спазва от играчите, ос-
вен ако противникът е блокиран и съдийската топка не може да 
се вземе.

 � Не е задължително даден отбор да участва при съдийска топка.

 � Ако играч извърши нарушение преди топката да е в игра, но след 
като един от съдиите е пуснал топката от ръцете си, съдията 
отсъжда повтаряне на съдийската топка и след като е предприел 
съответното дисциплинарно действие.

ПРАВИЛО 8. НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА
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Топката вътре в игрището докосва един от съдиите

Ако докато топката е в игра, докосне един от съдиите, който е вре-
менно на игрището, играта продължава, тъй като съдиите са част 
от мача.

Ако докато топката е в игра, докосне един от помощник-съдиите, 
който е временно на игрището, съдията спира играта и я подновява 
със съдийска топка от мястото, където топката е била при спира-
нето на играта, освен ако играта е била спряна в наказателното поле. 
В този случай, един от съдиите пуска топката на линията на наказа-
телното поле на точката, която е най-близо до мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта.

 

ПРАВИЛО 9. ТОПКАТА В ИГРА И ИЗВЪН ИГРА 
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Отбелязване на гол, докато на игрището има лице, което не участ-

ва в мача

Ако след като е отбелязан гол, съдиите разберат преди подновяване-
то на играта, че на игрището е присъствало друго лице по времето 
на отбелязване на гола:

 � Те трябва да отменят гола, ако:

   другото лице е външен фактор или служебно лице от един от 
отборите и е попречил на играта;

   другото лице е играч, резервен играч, изгонен играч или служебно 
лице на отбора, който е отбелязал гола.

 � Те трябва да признаят гола, ако:

   другото лице е външен фактор и не е попречил на играта;

   другото лице е играч, резервен играч, изгонен играч или служебно 
лице на отбора, който е допуснал гола.

Не е отбелязан гол

Ако един от съдиите сигнализира за гол преди топката изцяло да е 
преминала зад головата линия и веднага осъзнае грешката си, играта 
се подновява със съдийска топка от линията на наказателното поле на 
точката, която е най-близо до мястото, където се е намирала топка-
та при спирането на играта.

ПРАВИЛО 10. МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТА
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Във футзала правилото  

за засадата не се прилага. 

ПРАВИЛО 11. ЗАСАДА 
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Основни изисквания за нарушение

За да бъде считано едно нарушение за такова трябва да са налице 
следните условия:

 � то трябва да е извършено от играч или резервен играч, който не 
е изпълнил правилно процедурата за смяна;

 � то трябва да се случи на игрището;

 � то трябва да се случи, докато топката е в игра.

Ако съдиите спрат играта поради нарушение извършено извън игри-
щето (докато топката е в игра) и нарушението не е било извършено 
от играч, който е напуснал игрището без разрешението на съдиите 
за това, играта трябва да се поднови със съдийска топка от мястото 
на топката  при спирането на играта, освен ако играта е била спряна 
в наказателното поле. В този случай, един от съдиите пуска топката 
на линията на наказателното поле в точката, която е най-близо до 
мястото, където се е намирала топката при спирането на играта.

Не е фал, когато двама или повече състезатели играят за топката 
едновременно с един противник, ако играта е по правилата.

Невнимателно, безразсъдно, използвайки прекомерна сила

 „Невнимателно” означава, че играчът е показал липса на внимание или 
концентрация, когато играе или, че е действал без предпазливост:

 � не са необходими други дисциплинарни мерки, ако фалът е опреде-
лен като невнимателен.

„Безразсъдно” означава, че играчът е действал с пълно незачитане на 
опасността или последствията от действието за противника:

 � играч, който играе по безразсъден начин трябва да получи преду-
преждение.

„Използвайки прекомерна сила” означава, че играчът силно е превишил 
необходимата използвана сила и има опасност да контузи противника 
си:

 � играч, който използва прекомерна сила трябва да бъде изгонен.

Атакуване на противник

Действието на атакуване е игра за пространство, използвайки физи-
чески контакт, на игрално разстояние от топката и без използването 
на ръце или лакти. 

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
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Нарушение е, ако противникът се атакува:

 � по невнимателен начин;

 � по безразсъден начин;

 � като се използва прекомерна сила.

Задържане на противника 

Задържане на противника е действие, което не позволява на против-
ника да се придвижи или да заобиколи, като се използват длани, ръце 
или тяло.

Съдиите трябва отрано да се намесват и да се справят строго с 
нарушения за задържане, особено вътре в наказателното поле и при 
изпълнението на ъглов удар, тъч или свободен удар.

За справяне с подобни ситуации съдиите трябва:

 � да предупреждават всеки играч, който задържа противника преди 
топката да е в игра;

 � да отправят предупреждение на играча, ако задържането продъл-
жава преди топката да е в игра;

 � да отсъдят пряк свободен удар или наказателен удар и предупреж-
дение за играча, ако това се случва, когато топката е в игра.

Ако защитник започне да задържа атакуващ играч извън наказателно-
то поле и продължи да го задържа вътре в наказателното поле, съдии-
те трябва да отсъдят наказателен удар.

Дисциплинарни санкции

 � трябва да се отсъди предупреждение за неспортсменско поведе-
ние, когато играч задържа противник, за да не му позволи да овла-
дее топката или да заеме изгодна позиция;

 � играч трябва да бъде отстранен, ако лиши от очевидна голова 
възможност противник чрез задържане;

 � при други положения на задържане на противник не трябва да се 
предприемат допълнителни дисциплинарни мерки.

Подновяване на играта

 � пряк свободен удар от мястото, където е извършено нарушение-
то (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар) или наказа-
телен удар, ако нарушението е направено в наказателното поле.

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
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Умишлена игра с ръка

Умишлена игра с ръка е умишлено действие на играча за осъществяване 

на контакт с топката с длан или ръка. Съдиите трябва да вземат под 

внимание следното:

 � игра ръка-топка (не топка-ръка);

 � разстоянието между противника и топката (изненадваща топ-

ка);

 � положението на ръката (естествено и в страни от тялото) не 

означава задължително, че има нарушение и не включва в себе си 

непременно намерение;

 � докосването на топката с предмет, който е в ръката (дреха, 

предпазна кора и др.) се счита за умишлена игра с ръка;

 � удряне на топката с хвърлен предмет (обувка, предпазна кора и 

др.) се счита за умишлена игра с ръка.

Дисциплинарни санкции

Съществуват ситуации, при които се изисква отсъждането на пре-

дупреждение за неспортсменско поведение, когато играч умишлено 

играе с ръка, като например, когато играчът:

 � умишлено и очевидно докосне топката, за да попречи на против-

ник да я овладее;

 � направи опит да отбележи гол чрез умишлена игра с ръка;

 � преструва се, че играе с топката с една част на тялото си, до-

като в действителност прави това с ръката си, за да заблуди 

съдиите;

 � опитва се да предотврати гол или да лиши противника от въз-

можност за гол с ръката си, когато вратарят не е вътре в своето 

наказателно поле и не успява с опита си.

Играчът обаче бива изгонен, ако предотврати гол или лиши против-

ника от очевидна възможност за гол чрез умишлена игра с ръка. Това 

наказание произтича не от действието на играча за умишлена игра с 

ръка, а от неприемливата и нечестна намеса, която е попречила вкар-

ването на гола.

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ



122

Подновяване на играта 

 � Пряк свободен удар от мястото, където е извършено нарушени-

ето (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар) или нака-

зателен удар.

Извън собственото си наказателно поле, вратарят има същите огра-

ничения за игра с ръка, както и всички останали играчи. Вътре в собст-

веното си наказателно поле, вратарят не може да бъде виновен за 

нарушението „умишлена игра с ръка”, водещо до пряк свободен удар. 

Обаче, той може да е виновен за няколко нарушения, които се наказват 

с непряк свободен удар.

Нарушения, извършени от вратарите

Приема се, че вратарят контролира топката: 

 � когато топката е между ръцете му или между неговата ръка и 

друга повърхност (напр. земята, собственото му тяло и др.);

 � когато държи топката в собствената си протегната отворена 

ръка;

 � когато я тупка в земята или я подхвърля във въздуха.

Когато вратарят овладее топката с ръцете си, той не може да бъде 

атакуван от противник.

Владеенето на топката включва контролирането на топката от вра-

таря.

Вратарят няма право да докосва топката вътре в собствената поло-

вина от игрището при следните обстоятелства:

 � Ако той владее топката в собствената половина на игрището за 

повече от четири секунди:

   с ръцете си вътре в наказателното поле;

   с краката си в собствената половина на игрището;

   с ръцете си вътре в собственото наказателно поле и с краката 

си в собствената половина на игрището.

При всички тези случаи, съдията който е най-близо до вратаря трябва 

публично да отброи четирите секунди:

ПРАВИЛО 12. НАРУШЕНИЯ И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ



123

 � ако след като е играл с топката, той я докосне отново в собстве-
ната половина на игрището след като топката умишлено е била 
ритната към него от съотборник, без противника да е играл с нея 
или да е докоснал топката:

   приема се, че вратарят контролира топката като я докосва с 
всяка част от тялото, освен ако топката по случайност не се 
отбие от него.

 � ако докосне топката с ръце вътре в собственото си наказателно 
поле, след като е била ритната към него от съотборник;

 � ако докосне топката с ръце вътре в собственото си наказателно 
поле, след като е получил топката директно от тъч от съотбор-
ник.

Подновяване на играта 

Непряк свободен удар от мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Извършени нарушения срещу вратарите

 � Когато на вратаря се пречи да се освободи от топката в ръцете 
му, напр. когато тупка топката, представлява нарушение.

 � Игра с топката или опит за игра с топката, когато вратарят я 
държи на дланта си.

 � Играчът трябва да бъде наказан за игра по опасен начин, ако из-
рита или направи опит да изрита топката, когато вратарят се 
освобождава от нея.

 � Нарушение е да се ограничава движението на вратаря чрез не-
честно препречване, например при изпълнението на ъглов удар.

 � Когато нападател, който влезе във физически контакт с вратар 
вътре в наказателното поле на последния, не означава че е извър-
шено нарушение, освен ако нападателят скача, атакува или бута 
вратаря по неразумен,  безразсъден начин или с прекомерна сила.

Подновяване на играта 

Ако играта е спряна поради нарушение, извършено срещу вратаря като 

уточнено в предшестващия параграф и съдиите не могат да приложат 

правилото за авантаж и затова спират играта, играта ще бъде подно-
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вена с непряк свободен удар от мястото, където е извършено наруше-

нието (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар), освен ако 

нападателят скача, атакува или бута вратаря по неразумен, безразсъ-

ден начин или с прекомерна сила. В този случай съдиите, независимо 

от дисциплинарните мерки, които предприемат, трябва да подно-

вят играта с пряк свободен удар от мястото, където е извършено 

нарушението (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Игра по опасен начин

Всяко действие, което застрашава да контузи противников играч или 

самия играч, докато се опитва да играе с топката, се определя като 

игра по опасен начин, то се извършва срещу противник в непосред-

ствена близост и пречи на противника да играе с топката поради 

страх от контузия за него или за друг играч.

Ритането на топката с „ножици” или „велосипедно ритане” е разре-

шено, ако според съдиите не представлява опасност за противника.

Играта по опасен начин не включва физически контакт между играчи-

те. Ако е налице физически контакт, действието става нарушение, 

което се наказва с пряк свободен удар или наказателен удар. При физи-

чески контакт съдиите трябва внимателно да отчетат факта, че е 

налице най-малко проява на некоректно поведение.

Дисциплинарни санкции 

 � Ако играч играе по опасен начин, съдиите не следва да предприе-

мат дисциплинарно действие. Ако действието е извършено с оче-

видна опасност от контузия, съдиите трябва да отправят пре-

дупреждение на играча за безразсъдно действие към противника.

 � Ако играч лиши противник от очевидна възможност за отбелязва-

не на гол чрез игра по опасен начин, съдиите трябва да отстранят 

играча.

Подновяване на играта

 � Непряк свободен удар от мястото на извършване на нарушение-

то (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

 � Ако е налице контакт – извършено е друго нарушение, което се 

наказва с пряк свободен удар или наказателен удар; ако според мне-

нието на съдиите нарушението е било извършено по невнима-
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телен, безразсъден начин или с използването на прекомерна сила 
– извършено е друго нарушение, което се наказва с пряк свободен 
удар или с наказателен удар.

Възпрепятстване предвижването на противника

Възпрепятстване предвижването на противника означава движение 
по траекторията на противника с цел препречване, блокиране, забавя-
не или принуждаване към промяна на посоката на противника, когато 
топката не е на игрално разстояние от двамата играчи.

Всички играчи имат право на своя позиция на игрището. Играчът има 
право да се движи по пътя на противника, но не и да застава на него.  

Пазенето на топката е разрешено. Играч, който застава между про-
тивника и топката поради тактически причини, не извършва нару-
шение дотогава, докато топката се намира на игрово разстояние и 
играчът не задържа противника с ръце или тяло.

Забавяне подновяването на играта при показване на картон

Когато съдиите са решили да покажат картон – за предупреждение 
или за отстраняване на играч или резервен играч, играта не може да се 
поднови докато санкцията не бъде изпълнена.

Предупреждения за неспортсменско поведение

Съществуват различни обстоятелства, при които играчът трябва да 
получи предупреждение за неспортсменско поведение, като например, 
ако играчът:

 � извърши по безразсъден начин едно от седемте нарушения, които 
се наказват с пряк свободен удар;

 � извърши фал с тактическа цел за намеса или прекратяване на обе-
щаваща атака;

 � задържа противник с тактическа цел като избутва противника 
от топката ли не позволява на противника да получи топката;

 � задържа топката с ръка, за да не позволи на противника да овладее 
топката или да развие атака (не се отнася за вратаря вътре в 
собственото му наказателно поле);

 � играе с топката с ръка при опит за отбелязване на гол (независимо 
дали опита е успешен или не);
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 � играе с  топката с ръка докато се преструва, че играе с нея с друга 
част от тялото си при опит да заблуди съдиите;

 � опитва се да предотврати гол или да лиши противник от възмож-
ност за гол с ръка, когато вратарят не е вътре в собственото 
наказателно поле, и не успява при опита;

 � опитва се да заблуди съдиите чрез симулиране на контузия или 
преструване, че е бил фаулиран (симулация);

 � сменя своето място с това на вратаря по време на игра без раз-
решението на съдиите;

 � действа по начин, който показва липса на уважение към играта;

 � играе с топката, докато излиза от игрището, след като му е да-
дено разрешение да напусне игрището;

 � смущава с думи противник по време на игра или при подновяване-
то на играта;

 � прави неразрешени маркировки на игрището;

 � използва умишлено хитрост, когато топката е в игра, за да пода-
де топката на своя вратар с глава, гръден кош, коляно и др., за да 
заобиколи Правило 12, независимо от това дали вратарят докосва 
топката с ръцете си или не. Нарушението е извършено от играча 
при опита за заобикаляне както на буквата, така и на духа на Пра-
вило 12 и играта се подновява с непряк свободен удар.

Празнуване на гол

Макар че е разрешено играчът да демонстрира радостта си от от-
белязания гол, празнуването не трябва да е прекалено.

Умереното празнуване е разрешено, но не трябва да се насърчава хо-
реографски начин на празнуване, когато това води до излишна загуба 
на време и съдиите са инструктирани да се намесват при подобни 
случаи.

Играчът трябва да получи предупреждение, ако:

 � според съдиите прави жестове, които са предизвикателни, поди-
гравателни или подстрекаващи;

 � играчът се катери по заобикалящите ограждения, за да празнува 
отбелязания гол;
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 � сваля фланелката си или си покрива главата с нея, дори ако под нея 
има друга фланелка със същия цвят;

 � покрива главата или лицето си с маска или подобни артикули.

Напускането на игрището за празнуване на гол е разрешено, но е важно 
играчите да се завърнат на игрището възможно най-бързо.

Показване на несъгласие с думи или действие

Играч или резервен играч, който показва несъгласие чрез протестира-
не (с думи или не) срещу решения на съдиите или помощник-съдиите 
трябва да получи предупреждение.

Капитанът на отбора не се ползва от специален статут или при-
вилегии съгласно Правилата на играта за футзал, но той притежава 
степен на отговорност за поведението на своя отбор.

Всеки играч или резервен играч, който напада длъжностно лице на мача 
или е виновен за използването на обидни, груби или неприлични жесто-
ве или език трябва да бъде отстранен.

Забавяне подновяването на играта

Съдиите трябва да отправят предупреждение към играчи, които за-
бавят подновяването на играта чрез тактики, като:

 � изпълнение на свободен удар от грешна позиция с единственото 
намерение да принудят съдията да отсъди повторение;

 � разкарване на топката с крак или ръка, след като съдиите са спре-
ли играта;

 � забавяне напускането на игрището след като медицинският пер-
сонал е дошъл да прецени контузията, от която играча е постра-
дал;

 � провокиране на конфронтация чрез умишлена игра с топката след 
като съдиите са спрели играта.

Симулация

Всеки играч, който се опитва да измами съдиите чрез симулиране на 
контузия или преструване, че е пострадал от нарушение, е виновен 
за симулация и се наказва за неспортсменско поведение. Ако мачът е 
спрян в резултат от такова нарушение, играта се подновява с непряк 
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свободен удар от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Повтарящи се нарушения 

Съдиите трябва да внимават спрямо играчи, които постоянно нару-
шават Правилата на играта за футзал. По-точно, те трябва да са 
наясно, че дори ако един играч извърши редица различни нарушения, 
той трябва да получи предупреждение за повтарящо се нарушаване 
Правилата на играта за футзал. 

Няма определен брой за нарушенията, които представляват „повта-
рящо се” или за наличие на образец – това е изцяло въпрос на преценка 
и трябва да се определя в контекста на ефективното ръководене на 
играта.

Сериозна груба игра

Играчът извършва нарушение за сериозна груба игра, ако използва пре-
комерна сила или грубост срещу противник при борбата за топката, 
когато тя е в игра.

Опит за отнемане на топката, който застрашава безопасността на 
противника, трябва да се санкционира като сериозна груба игра.

Всеки играч, който рита противника при борба за топката отпред, 
отстрани или отзад, използвайки единия или двата си крака, с преко-
мерна сила и застрашавайки безопасността на противника, се наказва 
за сериозна груба игра.

При положения, в които е налице сериозна груба игра не трябва да се 
прилага авантаж, освен ако съществува чиста възможност за отбелязва-
не на гол. Съдиите отстраняват от играта играча, който е извършил 
сериозната груба игра, при следващото излизане на топката от игра. 

Играч, който е извършил нарушение за сериозна груба игра, се отстра-
нява от игрището и играта се подновява с пряк свободен удар от мяс-
тото, където е извършено нарушението (вж. Правило 13 – Позицио-
ниране при свободен удар) или с наказателен удар (ако нарушението е 
извършено вътре в наказателното поле на нарушителя).

Насилствено поведение

Играчът е виновен за насилствено поведение, ако използва прекомерна 
сила или жестокост срещу противник, без никой от тях да е в борба 
за топката.
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Той е виновен също за насилствено поведение ако използва прекомерна 
сила или жестокост срещу съотборник, зрител, съдиите или помощ-
ник съдиите или всяко друго лице.

Насилственото поведение може да се прояви на игрището или извън 
неговите граници, когато топката е в игра или извън игра.

При ситуации, които включват насилствено поведение не следва да се 
прилага авантаж, освен ако е налице чиста възможност за отбелязване 
на гол. Съдиите трябва да отстранят виновният за насилствено по-
ведение при следващото излизане на топката от игра.

Напомня се на съдиите, че насилственото поведение често води до 
масова конфронтация, следователно те трябва да се опитват да го 
предотвратят със строга намеса.

Играч или резервен играч, който е виновен за насилствено поведение 
трябва да бъде отстранен от игрището.

Подновяване на играта

 � Ако топката е извън игра, играта се подновява съгласно Правилата 
на играта;

 � Ако топката е в игра и нарушението е извършено извън игрище-
то:

   ако играчът е извън игрището, след като го е напуснал по раз-
решен начин от Правилата на играта за футзал и извърши на-
рушение, играта се подновява със съдийска топка от мястото 
на топката  при спирането на играта, освен ако играта е била 
спряна в наказателното поле. В този случай, един от съдиите 
пуска топката на линията на наказателното поле в точката, 
която е най-близо до мястото където се е намирала топката 
при спирането на играта;

   ако играчът напусне игрището, за да извърши нарушение, игра-
та се подновява с непряк свободен удар от мястото, на което 
се е намирала топката при спирането на играта (вж. Правило 
13 – Позициониране при свободен удар).

 � Ако топката е в игра и играч извърши нарушение вътре в игри-
щето:

   срещу противник:
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– играта се подновява с пряк свободен удар от мястото, къде-
то е извършено нарушението (вж. Правило 13 – Позициони-
ране при свободен удар) или наказателен удар (ако е вътре в 
наказателното поле на нарушаващия играч);

   срещу съотборник: 

– играта се подновява с пряк свободен удар от мястото, къде-
то е извършено нарушението (вж. Правило 13 – Позиционира-
не при свободен удар);

   срещу резервен играч: 

– играта се подновява с непряк свободен удар за отбора на 
играча, който е извършил нарушението за насилствено пове-
дение от мястото, където е била топката, когато е спряна 
играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар), 
тъй като неразрешеното влизане на резервния играч би било 
първото извършено нарушение;

   срещу съдиите: 

– играта се подновява с непряк свободен удар от мястото, 
където е извършено нарушението (вж. Правило 13 – Позицио-
ниране при свободен удар);

   срещу друго лице: 

– играта се подновява със съдийска топка от мястото на топ-
ката  при спирането на играта, освен ако играта е била спря-
на в наказателното поле. В този случай, един от съдиите 
пуска топката на линията на наказателното поле в точката, 
която е най-близо до мястото където се е намирала топка-
та при спирането на играта;

 � Aко топката е в игра и резервен играч или служебно лице на отбо-
ра извърши нарушение извън игрището:

   срещу друго лице: 

– играта се подновява със съдийска топка от мястото на топ-
ката  при спирането на играта, освен ако играта е била спря-
на в наказателното поле. В този случай, един от съдиите 
пуска топката на линията на наказателното поле в точката, 
която е най-близо до мястото където се е намирала топка-
та при спирането на играта.
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Нарушение при хвърляне на предмет

Ако докато топката е в игра, играч или резервен играч хвърли пред-
мет или топка по противник или друго лице по безразсъден начин, 
съдиите спират играта, ако не могат да приложат авантаж и отпра-
вят предупреждение към играча или резервния играч.

Ако докато топката е в игра, играч или резервен играч хвърли пред-
мет или топка по противник или друго лице с прекомерна сила, съдии-
те спират играта, ако не могат да приложат авантаж, за да позволят 
очевидна възможност за отбелязване на гол като последица от дейст-
вието и отстраняват играча или резервният играч за насилствено 
поведение.

Подновяване на играта

 � Ако играч, намиращ се вътре в собственото наказателно поле, 
хвърли предмет или топка срещу противник, който се намира 
извън наказателното поле, съдията подновява играта с пряк свобо-
ден удар за противниковия отбор, изпълнен от мястото, където 
предметът е ударил или би ударил противника (вж. Правило 13 – 
Позициониране при свободен удар).

 � Ако играч, намиращ се извън собственото наказателно поле хвърли 
предмет или топка срещу противник, който се намира вътре в 
наказателното поле, съдията подновява играта с наказателен удар 
за противниковия отбор.

 � Ако играч, намиращ се вътре на игрището хвърли предмет или 
топка срещу лице, което се намира извън игрището, съдията под-
новява играта с непряк свободен удар за противниковия отбор, 
изпълнен от мястото на топката при спирането на играта, (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар); приема се, че иг-
рачът е напуснал игрището без разрешението на съдията, което 
не е разрешено от Правилата на играта за футза.

 � Ако играч, намиращ се извън игрището хвърли предмет или топка 
срещу противник, който се намира вътре на игрището, съдията 
подновява играта с пряк свободен удар за противниковия отбор, 
изпълнен от мястото където предметът е ударил или би ударил 
противника или с наказателен удар (ако е вътре в наказателното 
поле на нарушилия играч) .

 � Ако резервен играч, намиращ се извън игрището, хвърли предмет 
или топка срещу противник, който се намира вътре на игрище-
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то, съдията подновява играта с непряк свободен удар за против-
никовия отбор, изпълнен от мястото на топката при спирането 
на играта, (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар); 
приема се, че резервният играч е влязъл на игрището без разреше-
нието на съдията и без да е изпълнена процедура за смяна.

 � Ако резервен играч, намиращ се вътре на игрището, станал причи-
на неговият отбор да е с играч повече, хвърли предмет или топка 
срещу лице, което се намира вътре на игрището или извън него, 
съдията подновява играта с непряк свободен удар за противни-
ковия отбор от мястото на топката при спирането на играта 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар); приема се, 
че резервният играч е влязъл на игрището без разрешението на 
съдията.

 � Ако резервен играч, който е нарушил процедурата за смяна на иг-
рачите, хвърли предмет или топка срещу лице, което се намира 
вътре на игрището или извън него, той се третира като играч.

 � Ако служебно лице, намиращо се вътре на игрището или извън него, 
хвърли предмет или топка срещу лице, което се намира вътре на 
игрището или извън него, съдията подновява играта със съдийска 
топка от мястото на топката  при спирането на играта, освен 
ако играта е била спряна в наказателното поле. В този случай, един 
от съдиите пуска топката на линията на наказателното поле в 
точката, която е най-близо до мястото, където се е намирала 
топката при спирането на играта.

Нарушения, при които по топката е хвърлен предмет

Ако играч, който не е вратар, хвърли предмет или топка по топката:

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта и да му отправят предупреждение за 
неспортсменско поведение или да го отстранят от игрището, 
ако с действието си той е лишил отбора от гол или очевидна въз-
можност за гол. Съдиите подновяват играта с пряк свободен удар 
за противниковия отбор от мястото на топката при спирането 
на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар) или 
наказателен удар, ако топката е била вътре в наказателното поле 
на отбора на нарушителя;

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и от-
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правят предупреждение към играча за неспортсменско поведение. 
Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар на противни-
ковия отбор от мястото на топката при спирането на играта 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар)

Ако един от двамата вратари хвърли предмет или топка по топка-
та:

 � ако топката е в игра и предметът удари топката вътре в нака-
зателното поле на вратаря, съдиите трябва да спрат играта и 
да му отправят предупреждение за неспортсменско поведение. 
Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар на противни-
ковия отбор от мястото на топката при спирането на играта 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар);

 � ако топката е в игра и предметът удари топката извън наказа-
телното поле на вратаря, съдиите трябва да спрат играта и да 
му отправят предупреждение за неспортсменско поведение, или 
да го отстранят, ако с действието си е лишил отбора от гол 
или от очевидна възможност за гол. Съдиите подновяват играта 
с пряк свободен удар на противниковия отбор от мястото на 
топката при спирането на играта;

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и 
да му отправят предупреждение за неспортсменско поведение. 
Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар на противни-
ковия отбор от мястото на топката при спирането на играта 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако играч, включително двамата вратари, насочи предмет към топка-
та с част от тялото си (без ръцете):

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта и да му отправят предупреждение за 
неспортсменско поведение. Те подновяват играта с непряк свобо-
ден удар за противниковия отбор от мястото на топката при 
спирането на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свобо-
ден удар);

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и 
да му отправят предупреждение за неспортсменско поведение. 
Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар за противни-
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ковия отбор от мястото на топката при спирането на играта 
(вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако резервен играч, който е нарушил процедурата за смяна на играчи, 
но не е станал причина неговият отбор да играе с играч повече, хвърли 
предмет по топката:

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите тряб-
ва да спрат играта и да го отстранят за второ предупреждение 
– първото предупреждение за влизане на игрището, без да спазва 
процедурата за смяна на играчите, и второто предупреждение за 
неспортсменско поведение, или директно да го отстранят, ако с 
действието си е лишил отбора от гол или от очевидна възмож-
ност за гол. Съдиите подновяват играта с пряк свободен удар за 
противниковия отбор от мястото на топката при спирането 
на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар) или 
наказателен удар, ако топката е била вътре в наказателното поле 
на резервния играч;

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и да 
го отстранят заради второ предупреждение – първото преду-
преждение за влизане на игрището без да спазва процедурата за 
смяна на играчите и второто предупреждение за неспортсменско 
поведение Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар на 
противниковия отбор от мястото на топката при спирането 
на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар)

Ако резервен играч, нарушил процедурата за смяна на играчи, но не е 
станал причина неговият отбор да играе с играч повече, насочи пред-
мет по топката с част от тялото си (без ръцете):

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите тряб-
ва да спрат играта и да го отстранят за второ предупреждение 
– първото предупреждение за влизане на игрището, без да спазва 
процедурата за смяна на играчите и второто предупреждение за 
неспортсменско поведение, или директно да го отстранят, ако с 
действието си е лишил отбора от гол или от очевидна възмож-
ност за гол. Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар 
за противниковия отбор от мястото на топката при спирането 
на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар); 

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и да 
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го отстранят за второ предупреждение – първото предупреж-
дение за влизане на игрището, без да спазва процедурата за смяна 
на играчите, и второто предупреждение за неспортсменско по-
ведение Съдиите подновяват играта с непряк свободен удар за 
противниковия отбор от мястото на топката при спирането 
на играта (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако резервен играч влезе на терена, като по този начин е станал при-
чина неговият отбор да играе с играч повече, хвърли предмет по топ-
ката: 

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите тряб-
ва да спрат играта и да го отстранят за второ предупреждение, 
като първото предупреждение е за влизане на игрището без раз-
решението на съдиите, а второто предупреждение за хвърляне 
на предмет, или директно да го отстранят, ако с действието си 
е лишил отбора от гол или от очевидна възможност за гол. Съди-
ите подновяват играта с непряк свободен удар за противниковия 
отбор от мястото на топката при спирането на играта (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар);

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и да 
го отстранят за второ предупреждение, като първото преду-
преждение е за влизане на игрището без разрешението на съди-
ите, а второто предупреждение за хвърляне на предмет. Съдии-
те подновяват играта с непряк свободен удар за противниковия 
отбор от мястото на топката при спирането на играта (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако резервен играч влезе на терена и по този начин стане причина 
отборът му да играе с играч повече, насочи предмет по топката с 
част от тялото си (без ръцете):

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите тряб-
ва да спрат играта и да го отстранят за второ предупреждение, 
като първото предупреждение е за влизане на игрището без раз-
решението на съдиите, а второто предупреждение за насочване 
на предмет, или директно да го отстранят, ако с действието си 
е лишил отбора от гол или от очевидна възможност за гол. Съди-
ите подновяват играта с непряк свободен удар за противниковия 
отбор от мястото на топката при спирането на играта (вж. 
Правило 13 – Позициониране при свободен удар);
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 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 

трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и да 

го отстранят за второ предупреждение,  като първото преду-

преждение е за влизане на игрището без разрешението на съди-

ите, а второто предупреждение за хвърляне на предмет. Съдии-

те подновяват играта с непряк свободен удар на противниковия 

отбор от мястото на топката при спирането на играта (вж. 

Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

Ако служебно лице на отбор хвърли предмет по топката с част от 

тялото си:

 � ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите 

трябва да спрат играта и да го отстранят от техническата 

зона и заобикалящата я площ. Играта се подновява със съдийска 

топка от мястото, където е била топката  при спирането на 

играта, освен ако играта е била спряна в наказателното поле. В 

този случай, един от съдиите пуска топката на линията на наказа-

телното поле в точката, която е най-близо до мястото, където 

се е намирала топката при спирането на играта;

 � ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите 

трябва да спрат играта, ако не могат да приложат авантаж и 

да го отстранят от техническата зона и заобикалящата я площ. 

Играта се подновява със съдийска топка от мястото, където е 

била топката  при спирането на играта, освен ако играта е била 

спряна в наказателното поле. В този случай, един от съдиите пу-

ска топката на линията на наказателното поле в точката, която 

е най-близо до мястото, където се е намирала топката при спи-

рането на играта.

Ако топката не е в игра и играч хвърли предмет по топката, съдиите 

му отправят предупреждение за неспортсменско поведение. Играта 

се подновява в съответствие с Правилата на играта за футзал.

Ако топката не е в игра и резервен играч влезе на терена, независимо 

дали с това действие става причина отборът му да е с играч пове-

че или не, хвърли предмет по топката, съдиите го отстраняват за 

второ предупреждение, като първото предупреждение е за влизане на 

игрището без разрешението на съдиите, а второто предупреждение 

за хвърляне на предмет.  
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Ако топката не е в игра и служебно лице на отбор хвърли предмет 

по топката, съдиите го отстраняват от техническата зона и от 

заобикалящата я площ.

Лишаване от гол или от възможност за гол

Има две нарушения, за които се отсъжда отстраняване, и които се 
отнасят до лишаване на противника от очевидна възможност да от-
бележи гол. Не е задължително нарушението да става вътре в наказа-
телното поле.

Ако съдиите приложат авантаж по време на очевидна възможност за 
отбелязване на гол и голът е отбелязан, въпреки че противникът е иг-
рал умишлено с ръка, играчът не може да бъде отстранен, но въпреки 
това може да му се отправи предупреждение.

Ако съдиите приложат авантаж по време на очевидна възможност за 
отбелязване на гол и голът е отбелязан, въпреки че противникът е из-
вършил нарушение, играчът не може да бъде отстранен заради самия 
фал, но въпреки това може да му се отправи предупреждение или да 
бъде отстранен, ако действието само по себе си изисква предупреж-
дение или отстраняване.

Съдиите трябва да имат предвид следните обстоятелства при взе-
мането на решение дали да отстранят играч или не за лишаване от 
гол или очевидна възможност за гол:

 � разстоянието между нарушението и вратата;

 � вероятността за овладяване на топката или за получаване на кон-
трол върху топката;

 � посоката на топката;

 � разположението и броя на защитниците;

 � нарушението, което лишава противника от очевидна възмож-
ност за гол, може да е нарушение, което се наказва с пряк свободен 
удар или непряк свободен удар;

 � ако нарушението е извършено от резервен играч, той винаги 
трябва да се отстрани.

Ако играч направи опит да предотврати гол чрез умишлено докос-
ване на топката с ръка след подновяване на играта, при което не е 
възможно да се отбележи директно гол, играчът не се отстранява, но 
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се наказва с предупреждение за неспортсменско поведение. Неговият 
отбор се наказва с пряк свободен удар или с наказателен удар.

Ако резервен играч влезе на игрището с цел лишаване от гол или от 
очевидна възможност за гол, той се отстранява независимо от това 
дали е постигнал целта си или не.
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Процедура 

 � Топката е в игра, когато е ритната и помръдне.

 � Свободен удар може да се изпълни чрез повдигане на топката с 
един крак или с двата крака едновременно.

 � Финтирането при изпълнението на свободен удар, за да се обър-
кат противниците е разрешено като част от футзала. Обаче, ако 
според съдиите финтирането се счита за акт на неспортсменско 
поведение, играчът трябва да получи предупреждение.

 � Ако играч при правилно изпълнение на свободен удар, умишлено 
рита топката в противник, за да може да играе с топката отно-
во, но по начин, който не е невнимателен или безразсъден, или без 
да използва прекомерна сила, съдиите трябва да позволят играта 
да продължи.

 � Непряк свободен удар трябва да се повтори, ако съдиите не вди-
гнат ръце, за да покажат, че ударът е непряк и топката бъде рит-
ната директно във вратата. Първоначалният непряк свободен 
удар не се отменя с грешката на съдиите.

 � Ако като част от движението при играта вратарят не е на 
вратата си, или той или друг играч се намират извън игрището, 
противниковият отбор може бързо да изпълни свободен удар, ако 
провинилият се отбор не е извършил своите шест акумулирани 
фала.

 � Ако топката се спука след удар в страничните греди или в напреч-
ната греда и не влезе във вратата, съдията не отсъжда повтаря-
не на свободния удар. Той спира играта и я подновява със съдийска 
топка от мястото на топката, когато се е спукала (Правило 8 
– Съдийска топка.

 � Ако играч, изпълняващ пряк свободен удар, започващ с 6-ти акуму-
лиран фал за отбора, рита топката напред, за да позволи на съ-
отборник да играе с нея, съдиите спират играта, ако не могат 
да приложат авантаж и я подновяват с непряк свободен удар от 
мястото, където съотборникът на играча изпълнил удара е докос-
нал топката (вж. Правило 13 – Позициониране при свободен удар).

 � Ако съдиите наредят повтаряне на свободен удар, новия свободен 
удар може да се изпълни от всеки играч и не трябва задължително 
да се изпълни от играча, който първоначално го е изпълнил.
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 � Ако играч изпълни пряк или непряк свободен удар преди съдиите да 
са подали сигнал за изпълнението му и преди 6-ти акумулиран фал 
за отбора, като отборът изпълняващ удара е поискал от проти-
вниците да спазят необходимото разстояние, съдиите спират 
играта, ако не могат да приложат авантаж, нареждат свободния 
удар да се повтори и отправят предупреждение към играча.

 � Ако играч, изпълни пряк или непряк свободен удар преди съдиите 
да са подали сигнал за изпълнението му, започвайки с 6-ти акумули-
ран фал за отбора, съдиите нареждат свободния удар да се повто-
ри и отправят предупреждение към играча.

 � Ако полувремето бъде удължено, за да се изпълни пряк свободен 
удар, започвайки с 6-ти акумулиран фал, и топката удари една от 
страничните греди или напречната греда или вратаря преди да 
пресече головата линия между страничните греди и напречната 
греда, съдиите отсъждат гол.

 � Ако полувремето бъде удължено, за да се изпълни пряк свободен 
удар, започвайки с 6-ти акумулиран фал, съдиите трябва да разре-
шат смяната на защитаващия вратар с играч извън игрището или 
с определен резервен играч, въпреки че в последния случай трябва 
да се спазва процедурата за смяна на играчи.

Разстояние

Ако играч реши да изпълни свободен удар бързо и противник, който е 
на разстояние по-малко от 5 м от топката, докосне топката, съдии-
те трябва да позволят играта да продължи.

Ако играч реши да изпълни свободен удар бързо и противник, който 
е близо до топката умишлено му попречи да изпълни удара, съдията 
трябва да отправи предупреждение на противника за забавяне подно-
вяването на играта.

Ако при изпълнението на свободен удар от защитаващия отбор от 
собственото наказателно поле, един или повече противници оста-
нат вътре в наказателното поле, тъй като защитникът е решил да 
изпълни удара бързо и противниците нямат време да напуснат наказа-
телното поле, съдиите трябва да разрешат играта да продължи, ако 
топката напусне наказателното поле директно без да докосне друг 
играч.

ПРАВИЛО 13. СВОБОДНИ УДАРИ 
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Нарушения, започващи с 6-ти акумулиран фал – след сигнала за изпъл-

нение и преди топката да е в игра

Нарушения
Резултат от удара

Гол Няма гол

Атакуващ играч
Свободния удар се  

повтаря
Непряк свободен удар

Изпълняващият удара не 
 стреля във вратата

– Непряк свободен удар

Удар от играч, който не е  
бил определен

Непряк свободен удар Непряк свободен удар

Играч от защитаващ се  
отбор

Гол
Свободния удар се 

повтаря

От двата отбора
Свободния удар се 

повтаря
Свободния удар се 

повтаря

ПРАВИЛО 13. СВОБОДНИ УДАРИ 
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Процедура 

 � Финтирането при подготовката за изпълнение на наказателен 
удар, за заблуда на противниците е разрешено като част от 
футзала. Обаче, финтирането преди отиграването на топката 
(последна крачка или крайна фаза), след като играчът е завършил 
подготовката, се счита за нарушение на Правило 14 и акт на не-
спортсменско поведение, за което играчът трябва да получи пре-
дупреждение.

 � Финтирането при изпълнение на наказателен удар, за заблуда на 
противниците е разрешено като част от футзала. Обаче, ако спо-
ред съдиите, финтирането се счита за акт на неспортсменско 
поведение, за което играчът трябва да получи предупреждение.

 � Ако топката се спука след като удари една от страничните греди 
или напречната греда и влезе във вратата, съдиите отсъждат 
гол.

 � Ако топката се спука след като удари една от страничните греди 
или напречната греда и не влезе във вратата, съдиите не отсъж-
дат повтаряне на наказателния удар, а спират играта, която се 
подновява със съдийска топка  на линията на наказателното поле 
в точката, която е най-близо до мястото на топката при спук-
ването иU.

 � Ако играчът, който изпълнява наказателния удар, рита топката 
напред, за да даде възможност на съотборник да отбележи гол, 
съдиите признават гола, ако е спазена процедурата за наказателен 
удар, посочена в Правило 14.

 � Ако съдиите наредят повтаряне на наказателния удар, новия на-
казателен удар може да се изпълни от всеки от играчите и не 
трябва да се изпълнява само от играчът, който първоначално го 
е изпълнил.

 � Ако играчът изпълни наказателния удар преди съдиите да са дали 
сигнал за това, те нареждат повтаряне на наказателния удар и му 
отправят предупреждение.

 � Ако полувремето е удължено, за да може да се изпълни наказателен 
удар и топката се удари в една от страничните греди или напреч-
ната гредаq или вратаря, преди да пресече головата линия между 
страничните греди и напречната греда, съдиите отсъждат гол.

ПРАВИЛО 14. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР (ДУЗПА) 
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 � Ако полувремето е удължено, за да може да се изпълни наказателен 
удар, съдиите позволяват смяна на защитаващия вратар с играч 
извън игрището или определен резервен играч, въпреки че в по-
следния случай трябва да се спазва процедурата за смяна на играчи.

Подготвяне на наказателния удар 

Съдиите трябва да потвърдят следните изисквания преди изпълнени-
ето на наказателния удар:

 � изпълняващият удара да е определен;

 � топката да е правилно поставена върху точката за наказателен 
удар]

 � вратарят да е на гол-линията между страничните греди и с лице 
към изпълняващия удара;

 � съотборниците на изпълняващия удара да са:

   извън наказателното поле;

   на 5 м от топката

   зад топката

Нарушения – след сигнала за изпълнение и преди топката да е в 

игра

Нарушения

Резултат от удара

Гол Няма гол

Атакуващ играч Дузпата се повтаря Непряк свободен удар

Изпълняващият удара рита 
назад топката

Непряк свободен удар Непряк свободен удар

Удар от играч, който не е 
бил определен

Непряк свободен удар Непряк свободен удар

Играч от защитаващ се 
отбор

Гол Дузпата се повтаря

От двата отбора Дузпата се повтаря Дузпата се преиграва

ПРАВИЛО 14. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР (ДУЗПА) 
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Ако атакуващ или защитаващ играч извърши нарушение спрямо про-
тивников играч преди топката да е в игра, но след като един от 
съдиите е дал сигнал за изпълнението на удара, съдиите разрешават 
изпълнението на удара. Ако бъде отбелязан гол и нарушението е извър-
шено от защитаващия отбор, те признават гола. Ако нарушението 
е извършено от атакуващия отбор, съдиите отсъждат повтаряне на 
наказателния удар. Ако не бъде отбелязан гол и нарушението е извър-
шено от защитаващия отбор, съдиите отсъждат повтаряне на нака-
зателния удар, а ако нарушението е извършено от отбора на изпълня-
ващия дузпата – наказват отбора с непряк свободен удар от мястото 
където е извършено нарушението (вж. Правило 13 – Позициониране 
при свободен удар). Освен това, съдиите предприемат съответните 
дисциплинарни мерки.

ПРАВИЛО 14. НАКАЗАТЕЛЕН УДАР (ДУЗПА) 



145

Процедури – нарушения 

 � Напомня се на съдиите, че противниците не може да са на разсто-
яние по-малко от 5 м от точката за изпълнение на тъча. Когато е 
необходимо, съдиите трябва да обърнат внимание на всеки играч, 
който се намира в границите на това разстояниеq преди изпъл-
нението на тъча и да отправят предупреждение на играча, ако 
след забележката той не се оттегли до правилното разстояние. 
Играта се подновява с тъч и отброяването на четирите секунди 
започва отначало, ако вече е било започнало.

 � Ако играч, който правилно изпълнява тъча, преднамерено ритне 
топката в противник, за да може да играе с нея отново, но това 
не е направено по невнимателен или безразсъден начин или с пре-
комерна сила, съдиите трябва да разрешат играта да продължи.

 � Ако топката директно влезе във вратата на противника от тъч, 
съдиите трябва да отсъдят вкарване на топката от аут. Ако 
топката директно влезе в вратата на изпълняващия тъча, съдии-
те трябва да отсъдят ъглов удар.

 � Ако топката влезе директно във вратата на противника от тъч, 
съдиите трябва да отсъдят аут.

 � Ако топката директно влезе във врата на изпълняващия тъча, съ-
диите трябва да отсъдят ъглов удар.

 � Ако топката не влезе на игрището от тъч, съдиите трябва да наре-

дят играч от другия отбор да го изпълни.

 � Ако в резултат от направено движение при играта, вратаря не 
е на вратата си или той или друг играч излезе извън игрището, 
противниковия отбор може да изпълни бърз тъч.

 � Ако тъчът е изпълнен неправилно, съдиите не трябва да прилагат 
авантаж, дори ако топката отиде директно при противника, а 
тъчcj трябва да се повтори от играч от противниковия отбор.

ПРАВИЛО 15. ТЪЧ 
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Процедури – нарушения 

Ако противник влезе в наказателното поле или все още е в него преди 
топката да е в игра и бъде фаулиран от защитник, вкарването на топ-
ката се повтаря и защитникът може да получи предупреждение или 
да бъде отстранен в зависимост от естеството на нарушението.

Ако докато вратарят изпълнява вкарване на топката, един или повече 
противници все още са в наказателното поле, тъй като вратарят е 
решил да изпълни вкарването на топката бързо и противниците не 
са имали време да напуснат полето, съдиите трябва да разрешат иг-
рата да продължи, ако топката напусне наказателното поле директно 
и без да докосва друг играч.

Ако вратарят, докато правилно изпълнява вкарване на топката от 
аут, умишлено хвърли топката срещу противник, който се намира из-
вън наказателното поле, но това не е направено по невнимателен или 
безразсъден начин или с прекомерна сила, съдиите трябва да разрешат 
играта да продължи.

Акоq когато изпълнява вкарване на топката от вратата, вратарят не 
хвърли топката извън собственото си наказателно поле, съдиите да-
ват нареждане вкарването да се повтори, въпреки че отброяването 
на четирите секунди продължава оттам, откъдето е спряло, когато 
вратарят е готов отново да го изпълни.

Не е задължително вратарят да държи топката в ръцете си преди 
съдиите да започнат отброяването на четирите секунди.

Ако вратар, който е изпълнил правилно вкарване на топката от аут, 
умишлено докосне топката с ръка, след като тя е напуснала наказател-
ното поле и преди друг играч да я докосне, съдиите могат да пред-
приемат дисциплинарно действие срещу него в допълнение към отсъ-
дения пряк свободен удар за противниковия отбор, в съответствие с 
Правилата на играта за футзал.

Ако вратарят изпълни вкарване на топката от вратата с крак, съди-
ите го предупреждават и му нареждат да изпълни вкарването с ръка, 
но отброяването на четирите секунди продължава оттам, откъде-
то е спряло, когато вратарят е готов отново да го изпълни.

Ако в резултат от направено движение при играта, вратарят не е на 
вратата си, или той, или друг играч излезе извън игрището, вратарят 
на противниковия отбор може да изпълни бързо вкарване на топката 
от аут.

ПРАВИЛО 16. ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА В ИГРА ОТ ВРАТАТА (АУТ)
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Ако вратарят изпълни вкарване на топката от аут и топката пресе-
че неговата головата линия, без преди това да е напуснала наказател-
ното поле, съдиите отсъждат повтаряне на вкарването на топката 
от аут, но отброяването на четирите секунди продължава оттам, 
откъдето е спряло, когато вратарят е готов отново да го изпълни.

Ако при изпълнението на вкарване на топката от аут, топката уда-
ри един от съдиите вътре в наказателното поле, без преди това да 
е напуснала полето и влезе в игра, съдиите не предприемат никакво 
действие.

ПРАВИЛО 16. ВКАРВАНЕ НА ТОПКАТА В ИГРА ОТ ВРАТАТА (АУТ)
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ПРАВИЛО 17. ЪГЛОВ УДАР 

Правилно 

Правилно 

Неправилно 

Процедури – нарушения

Напомня се на съдиите, че противниците трябва да останат на раз-
стояние от най-малко 5 м от дъгата за ъглов удар, докато топката 
влезе в игра. При необходимост, съдиите трябва да направят забележ-
ка на всеки играч, който се намира на по-малко разстояние преди изпъл-
нението на ъгловия удар и да отправят предупреждение на играча, ако 
впоследствие той не се отдръпне до правилното разстояние.

Ако играч, който правилно изпълнява ъгловия удар, умишлено ритне 
топката в противник, за да може да играе с топката отново, но това 
не е направено по невнимателен или безразсъден начин или с прекомер-
на сила, съдиите трябва да разрешат играта да продължи.

Топката трябва да се постави вътре в дъгата за ъглов удар и тя е в 
игра, когато е ритната; следователно не е необходимо топката да е 
напуснала дъгата за ъглов удар, за да бъде в игра.

Ако в резултат от направено движение при играта, вратарят не е на 
вратата си или той или друг играч излезе извън игрището, играч от 
противниковия отбор може да изпълни бърз ъглов удар.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ ОТ МАЧА ИЛИ ПРИ  

РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ

Продължение 

Процедура 

 � Двете продължения на мача не са част от мача.

 � Може да се отправя предупреждение на играчите или резервните 
играчи, или да бъдат отстранявани по време на двете продълже-
ния.

 � Натрупаните фалове по време на продълженията се добавят към 
тези от второто полувреме на мача.

 � По време на продълженията отборите нямат право на прекъсва-
не, дори ако не са използвали правото си на прекъсване от второ-
то полувреме на мача.

Удари от точката за наказателен удар (дузпи)

Процедура 

 � Ударите от точката за наказателен удар не са част от мача-

 � Наказателното поле, където се изпълняват ударите от точката 
за наказателен удар, може да се смени само, ако вратата или по-
върхността на игрището стане неизползваема или поради причи-
ни за безопасност.

 � След като всички определени играчи са изпълнили дузпи от точ-
ката за наказателен удар, не е необходимо да се следва същата 
последователност както при първия тур от дузпите.

 � Всеки отбор отговаря за подбора на играчите, които ще изпъл-
няват дузпите от точката за наказателен удар, от играчите и 
резервните играчи и за реда, по който те ще изпълнят дузпите, 
и трябва да ги съобщят на третия съдия преди изпълнението на 
дузпите.

 � След започването на дузпите от точката за наказателен удар, 
контузен играч (ако има такъв) не може да бъде заместван от 
друг играч (с изключение на вратаря). 

 � Ако вратарят бъде отстранен по време на дузпите от точката 
за наказателен удар, той може да бъде сменен от определен играч, 
но не и от друг вратар, ако последният е бил изключен от изпълне-
нието на дузпи от точката за наказателен удар.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ ОТ МАЧА ИЛИ ПРИ  

РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ

 � Играч или резервен играч може да получи предупреждение или да 
бъде отстранен по време на изпълнението на дузпи от точката 
за наказателен удар.

 � Съдиите не трябва да прекратяват сериите от дузпи, ако един 
отбор остане с по-малко от трима играчи по време на изпълнени-
ето на дузпите от точката за наказателен удар.

 � Ако играч бъде контузен или отстранен по време на изпълнението 
на дузпите от точката за наказателен удар и отборът остане с 
играч по-малко, съдиите не трябва да намаляват броя на играчите, 
които изпълняват дузпите за другия отбор.

 � Броят на играчите от всеки отбор трябва да е равен само при 
започването на изпълнението на дузпите от точката за наказа-
телен удар.

 � Ако топката удари една от страничните греди, или напречната 
греда, или вратаря преди да пресече гол-линията между странич-
ните греди и напречната греда, съдиите признават гола.

 � Ако топката се спука или дефектира след като се удари в странич-
ните греди или напречната греда и влезе във вратата, съдиите 
признават гола.

 � Ако топката се спука или дефектира след като се удари в стра-
ничните греди или напречната греда и не влезе във вратата, съ-
диите не отсъждат повтаряне на дузпата и приемат, че дузпата 
е изпълнена.

 � Ако правилата за състезанието изискват победителят от мача или 
от мач при разменено гостуване, да се определя с дузпи от точка-
та за наказателен удар, и отборите откажат да изпълнят това, 
съдиите трябва да докладват за случая на съответните органи.

 � Ако преди започване изпълнението на дузпите, един или повече от 
определените играчи напусне игрището или откаже/откажат да 
изпълнява/изпълняват дузпи след като тяхното изпълнение вече е 
започнало, и не е контузен(и), съдиите прекратяват изпълнението 
на дузпите от точката за наказателен удар и докладват на съот-
ветните органи.

 � По време на изпълнението на дузпите, съдиите не разрешават 
присъствието на камери и други медии на игрището.

08.10 RVA 8‘000 JBR/ftr/lsc 



Въпроси 
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ПРАВИЛО 1.

1. Ако по време на мач една от гредите се счупи и тя не може да бъде попра-

вена или сменена, трябва ли мачът да бъде прекратен?

ДА. Гредите са част от вратата и трябва винаги да са изправни.

2. Разрешено ли е маркиране на полето с прекъснати линии?

НЕ. 

3. Вратарят или друг играч правят непозволено маркиране на игрището с 

крак. Какво трябва да предприеме съдията?

Ако съдиите забележат това преди началото на мача, провинилият се 

състезател трябва да бъде предупреден за неспортсменско поведение.

Ако съдиите забележат това по време на игра, те трябва да предупре-

дят провинилия се играч за неспортсменско поведение, веднага след като 

топката излезе от игра.

4. Какви са параметрите на линиите, които очертават игралното поле?

Те трябва да са ясно видими и с ширина 8 см /3 инча/. Гол-линиите трябва 

да са широки, колкото гредите на вратата.

5. Може ли на игралното поле да има други очертания, освен тези, одобрени 

в ПРАВИЛО 1?

Не е препоръчително, но ако срещата се играе в зала за много спортове, 

тези линии могат да се приемат, стига да не пречат и объркват игра-

чите и съдиите.

6. Когато се изпълнява ъглов удар, може ли играч от защитаващия се отбор 

да стои по-близо от маркировката, която определя 5-метровата дис-

танция от сектора за изпълнение на ъглов удар?

Тези маркировки са препоръчителни и се използват за улеснение на съди-

ите. Всички играчи от защитаващия се отбор трябва да са на поне 5 

метра от топката, докато тя се вкара в игра.

7. Задължителни ли са мрежите на вратите?

ДА

8. Каква е минималната дистанция между рекламните пана и тъч-линиите?

Един метър.

9. Какво е местоположението на отборите на резервната скамейка по вре-

ме на мача?

Служебните лица и резервните играчи на всеки отбор трябва да седят на 

пейките, които са по-близо до половината, в която техният отбор се 
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защитава. Следователно, по време на почивките между полувремената, 

отборите трябва да сменят техническите зони.

10. Каква е минималната разрешена височина на тавана на залата?

За международни срещи, играни в зала, минималната височина на тавана 

на залата е 6 метра и не може да има никакви препятствия между играл-

ното поле и тавана на залата.

За останалите срещи, минималната височина на тавана на залите се оп-

ределя от организаторите на състезанието.

11. Какво решение трябва да вземат съдиите, ако топката се удари в тавана 

на залата или например в кош, закачен на тавана?

Ако топката е в игра, съдиите трябва да спрат играта. Състезател от 

противниковия отбор трябва да вкара топката в игра от страничната 

линия от мястото, което е най-близо до мястото, където топката е 

ударила тавана или обекта. Ако топката е не е била в игра, срещата се 

подновява, съгласно изискванията на Правилата на Играта.

12. Каква трябва да бъде дистанцията между тъч-линиите, гол-линиите и 

предпазните огради за зрителите?

Организаторите на всяко състезание трябва да определят дистанция-

та, така че тя да гарантира безопасността на играчите и зрителите.

ПРАВИЛО 2.

1. Може ли около игралното поле да се разположат допълнително топки и да 

се използват по време на игра?

Да, ако те отговарят на изискванията на ПРАВИЛО 2 и тяхното използ-

ване е под контрол от съдиите.

2. Трябва ли топката да се счита за предмет, когато е използвана за удар по 

противник?

Да

3. По време на игра друга топка влиза на терена, трябва ли съдиите да спрат 

играта незабавно?

Топката трябва да се третира като външен обект и съдиите трябва 

да спрат срещата, ако тя  влияе на играта. Срещата се подновява със 

съдийска топка от мястото, където се е намирала топката, когато иг-

рата е била спряна. В противен случай съдиите изчакват влязлата топка 

да бъде отстранена по най-бързия възможен начин.
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ПРАВИЛО 3.

1. Състезател случайно напуска игралното поле като пресича крайните линии 

на полето. Трябва ли да се счита, че той напуска игралното поле без раз-

решението на съдиите?

Не.

2. Играч, който владее топката, напуска игралното поле (без топката) в оп-

ита си да преодолее противник. Какво действие предприемат съдиите?

Играта продължава. Временното напускане на игралното поле може да 

се счете като част от игровото движение. Като общо правило обаче 

играчите трябва да стоят вътре в игралното поле.

3. Кога резервният състезател става играч?

Веднага след като влезе на игралното поле и са спазени изискванията на 

процедурата за извършване на смяна.

4. Ако преди началото на мача един играч е заменен от резервен състезател, 

без за това да се информират съдиите, може ли да се разреши на резерв-

ния състезател да продължи участието си в мача?

Да. Съдиите трябва да предупредят влезлия играч за влизане в игра без 

разрешение. Ако не може да се приложи правилото за авантаж, съдиите 

спират играта, която се подновява с непряк свободен удар за противни-

ковия отбор от мястото, където е била топката, когато играта е била 

спряна.

5. Играч, който не участва в играта, влиза на игралното поле и рита против-

ников състезател. Какво трябва да предприемат съдиите?

Съдиите спират играта, показват на играча червен картон и го отстра-

няват за груба игра. Играта се подновява с непряк свободен удар за про-

тивниковия отбор от мястото, където топката се е намирала, когато 

играта е била спряна.

6. Играч, който трябва да бъде заменен, отказва да напусне игралното поле. 

Какво трябва да предприемат съдиите?

Те трябва да позволят играта да продължи, тъй като случаят не е под 

тяхна юрисдикция.

7. Играч, който не е записан в тимовия лист влиза като резерва и отбелязва 

гол. Какво трябва да предприемат съдиите?

 � Ако те осъзнаят грешката си преди играта да се поднови:

Голът не е зачетен. Те трябва да отстранят играча от игралното поле. 

Играчът, който е бил заменен трябва да се завърне на полето или да бъде 
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заменен от друг играч, како се спазва процедурата за извършване на сме-

ни. Играта се подновява със съдийска топка на линията на наказателно-

то поле, най-близко до мястото, където топката е влязла във вратата.

 � Ако те осъзнаят грешката си след като играта е била подновена:

Голът се зачита. Те отстраняват играча от игралното поле. Играчът, 

който е бил заменен може да се върне на полето или да бъде заменен от 

друг състезател като се спазва процедурата за извършване на смени. Сре-

щата продължава и съдиите докладват за инцидента пред компетент-

ните органи. Ако играта е била спряна, за да се извърши горепосоченото, 

тя трябва да се поднови със съдийска топка от мястото, където топ-

ката се е намирала, когато играта е била спряна.

 � Ако те осъзнаят грешката си след края на мача:

Голът се зачита. Съдиите докладват за инцидента пред компетентните 

органи.

8. Резервен състезател влиза на игралното поле и неговият отбор играе с 

човек повече. Докато топката е в игра, противник го удря с юмрук. Какво 

трябва да предприемат съдиите?

Те спират играта, отстраняват играча за удар по противников състе-

зател, предупреждават резервния състезател за влизане без разрешение и 

той трябва да напусне полето. Срещата се подновява с непряк свободен 

удар за противниковия отбор от мястото, където топката  се е нами-

рал, когато играта е била спряна.

9. Играч № 4 трябва да бъде заменен от играч № 7. Играч № 4 напуска поле-

то през зоната за смени. Преди да влезе на полето играч № 7 удря про-

тивников състезател, който се намира на тъч-линията. Какво трябва да 

предприемат съдиите?

Те отстраняват играч № 7 като му показват червен картон за нанесен 

удар. Играч № 4 може да бъде заменен от друг резервен състезател или 

може да се завърне в игралното поле през зоната за смени, доколкото 

смяната не е завършена.

10. Играч заменя мястото си с това на вратаря без да информира съдиите. 

Какво трябва те да предприемат, когато разберат за това?

 � Новият вратар играе с топката с ръце в собственото си наказа-

телно поле:

Съдиите разрешават играта да продължи при всички случаи. Те трябва да 

предупредят двамата играчи веднага след като топката излезе от игра.

11. Играч, който следва да бъде заменен, напуска игралното поле през зоната 
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за смени. Преди да влезе на полето резервният играч изпълнява ъглов удар 

или вкарва топката в игра от страничната линия, като нарушава проце-

дурата за извършване на смени. Позволено ли е това?

Не. Процедурата за извършване на смени, посочена в ПРАВИЛО 3, трябва 

да бъде спазена. Играчът трябва да влезе на игралното поле през зоната 

за смени.

12. По време на почивката между полувремената, играч е заменен от резер-

вен състезател. Какви условия трябва да бъдат спазени?

Смените на полувремето не се извършват под контрола на съдиите.

13. Резервен състезател, който загрява зад собствената си врата вижда, че 

отборът му ще получи гол. Той влиза на полето и изритва топката, пре-

дотвратявайки нейното влизане във вратата. Какво е решението на съ-

диите? Какво е решението, ако той умишлено играе с ръка за да предо-

тврати влизането на топката във вратата?

И в двата случая съдиите спират играта и отстраняват резервния със-

тезател за предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на 

гол. Играта се подновява с непряк свободен удар за противниковия отбор 

от мястото, където топката е била, когато играта е била спряна. Съ-

диите трябва да опишат инцидента в допълнителен доклад.

14. При извършване на смяна, играчът влиза на полето от място, различно от 

зоната за смени и умишлено играе с топката с ръце. Какво е решението 

на съдиите ако забележат нарушенията или бъдат информирани от тре-

тия съдия или от времеизмервача?

Те трябва да спрат играта, ако не съществуват условия за прилагане на 

авантаж и да предупредят състезателя за неправилно влизане на играл-

ното поле. Ако играта с ръце се приеме като неспортсменско поведение, 

играчът трябва да се отстрани. Ако играчът бъде само предупреден, той 

трябва да напусне игралното поле, за да се извърши правилно процедура-

та за смени. Играта се подновява с непряк свободен удар от мястото, 

където топката е била, когато играта е била спряна.

15. При извършване на смяна, играчът влиза на игралното поле от място, раз-

лично от зоната за смени и е фаулиран от противник, докато топката е 

в игра. Какво е решението на съдиите?

Те спират играта и предупреждават резервния състезател за неправилно 

влизане на игралното поле. Той трябва да излезе, за  да се извърши пра-

вилно процедурата за смени. В зависимост от степента на нарушение 

те трябва също да предупредят, отстранят или да не наказват играча, 

който е фаулирал резервния състезател. Играта се подновява с непряк 
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свободен удар срещу отбора на резервния състезател, защото това е 

първото извършено нарушение. Свободният удар се изпълнява от място-

то, където топката е била, когато играта е била спряна.

16. Резервен играч, който при влизането си на игралното поле не премина-

ва през зоната за смени, отбелязва гол. Съдиите забелязват това преди 

подновяване на играта и съобщават на третия съдия и времеизмервача. 

Какво е решението на съдиите?

Голът нe се зачита. Те предупреждават играча, който трябва да напусне 

игралното поле, за да се извърши правилно процедурата за смени. Играта 

се подновява с непряк свободен удар от наказателното поле.

16.1. Какво е действието на съдиите, ако противниковият отбор отбележи   

  гол?

Голът се зачита. Те предупреждават играчът за неправилно изпълнение 

на процедурата за смени. Той трябва да напусне игралното поле, за да 

се извърши правилно смяната или да даде възможност на съотборник да 

влезе на негово място.

17. Трябва ли играч, който следва да бъде заменен, да напусне игралното поле 

през зоната за смени?

Да. Като изключение играчът може да напусне от друго място, само ако 

е контузен или поради друга причина, упомената в ПРАВИЛО 4. Извършва-

нето на смени трябва строго да отговаря на процедурата.

18. Позволено ли е на вратаря да изпълнява вкарване на топката в игра от 

страничната линия, ъглов удар, наказателен удар и т.н.?

Да, той е играч на своя отбор.

19. По време на игра вратарят излиза далеч от собствената си врата, за да 

спре противник. Като изчиства топката в тъч за противниковия отбор. 

Преди да е могъл да се върне на вратата си страничното вкарване на 

топката в игра е правилно изпълнено, съгласно ПРАВИЛО 15 и е отбелязан 

гол. Какво е действието на съдиите?

Голът се зачита, тъй като не е извършено никакво нарушение.

20. Разпоредбите на състезанието гласят, че играчите трябва да бъдат за-

писани преди началния сигнал. Единият отбор е записал само 5 играчи и 

срещата започва. Може ли други играчи, които идват след началото на 

мача, да вземат участие?

Не

21. Играч от отбор, в който няма записани резервни състезатели, е отстра-

нен преди играта да започне. Може ли отборът да попълни състава си с 

играч, който идва по-късно?
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Да. Отборът може да попълни състава си само, ако това е позволено от 

разпоредбите на състезанието.

22. Отбор записва имената на резервните си състезатели преди началото 

на мача, но те пристигат след това. Трябва ли съдиите да ги допуснат?

Да. Само резервни състезатели, които пристигат след началото на сре-

щата и не са записани преди това не се допускат в игра.

23. Отбор с трима състезатели е санкциониран с наказателен удар в резул-

тата, на което един играч е отстранен и в отбора остават само двама. 

Трябва ли съдиите да разрешат изпълнението на наказателния удар или 

трябва да прекратят срещата преди това?

Мачът трябва да се прекрати без да се позволи изпълнението на нака-

зателния удар. По мнение на Международния борд срещата не може да 

продължи ако един от отборите остане с по-малко от трима играчи.

24. Играч от отбор с трима играчи напусне полето за оказване на медицин-

ска помощ. Какво трябва да предприемат съдиите?

Срещата трябва да бъде спряна, докато играча бъде заменен, или ако 

няма възможност за това, да му се разреши да получи помощ и да се 

завърне на игралното поле. Ако той е неспособен да се завърне в игра и 

няма възможност за смяна, срещата се прекратява.

25. Отбор с пет състезатели играе срещу отбор с трима състезатели. Ко-

гато отборът с пет състезатели има възможност да отбележи гол, един 

от състезателите на другия отбор умишлено напуска игралното поле.

 � Трябва ли съдиите да спрат играта незабавно.

Не. Прилага се правилото за авантаж ако е възможно.

 � Ако е отбелязан гол, дали се зачита?

Да

 � Какви други действия трябва да предприемат съдиите?

Ако играчът не се завърне до подновяването на играта с начален удар 

или не бъде заменен, срещата се прекратява. Следва съдийски доклад за 

поведението на играча пред администриращите органи.

Ако играчът се завърне на полето той трябва да бъде предупреден за 

умишлено напускане на игралното поле без разрешение. Ако това е него-

во второ предупреждение срещата се прекратява, защото отборът му 

остава с по-малко от трима състезатели.

26. Отбор, който играе с 6 състезатели отбелязва гол и съдиите забелязват 

това преди подновяването на играта. Какво е тяхното решение?
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Голът не се зачита. Играта се подновява с непряк свободен удар от нака-

зателното поле. Извършилият нарушение шести играч се предупреждава 

за неправилно влизане на игралното поле без разрешение от съдията и 

той трябва да напусне полето.

27. Отбор, който играе срещу отбор с 6 състезатели, отбелязва гол и съ-

дите забелязват това преди подновяването на играта. Какво трябва да 

направят съдиите?

Голът се зачита. Извършилият нарушение шести играч се предупреждава 

за влизане на игралното поле без разрешение от съдията и той трябва 

да го напусне.

28. Може ли играч умишлено да напусне игралното поле, за да пие освежаваща 

течност?

Играчите имат право да приемат течности по време на спиранията и 

прекъсванията на играта и само извън терена.

29. Къде е разрешено резервните състезатели да загряват?

Ако е възможно зад резервните скамейки. Ако това не е възможно, те 

трябва да загряват на място, където да не пречат на играчите и съди-

ите, но в никакъв случай те не могат да загряват зад противниковата 

врата. Резервните състезатели, които загряват, трябва да са облечени 

по начин, който да ги отличава от играчите на полето.

30. Колко човека могат да дават указания в техническата зона?

Само един от служебните лица може да дава указания от техническата 

зона. Той може да стои прав, като поведението му трябва да е подобава-

що и с действията си да не пречи на играчите и съдиите.

31. Времетраенето на срещата е удължено, за да се изпълни свободен удар от 

точката за втори наказателен удар или свободен удар без стена. Може ли 

вратарят да бъде заменен преди да се изпълни удара?

Да. Той може да бъде заменен от друг играч или резервен състезател. Про-

цедурата по извършване на смяната трябва да бъде спазена.

32. Времетраенето на срещата е удължено, за да се изпълни наказателен удар, 

втори наказателен удар или свободен удар без стена. Може ли съдиите 

да разрешат извършване на смяна на отбора, който ще изпълни удара?

Не. Само вратарят на защитаващия се отбор може да бъде заменен.

ПРАВИЛО 4.

1. Цветът на фланелките на двамата вратари е еднакъв. Какво трябва да 

направят съдите, ако никой от вратарите няма друга фланелка, с която 

да я смени?
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Съдиите разрешават срещата да започне.

2. Съгласно Правило 4 играчите и вратарите на двата отбора, трябва да 

носят фланелки с различни цветове. Отнася ли се същото и за длъжност-

ните лица?

Да. Играчите и вратарите трябва да носят фланелки, които да ги отли-

чават от длъжностните лица.

3. Кога трябва да бъде предупреден играч, който сваля фланелката си при 

празнуване отбелязването на гол.

Той трябва да бъде предупреден за неспортсменско поведение, когато съ-

блече фланелката си или покрие главата си с нея.

4. Какво трябва да предприемат съдиите, когато играч свали фланелката си, 

под която е облякъл друга подобна?

Те трябва да го предупредят за неспортсменско поведение.

5. Може ли състезател да носи допълнителна екипировка за предпазване от 

контузии?

Състезателите могат да носят предпазни наколенки, налакътници и 

маски за лицето, които отговарят на условията на Правилата и не са 

опасни за самия играч и останалите състезатели.

6. Може ли играч да носи очила по време на срещата?

Съвременните спортни очила, направени от пластичен материал, по 

принцип не са опасни за здравето на състезателите и в този смисъл 

съдиите трябва да позволят да бъдат носени.

7. Съдиите предупреждават състезател да свали бижутата си. След извест-

но време те забелязват, че състезателят продължава да ги носи. Какво 

трябва да предприемат?

Те трябва да предупредят играча за неспортсменско поведение, а той да 

напусне игралното поле и да ги отстрани.

8. Позволено ли е използването на лейкопласт, за да се покрият бижутата?

Не.

9. Играч случайно събува обувката си и веднага след това отбелязва гол. Поз-

волено ли е това?

Да. Играчът неумишлено играе без обувка, защото я е загубил случайно.

10. Позволено ли е използването на радиовръзка между играчите и треньор-

ския екип?

Не.
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11. Може ли членове на Асоциацията да променят ПРАВИЛО 4 за техни собст-

вени състезания?

Не. ПРАВИЛО 4 не е включено в разрешените модификации описани в 

Бележки на Правилата на играта.

ПРАВИЛО 5.

1. Ако един от съдиите, които са на игралното поле, е ударен от топката 

в лицето и тя след това влиза във вратата, докато съдията е временно 

неадекватен, следва ли голът да се зачита?

Да, но само ако по мнение на другия съдия голът е редовно вкаран.

2. По време на игра предмет, хвърлен от публиката удря: съдията, втория 

съдия, третия съдия, времеизмервача или играч. Играта е спряна, за  да 

се окаже медицинска помощ на пострадалия. Може ли съдиите да продъл-

жат срещата?

В зависимост от сериозността на инцидента, съдията може да продъл-

жи, да забави или да прекрати срещата. Задължително трябва да опише 

инцидента в доклад до оторизираните органи.

3. Има ли право съдията да спре срещата, ако по негово мнение осветлени-

ето е недостатъчно?

Да.

4. Ако по време на игра осветлението на залата се повреди и не може да 

бъде поправено, следва ли целият мач да се преиграе или само оставащи-

те минути?

Ако съдията спре мача преди края на игровото време поради причини, оп-

исани в ПРАВИЛО 5, срещата се преиграва изцяло, освен ако разпоредби-

те на правилата на състезанието не определят запазване на резултата 

от момента на прекъсването.

5. Може ли капитанът на отбора да отстрани свой съотборник за извърше-

но нарушение, което се наказва с червен картон?

Не. Само съдиите могат да отстраняват играчите.

6. Може ли капитанът на отбора да оспорва съдийско решение?

Не, нито капитанът, нито друг играч имат право да показват несъгла-

сие с решение на съдията.

7. Играч е извършил нарушение и трябва да бъде санкциониран с жълт или 

червен картон, но съдиите позволяват играта за продължи, като прила-

гат правилото за авантаж. Кога трябва да покажат наказателен картон 

на провинилия се играч?

Веднага след като топката излезе от игра.
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8. Извършено е нарушение, което трябва да бъде санкционирано с наказате-

лен картон, но съдията пуска играта да продължи като прилага правилото 

за авантаж. Играта е спряна за ново извършено нарушение срещу същия 

отбор. Играч изпълнява бързо свободния удар с цел да спечели предим-

ство. Позволено ли е това?

Не. Съдиите не трябва да позволят бързото подновяване на играта.  

Те трябва да санкционират провинилия се състезател преди играта да 

бъде подновена.

9. Могат ли съдиите да показват жълт или червен картон по време на почив-

ката между полувремената или след края на мача?

Да. Те могат да показват наказателни картони, докато играчите не са 

напуснали игралното поле.

10. Какво трябва да направи съдията, ако двамата капитани кажат, че са 

се разбрали и не желаят да ползват прекъсване между полувремената, но 

един от състезателите настояват за почивка?

Играчите имат право на почивка между полувремената и съдиите тряб-

ва да и я осигурят.

11. Имат ли съдиите право да отстранят някой от служебните лица на един 

от отборите извън огражденията на игралното поле?

Да. 

12. Човек от служебните лица на един от отборите е виновен за непристой-

но поведение. Какво трябва да предприемат съдиите?

Те трябва да отстранят провинилото се лице от техническата зона и 

да докладват за инцидента пред съответните органи.

13. Топката пресича тъч-линията, но преди съдията да отсъди, че тя е излязла 

от игра, защитник в собственото наказателно поле удря противников 

нападател. Какво трябва да направят съдиите?

Състезателят е отстранен от игра за насилствено поведение. Играта 

се подновява с вкарване на топката от страничната линия, защото 

топката е била извън игра, когато е извършено нарушението.

14. Как трябва да реагират съдиите, когато по време на игра, осъзнаят, че 

един от отборите се старае умишлено да загуби. Трябва ли да обърнат 

внимание на отбора, че ако продължат да играят по този начин, те ще 

прекратят срещата в съответствие с правомощията в ПРАВИЛО 5.

В този случай съдиите нямат право да спират мача.
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15. Докато топката е в игра двама играчи от противникови отбори едно-

временно извършват нарушения. Какво предприемат съдиите?

Те спират играта. В зависимост от степента на нарушение предупреж-

дават, отстраняват или не санкционират състезателите и подновяват 

играта със съдийска топка на мястото, където топката е била, когато 

играта е била спряна.

16. Зрител от публиката свири със свирка и защитник в собственото си на-

казателно поле взима топката в ръце, заблуден, че играта е била спряна. 

Какво предприемат съдиите?

Те трябва да счетат свиренето за външна намеса, да спрат играта и 

да я подновят със съдийска топка на мястото, където топката е била, 

когато се е случил инцидентът.

ПРАВИЛО 6.

1. Когато съдията се контузи, може ли той да бъде заместен от втория 

съдия?

Да. Третият съдия ще замести втория, а времеизмервачът ще поеме 

задълженията на третия съдия.

2. По време на мач, в който няма назначен трети съдия, съдията решава 

да освободи втория съдия от неговите задължения или втория съдия се 

контузва. Може ли времеизмервачът да поеме задълженията на втория 

съдия?

Да, ако времеизмервачът е квалифициран. Също и времеизмервачът може 

да бъде заменян.

3. Може ли вторият съдия да влиза на игралното поле, за да отсъди наруше-

ние, да построи стена, да предупреди състезател и т.н.?

Да.

4. Вторият съдия показва жълт картон на състезател, но в същото време 

съдията показва червен картон на същия състезател. Кое решение е окон-

чателно?

Решението на съдията. При различие в решенията на съдиите, решение-

то на съдията е определящо.

5. Какво прави съдията след отбелязването на гол?

Тъй като той е по-близо до масата на времеизмервача, той приближава 

третия съдия и времеизмервача, за да ги информира за номера на играча, 

отбелязал гол използвайки задължителната сигнализация
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6. Какви са задълженията на втория съдия при изпълнение на наказателен удар.

В зависимост от игровите ситуации, сигнализира за изпълнението на 

удара и контролира топката, както и следи дали топката напълно е 

преминала гол-линията и дали вратарят не е престъпил пред линията на 

вратата преди топката да е влязла в игра.

7. Какви са задълженията на втория съдия при изпълнение на удар от точката 

за втори наказателен удар?

Същите като при наказателен удар.

ПРАВИЛО 7.

1. Изпълнява се удар от вратата или пряк свободен удар в собственото на-

казателно поле. Трябва ли отброяването на времето да започне преди 

топката да напусне наказателното поле?

Не. Хронометърът трябва да се пусне, когато топка влезе в игра.

2. Кой определя дали отбелязаният гол е реализиран преди, едновременно или 

след акустичния сигнал за края на първия период.

Съдията. Той също трябва да прецени кога е извършено нарушение за на-

казателен удар, втори наказателен удар или пряк свободен удар без стена. 

дали нарушението е извършено преди, едновременно или след акустичния 

сигнал.

3. Времеизмервачът дава акустичен сигнал по погрешка, докато топката е в 

игра. Какво е решението на съдиите?

Ако акустичния сигнал не е повлиял на никой от състезателите, съдиите 

трябва да позволят играта да продължи, посочвайки с жест. Ако играта 

трябва да бъде спряна, тя се подновява със съдийска топка от мястото, 

където топката е била, когато играта е била спряна.

4. Играч напуска игралното поле без разрешение на съдиите по неуважителни 

причини. Трябва ли третият съдия или времеизмервачът да информира 

съдиите?

Да, ако не може да се приложи правилото за авантаж. Тогава, чрез акус-

тичния сигнал те съобщават на съдиите за извършеното нарушение. 

Играта се спира и се подновява с непряк свободен удар от мястото, 

където топката е била, когато играта е била спряна.

Ако се приложи правилото за авантаж, акустичният сигнал трябва да се 

подаде при следващо спиране на играта.

Играчът трябва да бъде предупреден за напускане на игралното поле без 

разрешение.
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5. След прекъсване на играта, времеизмервачът забравя да рестартира хро-

нометъра. Какво трябва да направят съдиите?

Те трябва да изчакат неотчетеното време да бъде добавено.

6. Две-минутният период за наказание на играч е изтекъл. Кой трябва да пус-

не в игра заменящия го състезател?

Един от съдиите, третият съдия или времеизмервачът.

7. Един от отборите осъществява своето пето акумулирано нарушение. Как 

трябва да процедират третият съдия и времеизмервачът?

Те трябва да информират съдиите с акустичен сигнал, така че съдиите 

да предупредят извършилия нарушение отбор. Те трябва да поставят на 

съдийската маса табела с цифрата “5” за извършени пет акумулирани 

нарушения от страната на съответния отбор.

8. Главният официален хронометър в залата, в която се състои срещата 

спира да работи. Какво трябва да направят съдите?

Времеизмервачът трябва винаги да има в себе си хронометър, с който да 

може да продължи времеизмерването. В тази ситуация служебните лица 

от всеки отбор могат да питат времеизмервача за игровото време. Ако 

няма други възможности в залата същият хронометър трябва да бъде 

използван за отчитане на тайм-аутите.

9. Времеизмервачът и третия съдия разбират, че официалния хронометър 

не работи точно. Кого трябва да информират?

Съдиите.

10. При извършване на смяна не е спазена процедурата за смени. Какво трябва 

да направят третия съдия и времеизмервачът?

Ако топката е във владение на отбора, извършил нарушението, те 

трябва  с акустичен сигнал да информират съдиите. В противен случай 

акустичния сигнал се подава при следващо спиране на играта.

11. Трябва ли третия съдия да води бележки за играчите и събитията на поле-

то през цялото време?

Да.

ПРАВИЛО 8

1. Играят се продълженията за определяне на победител. Разрешено ли е на 

футболистите да ползват прекъсване между двете продължения?

На състезателите е разрешено да ползват прекъсване между двете по-

лувремена и преди продълженията. Между двете продължения те нямат 

право на прекъсване.
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2. Трябва ли съдиите да вземат под внимание продължението на движение 

или положението на топката, когато те дават сигнал за края на първия 

период.

Ако последният удар по топката е нанесен преди акустичния сигнал за 

край на полувремето, те трябва да изчакат крайния резултат от удара.

3. Може ли при изпълнението на наказателни, втори наказателни удари и 

преки свободни удари без стена, след изтичане на игровото време да се 

позволи последваща игрова фаза?

Не.

4. ПРАВИЛО 7 касае продължителността на срещата. Това отнася ли се и за 

действителното игрово време?

Да.

5. Кога се стартира хронометъра при начален удар?

Когато топката помръдне напред  след като е била ритната.

6. След изтичане на първото полувреме се изпълнява втори наказателен удар 

или пряк свободен удар без стена. Какво трябва да направи съдията ако 

при изпълнението топката се спука или дефектира преди да е срещнала 

гредите, вратаря или да е пресякла гол-линията или тъч-линиите?

Съдията трябва да нареди повторение на удара с нова топка.

ПРАВИЛО 9.

1. Може ли началният удар да се изпълни от човек, който не е играч и не 

участва в срещата?

Не. Изключение се прави само при благотворителни или демонстративни 

срещи. След като човекът, който не участва в срещата ритне топката, 

тя се връща на центъра на игралното поле, за да бъде изпълнен начален 

удар, съгласно Правилата на играта.

2. Кой дава свирков сигнал за начало на мача след акустичния сигнал на време-

измервача?

Съдията, който стои близо до централната линия. Вторият съдия стои 

на една линия с предпоследния защитник на отбора, който не изпълнява 

началния удар.

3. Когато се играят продължения, кой отбор изпълнява началния удар?

Хвърля се жребии. Спечелилият жребия отбор избира коя врата ще ата-

кува през първото продължение. Другият отбор изпълнява начален удар.
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4. Може ли вратаря да участва при подновявяне на играта със съдийска топка?

Да. Всеки играч може да участва.

5. Когато играта трябва да се поднови със съдийска топка, играчите от 

единия отбор отказват да участват. Какво е решението на съдиите?

Играта се подновява със съдийска топка. Не е необходимо играчи и от 

двата отбора да участват при подновяването на играта със съдийска 

топка.

6. При изпълнението на съдийска топка топката отскача и излиза от игра 

без нито един футболист да е играл с нея. Какво предприемат съдиите?

Играта се подновява със съдийска топка от същото място.

7. Трябва ли да има точно определена дистанция между играчите при изпъл-

нение на съдийска топка?

Не, само нормална дистанция, която да позволи на играчите свободно 

движение, за да бъде правилно изпълнена съдийската топка.

8. След изпълнението на начален удар топката се движи по централната 

линия и пресича тъч-линията. Какво е решението на съдиите?

Те трябва да повторят началния удар. Времеизмервачът не трябва да 

стартира хронометъра, докато топката не влезе коректно в игра.

9. Трябва ли съдията да пита вратарите и играчите дали са готови за нача-

лото на мача реди началния удар?

Не. Съдиите трябва единствено да проверят дали игралното поле е чис-

то и на него са само играчите. Третият съдия и времеизмервачът трябва 

да се убедят, че резервните състезатели и служебните лица са правилно 

заели местата си на резервните скамейки.

10. Вън от игра ли е топката, когато част от нея докосва гол-линията или 

тъч-линията?

Не. Цялата топка трябва да пресече тези линии напълно, за да бъде извън 

игра.

ПРАВИЛО 10.

1. Ако съдията сигнализира за гол преди топката да е пресякла напълно гол-

линията и веднага осъзнае грешката си, какво трябва да направи?

Играта се подновява със съдийска топка.

2. Вратарят отбелязва гол като използва част от тялото си, различна от 

ръцете, за да вкара топката директно в противниковата врата. Трябва 

ли да се зачете гола?

Да, при положение че няма нарушено правило.
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ПРАВИЛО 12.

1. При изпълнението на съдийска топка в наказателното поле, защитник удря 

противник преди топката да е докоснала земята. Какво предприемат 

съдиите?

Отстраняват провинилия се състезател за насилствено поведение и 

подновяват играта със съдийска топка, тъй като в случая става въпрос 

за недопустимо поведение, а не за нарушение.

2. Докато топката е в игра, двама състезатели от един отбор проявяват 

неспортсменско или насилствено поведение един към друг на игралното 

поле. Какво предприемат съдиите?

Те предупреждават състезателите или ги отстраняват. Играта се под-

новява с непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото, 

където топката е била, когато играта е била спряна.

3. Докато топката е в игра вратарят удря противника, който за момент се 

е намирал извън игралното поле и вътре във вратата. Какво е решение-

то на съдиите?

Те спират играта, отстраняват вратаря и подновяват играта с непряк 

свободен удар за противниковия отбор от мястото, където топката е 

била, когото играта е била спряна. Не се отсъжда наказателен удар, тъй 

като пространството, в което е извършено нарушението не е част от 

игралното поле.

4. Нападател преодолява вратаря и рита топката към опразнената врата. 

Защитник хвърля обувката си или подобен предмет, удря топката и тя 

не влиза във вратата. Какво предприемат съдиите?

Обувката или друг подобен обект трябва да се считат като продължение 

на ръката. Играта се спира, отсъжда се наказателен удар, а провинилият 

се състезател е отстранена за предотвратяване отбелязването на гол 

чрез умишлена игра с ръка.

5. Нападател преодолява вратаря и рита топката към опразнената врата. 

Вратарят хвърля обувката си или подобен предмет, удря топката и тя 

не влиза във вратата. Какво предприемат съдиите?

Вратарят е предупреден за неспортсменско поведение и играта се подно-

вява с непряк свободен удар от границата на наказателното поле, най-

близо до мястото, където топката е била ударена от предмета.

6. Играч, различен от вратаря, който се намира в собственото си наказа-

телно поле и държи в ръката си предпазната си кора, удря топката с 

кората, като предотвратява отбелязването на гол. Какво е действието 

на съдиите?
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Трябва да се изпълни наказателен удар, а състезателят е отстранен за 

предотвратяване отбелязването на гол. Предпазната кора трябва да се 

разглежда като продължение на ръката.

7. Какво се случва, ако в същата ситуация, въпросният играч е вратаря?

Съдиите спират играта, предупреждават вратаря за неспортсменско 

поведение и подновяват играта с непряк свободен удар за противниковия 

отбор.

8. Играч, който е напуснал полето за оказване на медицинска помощ и не е 

заменен, спъва противник, който е на игралното поле. Какво трябва да 

направят съдиите?

Те предупреждават състезателя за влизане на игралното поле без разре-

шение. Спъването може да бъде обект на дисциплинарно наказание, ако 

съдиите преценят, че то е нарушение. Играта се подновява с пряк свобо-

ден удар или наказателен удар..

9. Играч влиза на игралното поле в съответствие с процедурата за извърш-

ване на смени и тогава умишлено хваща топката с ръце. Какво предпри-

емат съдиите?

Играта трябва да се поднови с пряк свободен или наказателен удар. Ако 

по мнение на съдиите състезателят е виновен за неспортсменско пове-

дение за умишлена игра с ръка, той трябва да бъде предупреден. Ако по 

мнение на съдиите играчът е виновен за предотвратяване на гол или оче-

видна възможност за отбелязване на гол, той трябва да бъде отстранен.

10. Играч дриблиращ с топката вижда защитник пред себе си и, за да го 

заобиколи излиза извън игралното поле. Защитникът го задържа зад тъч-

линията, за да му попречи да продължи атаката си. Какво е решението 

на съдиите?

Те спират играта и предупреждават защитника за неспортсменско по-

ведение. Играта се подновява със съдийска топка от мястото, където 

се е намирала топката, когато играта е била спряна. Това е случай на 

неспортсменско поведение, а не на извършено нарушение.

11. Докато топката е в игра, играч, стоящ в собственото си наказателно 

поле хвърля предмет по противник, стоящ извън наказателното поле. 

Какво предприемат съдиите?

Те спират играта и отстраняват състезателя за насилствено поведе-

ние. Играта се подновява с пряк свободен удар за противниковия отбор 

от мястото, където е извършено нарушението, т.е. където предме-

тът е ударил или е щял да удари противника.
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12. Играч от игралното поле хвърля предмет по човек, стоящ на резервната 

скамейка. какво е решението на съдиите?

Те спират играта и отстраняват състезателя за насилствено поведе-

ние. Играта се подновява с непряк свободен удар от мястото, където 

играчът е хвърлил предмета.

13. Докато топката е в игра резервен състезател хвърля предмет срещу иг-

рач от противниковия отбор. Какво предприемат съдиите?

Те спират играта и отстраняват резервния състезател за насилствено по-

ведение. Играта се подновява с непряк свободен удар за противниковия 

отбор от мястото, където топката е била, когато играта е била спря-

на.

14. Играч, намиращ се в собственото си наказателно поле удря съдията. Какво 

е решението на съдиите?

Те спират играта и отстраняват състезателя за насилствено поведе-

ние. Играта се подновява с непряк свободен удар от границата на наказа-

телното поле, най-близо до мястото, където е извършено нарушението.

15. Вратар, намиращ се в собственото си наказателно поле умишлено хваща 

топката с ръце извън наказателното поле. Какво предприемат съдиите?

Те отсъждат пряк свободен удар за противниковия отбор. Ако по мнение 

на съдиите вратарят е виновен за неспортсменско поведение или е пре-

дотвратил очевидна възможност за отбелязване на гол, те трябва да 

приложат съответните дисциплинарни наказания.

16. Вратар държи топката в ръце и я подава на съотборник вътре в наказа-

телното поле. Същият не успява да я ритне и топката се насочва към 

вратата. Вратарят докосва топката с ръце в опита си да я спре да не 

влезе във вратата, но не успява. Какво е решението на съдиите?

Голът се зачита.

17. Вратарят контролира топката в ръцете си. Поставя я на земята и с нея 

излиза извън наказателното поле. Тогава решава да се върне в наказателно-

то поле и отново докосва топката с ръце. Какво предприемат съдиите?

Трябва да се изпълни непряк свободен удар за противниковия отбор.

18. Вратар, владеейки топката с ръце, я тупа преди да я изрита напред. На-

рушение ли е тупането на топката?

Не. В духа на Правилата не трябва да се счита, че с тези действия той 

се освобождава от владеенето на топката и ако това е в рамките на 4 

секунди.
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19. Когато вратарят тупка топката в земята може ли противник да играе с 

топката без да извършва нарушение за опасна игра.

Не.

20. След като е овладял топката, вратарят я поставя върху дланите си. 

Противников състезател минава зад гърба му и с глава играе с топката. 

Разрешено ли е това?

Не.

21. Когато вратарят изпълнява т.нар. удар “ждроб”, противников състезател 

играе с топката преди тя да е докоснала земята. Разрешено ли е това?

Не. Това е нарушение, защото се пречи на вратаря да се освободи от 

владеене на топката.

22. Играч от защитаващия се отбор, различен от вратаря, стои извън нака-

зателното поле и умишлено играе с топката с ръце вътре в наказателно-

то поле. Какво е действието на съдиите?

Те отсъждат наказателен удар. Нарушението умишлена игра с ръка 

включва непозволено използване на дланта или ръката.

23. Играч изпълнява вкарване на топката в игра от страничната линия и топ-

ката отива към противниковия вратар. Вратарят не успява да играе с 

топка и негов съотборник я изкарва над гредата на вратата с ръце. Какво 

трябва да е решението на съдиите? 

Трябва са се изпълни наказателен удар, а състезателят, която е играл с 

ръце да бъде предупреден за неспортсменско поведение. Състезателят 

не трябва да се отстранява, тъй като той не е предотвратил отбе-

лязването на гол, доколкото гол не може да бъде отбелязан директно от 

вкарване на топката  в игра от страничната линия.

24. Играч умишлено играе с топката с ръце в опита си да предотврати 

отбелязването на гол. Той не успява и топката влиза във вратата. какво 

е решението на съдията?

Те предупреждават играча за неспортсменско поведение и зачитат 

гола.

25. Играч, различен от вратаря, в собственото си наказателно поле, играе 

умишлено с топката с ръце в опита си да предотврати овладяването и 

от противника. Той не успява и топката попада в противников състеза-

тел. Какво предприемат съдиите?

Ако съдиите приложат правилото за авантаж, те трябва да предупре-

дят състезателя за неспортсменско поведение при следващо спиране на 

играта.
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26. Състезател неумишлено докосва топката с ръка, докато тя е в игра. 

Трябва ли съдиите да предприемат нещо?

Не. Не е извършено нарушение, защото състезателят не е играл умиш-

лено.

27. Играч спира движението на противник с физически контакт. Какво е ре-

шението на съдиите?

Играта се подновява с пряк свободен или наказателен удар за задържане 

на противник или блокинг.

28. Може ли съдиите да показват червен картон на резервен състезател, 

независимо дали е взел участие в играта или не, за извършено от него 

нарушение или неспортсменско поведение?

Да. Всички играчи и резервни състезатели са под юрисдикцията на съди-

ите, независимо къде се намират. Показването на червен картон е с цел 

да се даде ясна индикация, че санкцията е приложена.

29. Играч умишлено лежи върху топката неоснователно дълго време. Какво 

трябва да предприемат съдиите?

Те трябва да спрат играта, да предупредят състезателя за неспортсмен-

ско поведение и да подновят играта с непряк свободен удар за против-

никовия отбор.

30. Един от съдиите предупреждава играч, който след това се извинява за 

поведението си. Може ли съдията да не опише нарушението?

Не. Всички предупреждения трябва да бъдат описани.

31. Може ли съдиите да покажат жълт или червен картон на служебните лица 

на отборите?

Не. Наказателните картони могат да бъдат показвани само на играчи 

и резервни състезатели. Съдиите могат да упражняват дисциплина-

рен контрол над служебните лица и дори да ги отстраняват ( от 

техническите зони ). В този случай те трябва да опишат инцидента 

в доклада си.

32. Играч, в опита си да играе за топката осъществява контакт с против-

никовия вратар, който е в собственото се наказателно поле. Разрешено 

ли е това?

Играта срещу вратар за овладяване на топката е разрешено. Състеза-

телят ще бъде санкциониран ако атакува вратаря като скача ли бута 

опасно, безразсъдно ли с прекомерна сила.

33. Възможно ли е в борбата за топката двама или повече играчи да участват 

едновременно срещу един противник?
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Да, при положение, че те не извършват нарушение.

34. Защитник започва да държи противник извън наказателното поле, но нару-

шението завършва в наказателното поле. Какво е решението на съдиите?

Отсъден е наказателен удар.

35. Играч опасно вдига крак, когато противник се опитва да играе с топката 

с глава и осъществява контакт с главата на противника. какво е решени-

ето на съдиите?

Те трябва да отсъдят пряк свободен удар или наказателен удар.

36. Може ли съдиите да приложат правилото за авантаж, когато не е спазен 

4-секундовия период?

Те могат да приложат авантаж само ако нарушението е извършено от 

вратаря, когато той е контролирал топката в собствената си поло-

вина и след това я е загубил. Във всички останали случаи трябва да се 

отсъди нарушението без да се прилага авантаж.

37. От кое място трябва да влезе на игралното поле играч, който влиза в игра 

след като отборът му е изтърпял 2-минутен период на наказание?

От мястото за извършване на смени, в противен случай той ще бъде 

наказан за нарушаване правилото за извършване на смени. 

38. Играч иска позволение да напусне игралното поле. Докато излиза топката 

отива към него и той я рита във вратата. Какво трябва да направят 

съдиите?

Те трябва да предупредят играча за неспортсменско поведение. Игра-

та се подновява с непряк свободен удар за противниковия отбор от 

мястото, където нарушението е извършено.

39. Третият съдия или времеизмервачът сигнализират, че играч е виновен за 

насилствено поведение. Съдиите не забелязват нарушението нито сиг-

нала и отборът на провинилия се играч отбелязва гол. Тогава един от съ-

диите вижда сигнала на третия съдия или времеизмервача. Какво трябва 

да направят съдиите?

Голът не се зачита, играчът трябва да бъде отстранен и играта се под-

новява с пряк свободен удар.

40. След като е отбелязан гол един от съдиите вижда сигнал от третия 

съдия или времеизмервача. Те го информират, че преди да бъде отбелязан 

гола, вратарят на отбора отбелязал гол, е ударил противник в собстве-

ното си наказателно поле. Какво предприемат съдиите?

Голът не се зачита. Вратарят се отстранява за насилствено поведение 

и противниковия отбор трябва да изпълни наказателен удар.
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41. Позволено ли е използването на „шпагат” с цел да се играе с топката?

Да, ако противниковия състезател не контролира топката. 

Ако „шпагатът” е използван, когато противникът владее топката и съ-

диите преценят, че със своето действието застрашава здравето или 

променя структурата на движение на нападателя, се отсъжда пряк сво-

боден удар и съответно дисциплинарна мярка при необходимост.

42. Играч атакува противниковата врата и има очевидна възможност за от-

белязване на гол. Вратарят излиза извън наказателното си поле и използ-

вайки „шпагат” отнема топката на играча. Какво предприемат съдиите?

Те отстраняват вратаря за предотвратяване отбелязването на гол и 

противниковият отбор трябва да изпълни пряк свободен удар от място-

то на нарушението. (считайки че с действията си вратарят е нарушил 

Правило 12). Извършеното нарушение трябва да бъде акумулирано за от-

бора на вратаря.

43. Вратар подава топката на съотборник, който му я връща обратно. Топ-

ката не е напуснала тяхната половина на игралното поле. Какво е дейст-

вието на съдиите?

Те трябва да отсъдят непряк свободен удар за противниковия отбор от 

мястото, където вратарят е докоснал топката за втори път.

44. Отбор, който играе с двама състезатели по-малко, заради 2-минутни на-

казания, получава гол. Колко играчи трябва да се завърнат на игралното 

поле след отбелязването на гола, като си има предвид, че 2-минутното 

наказание не е изтекло?

Само един играч може да влезе в игра. Другият състезател трябва да 

изчака изтичането на наказанието му или ново отбелязване на гол от 

противниковия отбор.

45. Играч извършва нарушение, но съдиите прилагат правилото за авантаж 

и атакуващия отбор отбелязва гол. Тогава съдиите наказват извършилия 

нарушение играч с втори жълт или червен картон и го отстраняват. 

Трябва ли неговият отбор да играе 2 мин с намален състав?

Не, защото нарушението е извършено преди отбелязването на гола. От-

страненият играч трябва да бъде заменен от съотборник.

46. Състезател извършва нарушение по време на почивката между полувре-

мената, което следва да се накаже с червен картон. Трябва ли отборът 

да започне игра в намален състав,?

Да, отборът трябва да започне игра с човек по-малко.
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47. Какво е решението, ако нарушението е извършено след края на второ-

то полувреме и преди да е започнало първото продължението (ако има 

такива).

Отборът трябва да започне игра с човек по-малко.

ПРАВИЛО 13.

1. Играч изпълнява свободен удар извън собственото си наказателно поле и 

умишлено докосва топката с ръце преди друг състезател да е играл с 

топката. Какво е решението на съдиите?

Те трябва да отсъдят по-тежкото нарушение, т.е. пряк свободен удари 

или наказателен удар, ако нарушението е извършено в наказателното 

поле.

2. Играч изпълнява пряк свободен удар в собственото си наказателно поле. 

Той подава топката към вратаря си, който не успява да играе с нея и тя 

влиза във вратата. Какво е решението на съдиите?

Ударът трябва да се повтори, тъй като топката не е влязла в игра, до-

като не напусне наказателното поле.

3. Играч изпълнява непряк свободен удар от линията на наказателното поле. 

Той подава топката към съотборник в наказателното поле, който не 

успява да играе с топката – тя влиза във вратата. Какво е решението на 

съдиите?

Ударът трябва да се повтори, тъй като топката не е влязла в игра, до-

като не напусне наказателното поле.

4. Когато се изпълнява свободен удар от собственото наказателно поле кога 

може противников състезател да влезе в наказателното поле?

Играчът не трябва да влиза, докато топката не напусне наказателното 

поле.

5. Може ли да се изпълни свободен удар като топката се повдигне с крак или 

с двата крака едновременно?

Да. Топката е в игра, когато е била ритната или помръдне.

6. Когато играчи изпълняват свободен удар могат ли те да използват заблуж-

даващи трикове, за да объркат противниците си.

Да. Това е разрешено и е част от играта. Ако някой противник наруши 

5-метровата дистанция преди топката да е в игра, той трябва да бъде 

предупреден и отброяването на 4-секундния период да спре и да се под-
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нови, когато всичко е нормално. Ако отборът изпълняващ удара наруши 

правилото за 4 секунди, съдиите трябва да отсъдят непряк свободен 

удар за противниковия отбор.

7. Атакуващият отбор трябва да изпълни непряк свободен удар извън про-

тивниковото наказателно поле. Нито един от съдиите не вдига ръка, за 

да посочи, че ударът е непряк и топката е директно ритната във врата-

та. Какво трябва да направят съдиите?

Непрекият свободен удар трябва да се повтори, тъй като извършеното 

нарушение следва да се накаже  с непряк свободен удар и неточното из-

пълнение е следствие от съдийска грешка.

8. Играч много бързо изпълнява свободен удар и топката влиза във вратата. 

Съдиите не са имали достатъчно време да посочат, че свободния удар е 

непряк. какво предприемат съдиите?

Те трябва да отсъдят непрекият свободен удар да бъде повторен, тъй 

като не са имали време да го квалифицират като такъв.

9. Отсъден е свободен удар и играчът, който ще го изпълнява, решава да го 

направи бързо. Противник, който е на по-малко от 5 метра разстояние 

от топката я докосва. Какво е решението на съдиите?

Те разрешават играта да продължи.

10. Отсъден е свободен удар и играчът, който трябва да го изпълни, решава 

да го направи бързо. Противник, който е близо до топката умишлено му 

пречи да изпълни удара. какво е решението на съдиите?

Те трябва да предупредят състезателя за умишлено забавяне подновява-

нето на играта.

ПРАВИЛО 14.

1. Играч извършва нарушение на ПРОВИЛО 12, което се наказва с пряк свободен 

удар, но топката не е в игра. Какво е решението на съдиите?

Нарушението не трябва да се счита като извършен фаул. Следователно 

то не трябва да се отчита като акумулирано нарушение. Съдиите тряб-

ва, съобразно степента на нарушението, да приложат съответното 

дисциплинарно наказание.

2. Докато топката е в игра резервен състезател извършва нарушение, нака-

зуемо с пряк свободен удар. Какво е решението на съдиите?

Ако резервният състезател нарушава правилото за извършване на сме-

ни, отборът му ще беде наказан с пряк свободен удар за противниковия 

отбор, ако не може да се приложи правилото за авантаж, защото това 
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е по-сериозното нарушение. При всички случаи на неговия отбор ще бъде 

записано акумулирано нарушение, независимо дали авантажа е приложен 

или не.

Ако резервният състезател влезе на игралното поле и отборът му играе 

с човек повече, то извършеното нарушение не трябва да се отчита за 

фал, следователно да не се брои за акумулирано нарушение. Ако се налага 

играта да бъде спряна, защото не може да се приложи авантаж, тя ще 

се поднови с непряк свободен удар за противниковия отбор от мястото, 

където топката е била, когато играта е била спряна.

Във всички случаи съдиите трябва да наложат съответните дисципли-

нарни наказания.

3. Съдиите прилагат правилото за авантаж в случай, когато е извършено 

нарушение за пряк свободен удар. Трябва ли те да запишат акумулирано на-

рушение за извършилия нарушението отбор, когато играта бъде спряна?

Да. Когато съдиите прилага авантаж те трябва да покажат на третия 

съдия и времеизмервача, да се запише акумулирано нарушение за единия 

отбор, като използва следния сигнал: вдига показалеца на дясната си ръка, 

а с лявата посочва вратата на отбора, извършил нарушението.

Ако провинилият се състезател трябва да бъде дисциплинарно санкцио-

ниран, това ще се извърши след като топката излезе от игра.

4. Двама играчи от различни отбори извършват нарушения, наказуеми с пряк 

свободен удар едновременно. Трябва ли тези нарушения да се отбележат 

като акумулирани?

Да, защото играчите са извършили нарушения, наказуеми с пряк свободен 

удар, които трябва да се акумулират, независимо от това, че играта ще 

бъде подновена със съдийска топка от мястото, където топката е била, 

когато играта е била спряна.

5. Няколко играча от един отбор извършват нарушения, наказуеми с пряк 

свободен удар едновременно. Трябва ли тези нарушения да се считат за 

акумулирани?

Да, защото играта е спряна в резултат на извършените нарушения.

6. При изпълнение на наказателен удар или свободен удар без стена и след 

като съдията е дал сигнал за изпълнение, съотборник на играча, който 

е определен да изпълни удара се затичва напред и рита топката. Какво 

предприемат съдиите?

Съдиите спират играта и я подновяват с непряк свободен удар за про-

тивниковия отбор от мястото, където нарушението е извършено. На-
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пример от мястото, където играчът се е намирал на по-малко от 5 

метра от топката. Състезателят следва да се предупреди за неспорт-

сменско поведение.

7. Когато се изпълнява втори наказателен удар, топката удря една от греди-

те и се спуква. Какво предприемат съдиите?

Ако топката влезе директно във вратата, след като се е ударила в гре-

дата, голът се зачита.

Ако топката не влезе директно във вратата, след като се е ударила в 

гредата, голът не се зачита. Топката се заменя с друга и играта се под-

новява със съдийска топка.

Ако игровият период е удължен, за да се даде възможност за изпълнение 

на удара и се случи гореописаното, периода се счита за приключил след 

изпълнението на удара.

8. Изпълнява се втори наказателен удар или пряк свободен удар без стена 

извън игровото време. Какво трябва да направят съдиите, ако топката 

се спука преди да удари гредите или вратаря – без да е пресякла гол или 

тъч-линията?

Ударът трябва да се повтори с нова топка от същото място.

9. Съдията отсъжда повторно изпълнение на наказателен удар, защото вра-

тарят е мръднал напред от гол-линията. Може ли различен играч да изпъл-

ни наказателния удар?

Да.

10. При изпълнение на наказателен удар, вратарят излиза напред, преди топ-

ката да е ритната и играе с нея пред гол-линията. Какво трябва да напра-

вят съдиите?

Ударът трябва да се повтори.

11. Съотборник на играч, който изпълнява наказателен удар влиза в наказател-

ното поле или приближава топката на по-малко от 5 метра преди тя да 

е в игра. Ударът е изпълнен, вратарят отбива топката и тя излиза над 

напречната греда. Какво предприемат съдиите?

Трябва да се изпълни непряк свободен удар за противниковия отбор от 

мястото, където нарушението е извършено.

12. Играч изпълнява наказателен удар преди съдията да е дал сигнал. Какво е 

решението на съдиите?

Ударът трябва да се повтори, а състезателя да се предупреди.



179

13. При изпълнение на наказателен удар и след като съдията е дал сигнал, 

съотборник на играча, който трябва да изпълни удара, се засилва и рита 

топката. какво предприемат съдиите?

Съдиите спират играта и я подновяват с непряк свободен удар за про-

тивниковия отбор от мястото, където е извършено нарушението, на-

пример мястото, където играчът е бил на по-малко от 5 метра от 

топката. Състезателят трябва да се предупреди, за неспортсменско 

поведение. 

14. При изпълнение на наказателен удар топката удря една от гредите и се 

спуква. Какво трябва да направят съдиите?

Ако топката влезе директно във вратата след като се е ударила в греда-

та, голът се зачита.

Ако топката не влезе директно във вратата след като се е ударила в гре-

дата, голът не се зачита. Топката се заменя с нова и играта се подновява 

със съдийска топка.

15. При изпълнение на наказателен удар в края на първия период или при изпъл-

нението на наказателни удари за определяне на пряк победител, топката 

се спуква преди да е докоснала гредите или вратар – без да е пресякла 

гол-линията. какво е решението на съдиите?

Наказателният удар трябва да се повтори с нова топка.

16. Съдията сигнализира за изпълнение на наказателен удар. Нападател удря 

противник извън наказателното поле. Съдията забелязва това. какво е 

неговото решение?

Съдията трябва да изчака изпълнението. Ако е отбелязан гол, той не се 

зачита, изпълнението се повтаря и състезателят се отстранява. Ако не 

е отбелязан гол, съдията трябва да спре играта, да отстрани състеза-

теля и да поднови играта с непряк свободен удар от мястото, където е 

извършено нарушението.

17. Играч, изпълняващ наказателен удар подава топката назад с пета на съот-

борник, който я вкарва във вратата. Какво предприемат съдиите?

Той спира играта и я подновява с непряк свободен удар за противниковия 

отбор от точката за изпълнение на наказателен удар.

18. Играч, изпълняващ наказателен удар подава топката напред на съиграч, 

който изтичва към нея и отбелязва гол. Това позволено ли е?

Да. Стига да е спазена правилно процедурата за изпълнение на наказате-

лен удар.
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19. Защитник удря противник в собственото си наказателно поле докато 

топката е в игра в другото наказателно поле. Какво предприемат съди-

ите?

Играта се спира, провинилият се игра се отстранява, а противниковият 

отбор трябва да изпълни наказателен удар.

20. Мачът е удължен, за да се изпълни наказателен удар. Може ли вратарят да 

бъде заменен преди изпълнението на удар?

Да. Той може да бъде заменен от полеви играч или от резервен състеза-

тел. Ако бъде заменен от резервен състезател трябва да се спази проце-

дурата за извършване на смени.

21. Играч, изпълняващ наказателен удар забавя движението си преди да ритне 

топката. Разрешено ли е това?

Да само при подготовката на удара и не е разрешено преди отиграване-

то на топката (последна крачка или крайна фаза) след като играчът е 

завършил подготовката.

22. Мачът е удължен, за да се изпълни наказателен удар, втори наказателен удар 

или пряк свободен удар без стена. Преди да влезе във вратата топката се 

удря в една от гредите или във вратаря. Трябва ли да се зачете гола?

Да.

НАКАЗАТЕЛНИ УДАРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ В МАЧА

1. Следва ли да се смята изпълнението на наказателни удари за определяне на 

победител за част от мача?

Не.

2. Капитаните на двата отбора отказват отборите им да изпълняват на-

казателни удари за определяне на победител в мача, въпреки че това е 

регламентирано в правилата на състезанието. Какво предприемат съ-

диите?

Те трябва да докладват за случая пред компетентните органи.

3. Кой е отговорен за избора на играчите, които ще изпълняват наказателни 

удари за определяне на победител в мача?

Всеки отбор избира играчите измежду тези на игралното поле и резерв-

ните състезатели. Първите трима трябва да изпълнят наказателните 

удари по реда, по който са определени.

4. При изпълнение на наказателен удар за определяне на победител в мача, 

топката се спуква след удар в гредата и без да е пресякла гол-линията. 
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Трябва ли ударът да се повтори?

Не.

5. Може ли контузен състезател да не взима участие при изпълнението на 

наказателни удари за определяне на победител в мача?

Да.

6. След края на срещата няколко играчи напускат игралното поле и отказват 

да се завърнат за изпълнението на наказателни удари за определяне на 

победител. Какво трябва да направят съдиите?

Всички състезатели, които не са контузени, трябва да участват в изпъл-

нението на наказателните удари. Ако състезателите не се завърнат на 

игралното поле, наказателните удари няма да се изпълняват и съдиите 

трябва да докладват за инцидента пред компетентните органи.

7. Може ли състезател да бъде предупреден или отстранен по време на из-

пълнението на наказателни удари за определяне на победител?

Да.

8. Може ли състезател, който не е бил на игралното поле в края на мача, да 

участва при изпълнение на наказателни удари за определяне на победи-

тел?

Да. Всички състезатели могат да участват. 

9. Преди или по време на изпълнението на наказателни удари за определяне 

на победител в мача, осветлението в залата се поврежда. Какво предпри-

емат съдиите?

Съдиите изчакват подходящ период от време да се оправи осветление-

то. Ако то не може да бъде поправено, резултатът се определя, съгласно 

правилата на състезанието.

10. По време на изпълнението на наказателни удари вратарят е отстранен. 

Може ли той да бъде заменен от играч, записан преди началото на мача?

Да.

11. По време на изпълнението на наказателни удари вратарят се контузва и е 

неспособен да продължи. Може ли той да бъде заменен от играч, записан 

преди началото на мача?

Да. При условие, че третият съдия е информиран, който на свой ред 

информира съдията.

12. При изпълнението на наказателни удари за определянето на победител, 

единият отбор е с по-малко от трима състезатели. Трябва ли съдията да 

отмени изпълнението на наказателни удари?
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Не. Наказателните удари не са част от мача.

13. По време на изпълнение на наказателни удари, един или няколко играча се 

контузват или са отстранени. Трябва ли съдиите да следят за равния 

брой на състезатели от двата отбора в централния кръг, които следва 

да изпълняват удари?

Не. Равен брой състезатели отборите трябва да имат само при започва-

не изпълнението на наказателни удари.

14. В края на мача единият отбор има 12 състезатели (тези на полето плюс 

резервите), докато другият отбор е само с 10. Трябва ли броят на със-

тезатели на двата отбора да бъде равен преди изпълнението на наказа-

телни удари?

Да. Съдиите трябва да се убедят, че двата отбора са с равен брой състе-

затели преди изпълнението на наказателни удари.

15. Къде трябва да стоят съдиите при изпълнение на наказателни удари?

Съдията трябва да стои на гол-линията на 2 м от вратата и следи за 

отбелязването на головете и поведението на вратаря.

Вторият съдия стои на линията на точката за изпълнение на наказате-

лен удар на 3 м от нея и следи коректното изпълнение на удара.. 

Третият съдия стои в другата половина на игралното поле със състеза-

телите, номинирани да изпълняват наказателен удар (с изключение на 

този, който изпълнява удара и двамата вратари) и с тези играчи, които 

вече са изпълнили наказателен удар. Той следи никой от играчите да не 

напуска половината и никой друг да не влиза на игралното поле. 

Времеизмервачът стои на съдийската маса и записва изпълнението на 

ударите. Той следи служебните лица и играчите, които няма да изпълня-

ват наказателни удари да не напускат резервните скамейки. Ако няма 

трети съдия времеизмервачът поема неговите задължения. 

16. Къде стои вратарят, когато негов съотборник изпълнява наказателен 

удар?

Срещу съдията, на линията на точката за наказателен удар, на повече 

от 5 метра от топката и трябва да спазва подобаващо поведение.

17. При изпълнение на наказателен удар за определяне на победител в мача 

топката удря една от гредите или вратаря преди да пресече гол-линия-

та. Трябва ли голът да се зачете?

Да. 
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ПРАВИЛО 15.

1. Преди топката да е вкарана в игра от страничната линия играч умишлено 

удря противник. Какво е действието на съдиите?

Те го отстраняват за насилствено поведение и подновяват играта с 

вкарване на топката от страничната линия.

2. Играч, който правилно изпълнява вкарване на топката в игра от странич-

ната линия, умишлено рита топката в главата или тялото на против-

ник. Какво е решението на съдията?

Те не трябва да спират играта ако топката не е отправена опасно, 

безразсъдно и с прекомерна сила. Ако по мнение на съдията, играчът е 

виновен за неспортсменско или насилствено поведение, той спира игра-

та. В зависимост от нарушението той предупреждава или отстранява 

играча. Играта се подновява с пряк свободен удар или наказателен удар 

от мястото, където топката е ударила противниковия състезател. 

3. Има ли максимална дистанция от страничната линия, от където да се 

изпълни удара за вкарване на топката в игра?

 Ударът трябва да се изпълни от мястото, където топката е напуснала 

игралното поле или на нивото, където тя е ударила тавана, но не повече 

от 25 см.

4. След неправилно изпълнение на удар от страничната линия топката ди-

ректно попада в противник. Позволено ли е играта да продължи, прила-

гайки се превилото за авантаж?

Не. Играч от противниковия отбор трябва да повтори удара от стра-

ничната линия.

5. Може ли играч да вкара топката в игра от страничната линия, ако стои 

на колене или е седнал?

Не. Вкарването на топката трябва да се извърши при стриктното спаз-

ване на процедурата и тя да бъде ритната с крак.

6. Играч изпълнява вкарване на топката в игра от страничната линия. Той 

рита топката към своя вратар, който я докосва с ръце в опита си да я 

спре да не влезе във вратата. въпреки това топката влиза във вратата. 

Какво е решението на съдията?

Прилага се правилото за авантаж и голът се зачита.
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ПРАВИЛО 16.

1. Вратар, който правилно е вкарал топката в игра от вратата, умишлено 

играе с ръце, когато топката е напуснала наказателното поле и преди 

друг играч да е играл с нея. Какво е решението на съдиите?

Те отсъждат пряк свободен удар за противниковия отбор. Вратарят 

също може да бъде наказан дисциплинарно, съгласно Правилата на Игра-

та. 

2. Вратарят вкарва топката в игра от вратата с крак. Какво предприемат 

съдиите?

Те устно предупреждават вратаря и го инструктират да вкара топката 

в игра с ръка.

3. При изпълнението на вкарване на топката в игра от вратата, но преди 

топката да е напуснала наказателното поле, противников състезател 

влиза в полето и е фаулиран от защитник. Какво предприемат съдиите?

Защитникът може да бъде предупреден или отстранен, в зависимо от 

степента на нарушението. Вкарването на топката в игра от вратата 

трябва да се повтори.

4. При изпълнението на вкарване на топката в игра от вратата топката 

удря един от съдиите в наказателното поле и остава на игралното поле. 

Какво е решението на съдиите?

Топката е в игра, след като е останала на игралното поле, независимо, 

че е докоснала съдията. 

5. При изпълнението на вкарване на топката в игра от вратата, топката 

пресича гол-линията, без да е пресякла линията на наказателното поле. 

Какво е решението на съдиите?

Ударът от вратата трябва да се повтори.

ПРАВИЛО 17.

1. Трябва ли топката да напусне четвърт кръга, в сектора за изпълнение на 

ъглов удар, за да бъде в игра?

Не. Топката е в игра след като е била ритната и е помръднала.
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Контролни тестове 

за физическа  

кондиция 
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Последователност на фитнес теста:

1. 1 000 м непрекъснато бягане.

2. 15 мин почивка.

3. Тест за бързина (совалково бягане 4 х 10 м).

4. 5 мин почивка.

5. Комплексен бегови тест ловкост и координация.

6. 5 мин почивка.

7. Тест за бързина.

8. 5 мин почивка.

9. Комплексен бегови тест за ловкост и координация.

ТЕСТ 1. 1 000 м

Цел: 

Да провери общата издръжливост на съдиите за среща с продължи-

телност от две полувремена от по 20 мин (чисто игрово време).

Условия и средства:

а) сандартна лекоатлетическа писта – 400 м (2,5 обиколки);

б) ръчен хронометър.

Процедура:

След старта, съдиите трябва да пробягат разстоянието от 1 000 м 

за не повече от 4 мин.  Оптималната група от покриващи теста е 

6–8 съдии.

1000 метра

Времетраене 4 мин

ТЕСТ 2. ТЕСТ ЗА БЪРЗИНА

Цел: 

Да провери бързината (стартовата бързина)и способността да уско-

рява и намалява скоростта на къси разстояния.

ФИЗИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ
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Условия и средства:

4 конуса и ръчен хронометър

Електронна система за максимално обективизиране и фотофиниш 

Lyux – USA, с точност до хилядни.

Теста може да бъде проведен на писта, в зала или на игрище с изкуст-

вено тревно покритие.

Процедура:

Стартира се с висок старт, с водещ крак зад стартовата линия. Съ-

дията спринтира към 10-метровата линия като задължително трябва 

да стъпи на нея, после се обръща обратно и спринтира към старто-

вата линия. Тази процедура се повтаря 2 пъти. Времето трябва да 

бъде отчетено, когато съдията пресече изцяло финала (стартовата 

линия).

10 метра

4 х 10 метра за 10 секунди

ТЕСТ 3. КОМПЛЕКСЕН БЕГОВИ ТЕСТ ЗА ЛОВКОСТ И КООРДИНАЦИЯ

Цел: 

Да провери ловкостта и координационната способност на съдията 

(да сменя бързо посоката на движение и използва различни и специфич-

ни видове бягания – по структура и обем).

Условия и средства:

Игрище за футзал (зала и игрище с изкуствена тревна настилка).

Десет ограничителни конуса.

ФИЗИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ
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Хронометър или електронна система за максимално обективизиране 

и фотофиниш Lyux – USA, с точност до хилядни.

Процедура:

Водещият крак на съдията трябва да бъде на 1,5 м зад стартовата 

линия, като трябва да има готовност за висок старт. Хронометърът  

се включва, когато съдията пресече стартовата линия. Той спринти-

ра 30 м и се обръща обратно при първия конус. След това използва 

странично бягане с водещ ляв крак 10 м. Като се обръща обратно на 

следващия конус, после повтаря странично бягане с водещ десен крак 

и се обръща обратно на конуса. После използва бягане назад 10 м. Като 

се обръща в движение и от този конус той пробягва 20 м спринтово 

бягане до финалната линия, където свършва теста.

Общият обем начупено, разнообразно бягане е 80 м, който трябва да 

се покрие за не повече от 20,5 сек.

Тестовете за контрола на физическата кондиция на съдии по футзал 

задължително се провеждат в началото на спортносъстезателната 

година на образователно-квалификационни семинари, както и при пър-

воначална селекция на съдиите, желаещи да получат допълнителна про-

фесионална квалификация. Тези тестовете са задължителен фактор за 

номинации на международни съдии, заедно с комплексната им оценка 

от съдийстваните мачове и квалификацията им по английски език.

 

 

1,5 м               10 м                     10 м                     10 м                        


Стартова/финална линия

ФИЗИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ
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Националният съдийски отбор по футбол на България, 2015 г.

Националният отбор по футзал на България, 2015 г.



190

BФУТЗАЛ. ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА 2015

Под общата редакция на проф. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ

инж. Александра Пачалова – техническо оформление и дизайн

Олга Сладкарова – предпечат

БОЛИД ИНС – печат

ISBN



www.rdsport.bg

Спортен комплекс „Св. Иван Рилски” се превърна в притегателен център  

за подготовка, обучение и квалификация на съдиите по футбол,  

не само в София, но и в България

Участниците в Първия международен съдийски семинар  

по футзал – май 2014 г.


