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Предговор 

В съдържанието на изданието за сезон 2015/2016 Правилата на играта за Плажен футбол бяха 
направени редица изменения в сравнение с изданието от 2008 г. Целият текст на Правилата е 
разгледан и ревизиран, за да се реорганизира и консолидира съдържанието и да го направи 
по-еднообразно, по-ясно и по-лесно за разбиране. Най-значителните промени се състоят във 
включването на решенията на Подкомисията на Борда на Международната футболна 
асоциация в самите Правила или в раздела „Тълкуване на Правилата на играта за Плажен 
футбол и Указания за съдиите“. Целта на Комисията за Плажен футбол на ФИФА да измени 
заглавието на този раздел е да подчертае факта, че въпреки че основната му цел е да допълва 
Правилата на играта за Плажен футбол, съдържанието му е безспорно задължително в своята 
същност. 

Освен това в това ново издание са включени някои принципи, които преди са били 
имплицитни в играта, но не са изрично упоменати в Правилата. 

И накрая, Комисията за плажен футбол на ФИФА иска да напомни на асоциациите и 
конфедерациите, че в съответствие с устава на ФИФА тяхно задължение е да гарантират 
стриктно и еднакво спазване на Правилата на играта за Плажен футбол във всички състезания. 

  



Бележки за Правилата на играта за Плажен футбол 

Модификации 

В зависимост от съгласието на съответната асоциация-член и при спазване на основните 
принципи на тези Правила, Правилата на играта за Плажен футбол могат да бъдат променяни 
при прилагането им за мачове за играчи на възраст под 16 години, за жени футболисти, за 
ветерани футболисти (над 35 години) и за играчи с увреждания. 

Допустими са някои или всички от следните модификации: 

• Размер на терена 

• Размер, тегло и материал на топката 

• Ширина между страничните греди на вратата и височината на напречната греда от 
земята 

• Продължителност на периодите на игра 

• Брой играчи 

Допълнителни изменения са разрешени само със съгласието на Съдийския отдел на ФИФА и 
одобрението на Комисията за плажен футбол на ФИФА. 

Забележка: Термините, отнасящи се до физическите лица, са приложими и за двата пола. Всеки 
термин в единствено число се отнася за множествено число и обратно. 

Промени 

С оглед на броя на промените в структурата на Правилата, беше решено, че няма да се 
използва нито една линия в полето за обозначаване на измененията в това издание. 
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ПРАВИЛО 1 – Игрището  
Повърхност на игрището 

Повърхността е съставена от пясък и е равна и без камъчета, черупки и всякакви други 
предмети, които биха могли да наранят играчите. 

За международни състезания пясъкът трябва да е фин и с дълбочина най-малко 40 см. Той 
трябва да се пресява, докато стане подходящ за игра, не трябва да е грапав или да съдържа 
камъчета или други опасни елементи; въпреки това, не трябва да е толкова фин, че да 
причинява прах, който да залепва по кожата. 

Маркировка на игрището 

Игрището трябва да бъде правоъгълно и маркирано с линии. Тези линии принадлежат към 
зоните, за които са граници. 

 

Двете по-дълги гранични линии се наричат странични линии. Двете по-къси гранични линии се 
наричат голови линии, въпреки че няма линия между вратите. 

Игралното поле е разделено на две половини от въображаема средна линия, маркирана с два 
червени флага, разположени извън терена. 

Въображаемата централна точка на тази въображаема линия е точната позиция за началните и 
определени свободни удари. 

Маркировките трябва да бъдат начертани на головата линия и на страничната линия, на 5 м от 
всяка въображаема ъглова дъга, за да се посочи разстоянието, на което защитаващите играчи 
трябва да отстъпят при изпълнение на ъглов удар. 

Маркировките трябва да бъдат начертани на страничната линия, която е най-близо до пейките 
на отборите, на 2,5 м вдясно и вляво от въображаемата средна линия, за да се посочи 
максималното разстояние, което трябва да се спазва по време на смените. 



Маркировките трябва да бъдат начертани на страничната линия срещу пейките на отборите, на 
5 м отдясно и отляво от въображаемата средна линия, за да се посочи минималното 
разстояние, което трябва да се спазва при началните удари. 

На всяка странична линия трябва да се поставят маркировки, успоредни с въображаемите 
линии на наказателното поле, за да се подпомогнат съдиите при идентифициране на 
наказателните полета. 

Размери 

Страничната линия трябва да е по-дълга от головата линия. 

Всички линии са широки 10 см и са направени от цветна лента, която контрастира с пясъка (за 
предпочитане синя). Лентата трябва да е гъвкава и здрава, но да не уврежда краката на 
играчите. Тези линии трябва да бъдат здраво фиксирани към пясъка на всеки ъгъл и в средата 
на всяка странична линия със специални скоби и към вратите с гумени пръстени, прикрепени 
към страничните греди. 

По дължината (странична линия):  мин. 35 м 
макс. 37 м 

По ширината (линия на вратите):  мин. 26 м 
макс. 28 м 

 

Наказателно поле 

Наказателното поле е зоната на терена между головата линия и въображаема успоредна линия 
на разстояние 9 м от головата линия и маркирана от два жълти флага, поставени до всяка 
странична линия извън терена. 

Във всяко наказателно поле има въображаем знак за 9-метров наказателен удар от средната 
точка на линията между страничните гради на вратата и равнопоставено спрямо тях. 



 

Флагчета 

Пилоните за флагчетата трябва да бъдат изработени от нечуплива и гъвкава пластмаса и да са с 
височина поне 1,5 м. 

Използват се общо десет флагчета както следва: 

• По един червен флаг във всеки ъгъл на терена 
• По един червен флаг от всеки край на въображаемата средна линия, надеждно 

фиксирани на разстояние между 1 м и 1,5 м извън страничните линии 
• По един жълт флаг от всеки край на въображаемите линии, маркиращи наказателното 

поле, надеждно фиксирани на разстояние между 1 м и 1,5 м извън страничните линии 

Въображаема дъга за ъглов удар 

Вътре на терена ще има въображаем четвърт кръг с радиус 1 м от всеки ъгъл. 

Врати 

В центъра на всяка голова линия се поставя врата. 

Вратата се състои от две вертикални греди, на еднакво разстояние от ъглите и съединени в 
горната част с хоризонтална напречна греда. Вертикалните гради и напречната греда трябва да 
бъдат изработени от дърво, метал или друг одобрен материал. Те трябва да са с кръгла или 
елипсовидна форма и не трябва да са опасни за играчите. 



 

Разстоянието (вътрешно измерване) между вертикалните греди е 5,5 m, а разстоянието от 
долния ръб на напречната греда до земята е 2,2 m. 

Вертикалните греди и напречната греда имат еднакъв диаметър от 10 см и са с еднакъв цвят (за 
предпочитане флуоресцентно жълто). Головите линии са със същата ширина като вертикалните 
греди и напречната греда. Мрежите трябва да бъдат изработени от коноп, юта или найлон или 
друг одобрен материал и да бъдат прикрепени към задната страна на вертикалните греди и 
напречната греда с подходящи средства за поддръжка. Те не трябва да пречат или застрашават 
вратаря или играчите. 

От съображения за безопасност основата на всяка греда има перваз, който е закотвен под 
нивото на пясъка. Два хоризонтални пръта с размери 1,5 m, прикрепени към задната страна на 
всяка греда, са съединени с прът или верига отзад, покрити с пластмаса, с куки и възли на всеки 
край и поставени на повърхността на пясъка. Този прът (или верига) също е закотвен в пясъка. 

Зона на резервните играчи 

Зоната на резервните играчи е зоната на страничната линия пред таблото на лицето, 
отговарящо за отчитането на времето (хронометрист), което е описано за целта в Правило 3. 

• Зоната на резервните играчи е с дължина 5 m, простираща се на 2,5 m от всяка страна 
на пресечната точка между въображаемата средна линия и страничната линия 

• Пейките на отборите се поставят зад страничната линия и зоната на резервните играчи 
• Зоната пред таблото на хронометриста, разположена на 2,5 м от двете страни на 

въображаемата средна линия, се запазва празна. 



 

Безопасност 

Теренът е заобиколен от периметър на зона за безопасност с ширина с размери 1,5 м до 2 м. 

Решение1 
Техническата зона трябва да отговаря на изискванията, съдържащи се в раздела, озаглавен 
„Техническата зона“. 
 
 



ПРАВИЛО 2 – Топката  

Качества и измервания 

Топката: 
• е сферична 
• е изработена от кожа или друг подходящ материал 
• има обиколка не по-малка от 68 см и не повече от 70 см 
• тежи не повече от 440 гр. и не по-малко от 400 гр. в началото на мача 

Подмяна на дефектна топка 

Ако топката се спука или дефектира по време на мач, играта се спира. 

• Съдията подновява играта със спорна топка върху въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, като третият съдия му помага при определяне на 
правилната позиция 

• Играта се подновява чрез повторно изпълнение на удара, ако топката се спука или 
дефектира, докато се изпълнява свободен удар или удар от въображаемата точка за 
изпълнение на наказателен удар и не докосне страничните греди, напречната греда 
или играч и не е извършено нарушение 

Ако топката се спука или дефектира, докато не е в игра (при начален удар, избиване вкарване в 
игра от головата линия, ъглов удар, спорна топка, свободен удар, наказателен удар или 
входяща топка), играта се подновява в съответствие с Правилата на играта за Плажен футбол. 

Децата за топката и третият съдия могат да държат допълнителни топки около терена, така че 
играта да може бързо да продължи. 

Лога върху топките 

В допълнение към изискванията на Правило 2, приемането на топка за използване в мачове, 
играни в официално състезание, организирано под егидата на ФИФА или конфедерациите, се 
обуславя от топката, носеща един от следните надписи: 

• FIFA QUALITY (ФИФА КАЧЕСТВО) 
• FIFA QUALITY PRO 
• IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD (МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА МАЧ) 

 

Топки, носещи предишни марки за качество, като „Одобрено от ФИФА“, „Инспектирано от 
ФИФА “ или „Международен стандарт за мачове“, могат да се използват в гореспоменатите 
състезания до юли 2017 г. 

Такова лого на топка показва, че тя е тествана официално и е установено, че отговаря на 
специфични технически изисквания, които са различни за всяко лого и допълнителни към 
минималните спецификации, предвидени в Правило 2. Списъкът на допълнителните 
изисквания, специфични за всяко от съответните лога трябва да бъде одобрен от 
Международния съвет на Футболните асоциации. Институтите, провеждащи тестовете, 
подлежат на одобрение от ФИФА. 



Състезанията на асоциациите-членове могат също да изискват използването на топки, носещи 
някое от тези три лога. 

Реклама 

В мачове, играни в официално състезание, организирано под егидата на ФИФА, 
конфедерациите или асоциациите-членове, не се допуска форма на търговска реклама върху 
топката, с изключение на емблемата на състезанието, името на организатора на състезанието и 
разрешената търговска марка на производителя. Правилата за състезанието могат да 
ограничават размера и броя на такива маркировки. 

  



ПРАВИЛО 3 – Брой на играчите 
Играчи 

Мачът се играе от два отбора, всеки от които се състои от не повече от пет играчи, единият от 
които е вратарят. Мачът не може да започне, ако единият отбор се състои от по-малко от трима 
играчи. 

Мачът се прекратява, ако един от отборите има по-малко от трима играчи на терена. 

Официални състезания 

Максимално седем смени могат да се направят във всеки мач, игран във официално 
състезание, организирано под егидата на ФИФА, конфедерациите или асоциациите-членове. 
Правилата на състезанието трябва да посочват колко смени могат да бъдат направени, като 
максималният брой е седем. 

Броят на смените, които могат да бъдат направени по време на мач, е неограничен. 

Други мачове 

В мачовете от националния „А“ отбор могат да се използват максимум десет смени. 

Във всички останали мачове може да се използва по-голям брой смени, при условие че: 

• регламентите за състезанието не го забраняват 
• съответните отбори постигнат споразумение за максималния брой 
• съдиите са информирани преди мача 

Ако съдиите не бъдат информирани или ако не бъде постигнато споразумение преди мача, не 
се допускат повече от десет смени. 

Всички мачове 

При всички мачове имената на играчите и на резервните играчи трябва да се дават на съдиите 
преди началото на мача, независимо дали присъстват или не. Всеки играч или резервен играч, 
чието име към този момент не е дадено на съдиите, не може да участва в мача. 

Процедура за смяна на играчи 

Смяна на играч може да бъде направена по всяко време, независимо дали топката е в игра или 
не. За да бъде сменен даден играч, трябва да се спазват следните условия: 

• Играчът напуска терена през зоната за смяна на играчи, освен в изключенията, 
предвидени в Правилата на играта за Плажен футбол 

• Резервният играч може да излезе на терена само след като играчът, който е бил 
заменен, напусне терена 

• Резервният играч влиза на терена през зоната за смяна на играчи 
• Замяната е завършена, когато един резервен играч влезе на терена през зоната за 

смяна на играчи, след като е предал своята престилка на играча, който е заменен, освен 
ако този играч не е трябвало да напусне терена през друга зона поради някаква 
причина, предвидена в Правилата на играта за Плажен футбол, като в този случай 
резервният играч трябва да предаде своята престилка на третия съдия 

• От този момент резервният играч става играч, а играчът, който е бил сменен, става 
резервен играч 

• Резервният играч може да участва след това в мача 



• Всички резервни играчи са подчинени на властта и юрисдикцията на съдиите, 
независимо дали са призовани да играят или не 

• Ако бъде удължен периодът, което да позволи изпълнението на наказателен удар или 
свободен удар, не могат да се правят други замествания, с изключение на защитаващия 
вратар или играча, който изпълнява удара, ако има контузия, която възпрепятства 
изпълнението на удара 

• Ако топката е в игра, устройството за синхронизация не се спира, докато се извършва 
смяната на играчите  

Смяна на вратарите 

• Всеки резервен играч може да смени мястото си с вратаря, без да информира съдиите 
или да чака спиране в мача 

• Всеки играч може да смени мястото си с вратаря 
• Играчът, който сменя мястото си с вратаря, трябва да направи това по време на спиране 

в мача и трябва да информира съдиите преди да бъде извършена промяната 
• Играч или резервен играч, който сменя вратаря, трябва да носи фланелка на вратаря 

със съответния номер на гърба 

Нарушения и санкции 

Ако резервен играч излезе на терена, преди играчът, който е заменен, да е напуснал терена 
или по време на смяна резервен играч влезе на терена от място, различно от зоната за 
заместване: 

• съдиите спират играта (макар и не веднага, ако могат да приложат правилото за 
предимство (авантаж) 

• съдиите го предупреждават за нарушение на процедурата по смяната и му нареждат да 
напусне терена 

Ако съдиите са спрели играта, тя се подновява със свободен удар за противниковия отбор, 
който трябва да бъде изпълнен: 

• от позицията на топката в момента на спирането, ако топката е била в половината на 
отбора, срещу който е извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

• от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е в 
половината на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

Ако топката не е била игра, мачът се рестартира в съответствие с Правилата на играта за 
Плажен футбол. Ако резервният играч или неговият отбор извърши допълнително нарушение, 
играта се подновява в съответствие с раздела, озаглавен „Тълкуване на Правилата на играта за 
Плажен футбол и Насоки за съдиите (Правило 3)“. 

Ако по време на замяна играчът, който е заменен, напусне терена поради причини, които не са 
предвидени в Правилата на играта за Плажен футбол и през място, различно от зоната на 
заместване: 

• съдиите спират играта (макар и не веднага, ако могат да приложат правилото за 
предимство) 

• съдиите го предупреждават за нарушаване на процедурата по заместването, след като 
му нареждат да се върне на терена. Ако резервният играч вече е навлязъл на терена, 



съдиите първо му нареждат да напусне терена и след това нареждат на играча, който е 
заменен, да се върне на терена, за да му отправят предупреждение 

Ако съдиите са спрели играта, тя се подновява със свободен удар за противниковия отбор, 
който трябва да се изпълни: 

• от позицията на топката в момента на спирането, ако топката е била в половината на 
отбора, срещу който е извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

• от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е в 
половината на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

Ако топката не е била в игра, мачът се подновява в съответствие с Правилата на играта за 
Плажен футбол. 

За всяко друго нарушение на това Правило, съответните играчи получават предупреждение 
(макар и не веднага, ако може да се приложи правилото за предимство). 

В специални случаи играта се подновява в съответствие с раздел, озаглавен „Разяснение на 
Правилата на играта за Плажен футбол и Насоки за съдиите (Правило 3)“. 

Отстраняване на играчи и резервни играчи 

Играч, който е бил отстранен преди началния удар, може да бъде заменен само с един от 
посочените резервни играчи. 

Включен в списъка резервен играч, който е бил отстранен от игра преди началния удар или 
след началото на играта, не може да бъде заменен. 

Резервен играч може да замени отстранен играч и да излезе на терена след изтичане на две 
минути от игровото време след отстраняването, при условие че той има разрешение от 
контролиращия времето (хронометриста) или от третия съдия (помощник съдиите), освен ако 
не е отбелязан гол преди изтичането на двете минути, като в този случай се прилагат следните 
условия: 

• Ако играят пет играчи срещу четири и отборът с по-голям брой играчи вкара гол, то 
отборът с четирима играчи може да бъде попълнен с пети играч 

• Ако и двата отбора играят с трима или четирима играчи и бъде отбелязан гол, и двата 
отбора остават с еднакъв брой играчи 

• Ако играят пет играчи срещу трима играчи или четири играчи срещу трима и отборът с 
по-голям брой играчи отбелязва гол, отборът с трима играчи може да бъде увеличен 
само с един играч 

• Ако отборът, който вкара гол, е този с по-малък брой играчи, играта продължава без 
промяна на броя на играчите 

  



ПРАВИЛО 4 – Екипировка на играчите 
Безопасност 

Играчът не трябва да използва екипировка или да носи нещо (включително всякакъв вид 
бижута), което би могло да бъде опасно за него или друг играч. 

Основна екипировка 

Основната задължителна екипировка на играча включва следните отделни елементи: 

• Фланелка или риза с ръкави (ако се носи долна дреха), като цветът на ръкавите трябва 
да е със същия основен цвят като ръкава на фланелката или ризата 

• Шорти – ако се носят долни шорти, те трябва да са със същия основен цвят като 
шортите. Вратарят може да носи дълги панталони 

Не се разрешава носенето на обувки. Еластичните бинтове са разрешени при условие, че не 
покриват напълно стъпалата, глезените или пръстите на краката. 

Цветове 

• Двата отбора трябва да носят цветове, които ги отличават един от друг, а също и от 
съдиите и помощник-съдиите 

• Всеки вратар трябва да носи цветове, които го отличават от останалите играчи, съдиите 
и помощник-съдиите 

Нарушения и санкции 

В случай на нарушение на това Правило: 

• не е необходимо да се спира играта 
• играчът, който е в нарушение се инструктира от съдиите да напусне терена, за да 

коригира екипировката си, когато следващия път топката излезе от игра, освен ако вече 
не е коригирал екипировката си 

• всеки играч, който трябва да напусне терена, за да коригира екипировката си, не трябва 
да влиза отново без разрешение на съдиите или третия съдия 

• съдиите или третия съдия гарантират, че екипировката на играча е правилна, преди да 
му позволят да влезе отново на терена 

• играчът, независимо от това дали е сменен или не, може да се върне на терена само 
след като играта бъде подновена, но само когато топката отново не е в игра 

Играч, който е длъжен да напусне терена поради нарушение на това Правило и който не е 
заменен и след това отново влиза на терена без разрешението на съдиите или третия съдия, 
трябва да получи предупреждение. 

Подновяване на играта 

Ако съдиите не приложат правилото за предимство и спрат играта, за да предупредят играча с 
нарушение: 

• мачът се подновява със свободен удар на противниковия отбор, който трябва да се 
изпълни: 

− от позицията на топката в момента на спирането, ако топката е била в половината 
на отбора, срещу който е извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за 
свободен удар) 



− от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е в 
половината на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за 
свободен удар) 

Основна задължителна екипировка 

Основната задължителна екипировка не трябва да има политически, религиозни или лични 
лозунги, изображения или изявления. Отборът на играч, чиято основна задължителна 
екипировка има политически, религиозни или лични лозунги, изображения или изявления, ще 
бъде санкциониран от организатора на състезанието или от ФИФА. 

Облекло под екипировката 

Играчите не трябва да показват облекло под екипировката, показващо политически, 
религиозни или лични лозунги, изображения или изявления или реклама, различна от логото 
на производителя. 

Играчите или отборите с облекло под екипировката, показващо лозунги, изображения или 
политически, религиозни или лични изявления или реклами, различни от логото на 
производителя, ще бъдат санкционирани от организатора на състезанието или от ФИФА. 

  



ПРАВИЛО 5 – Съдиите   
Правомощия на съдиите 

Всеки мач се ръководи от двама съдии (съдията и втория съдия), които имат пълното 
правомощие да прилагат Правилата на играта за Плажен футбол във връзка с мача, за който са 
назначени. 

Пълномощия и задължения 

Съдиите: 
• прилагат Правилата на играта за Плажен футбол 
• ръководят мача съвместно с помощник съдиите, когато е приложимо 
• гарантират, че всяка използвана топка отговаря на изискванията на Правило 2 
• гарантират, че екипировката на играчите отговаря на изискванията на Правило 4 
• поддържат записи на всички инциденти, които се случват по време на мача 
• спират мача, по тяхна преценка, за всякакви нарушения на Правилата на играта за 

Плажен футбол  
• спират мача в случай на външна намеса от какъвто и да е вид 
• спират мача, ако според тях играч е сериозно контузен и гарантират, че е изваден от 

терена. Пострадалият играч може да се върне на терена едва след като мачът е 
подновен и с разрешение на съдиите или третия съдия 

• оставят играта да продължи, докато топката излезе от игра, ако според тях играч е леко 
контузен 

• гарантират, че всеки играч с кървяща рана напуска терена. Играчът може да се върне 
само с разрешението на съдиите или на третия съдия, който трябва да се увери, че 
кървенето е спряло 

• позволяват играта да продължи, когато отборът, срещу който е извършено нарушение, 
ще се възползва от такова предимство и санкционират първоначалното нарушение, ако 
очакваното положение на авантаж не настъпи по това време 

• наказват по-тежкото нарушение, когато играч извърши повече от едно нарушение 
едновременно 

• наказват по-сериозното действие на неправомерно действие, когато играч извърши 
повече от едно деяние едновременно 

• предприемат дисциплинарни мерки срещу играчи, виновни за нарушения за 
предупреждение и отстраняване. Те не са длъжни да предприемат това действие 
незабавно, но трябва да го направят, когато топката последващо излезе от игра 

• предприемат действия срещу длъжностни лица  на отбора, които не успяват да се 
държат отговорно и могат, по тяхна преценка, да ги изгонят от техническата зона и 
околностите на терена 

• гарантират, че на терена не влизат неоторизирани лица 
• посочват подновяването на мача след спирането му 
• дават сигналите, описани в раздела, озаглавен „Сигнали на съдията и помощник 

съдията“. 
• позиционират се на терена, както е описано в разделите, озаглавени „Позициониране“, 

които са част от „Тълкуване на Правилата на играта за Плажен футбол и Насоки за 
съдиите (Правило 5 – Съдиите)“, когато те са длъжни да направят това 

• предоставят на съответните органи доклад за мача, който включва информация за 
санкциите, наложени на играчите и/или длъжностните лица на отбора и за всички 
други инциденти, възникнали преди, по време мача или след него 

Съдията: 



• действа като контролиращо времето лице (хронометрист) и трети съдия в случай, че не 
присъстват помощник съдии 

• спира или прекратява мача, по своя преценка, за всякакви нарушения на Правилата на 
играта за Плажен футбол  

• спира или прекратява мача в случай на 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 включително дали е отбелязан гол или 
не или за резултата от мача, са окончателни. 

Съдиите могат да променят решение само ако разберат, че то е неправилно или по тяхна 
преценка, по съвет на помощник-съдия, при условие че не са подновили играта или са 
прекратили мача. 

Решенията на съдията надделяват над решенията на втория съдия, ако и двамата сигнализират 
за нарушение и има несъгласие между тях. 

В случай на неправомерна намеса или неправилно поведение, съдията освобождава втория 
съдия или помощник-съдиите от техните задължения, урежда те да бъдат заменени и прави 
доклад пред съответните органи. 

Отговорности на съдиите 

Съдиите (или където е приложимо, помощник съдиите) не носят отговорност за: 
• всякакъв вид контузии, претърпени от играч, длъжностно лице или зрител 
• всякакви щети на имущество от всякакъв вид 
• всяка друга загуба, понесена от физическо лице, клуб, дружество, асоциация или друг 

орган, която се дължи или която може да се дължи на всяко решение, което те могат да 
предприемат съгласно условията на Правилата на играта за Плажен футбол или по 
отношение на нормалните процедури, необходими за провеждането, изиграването и 
контрола на мача 

Такива решения могат да включват: 
• решението, че състоянието на терена или неговото обкръжение или че 

метеорологичните условия са такива, че позволяват или не позволяват да се проведе 
мач 

• решението за прекратяване на мача поради някаква причина 
• решението относно пригодността на аксесоарите и екипировката, използвани по време 

на мач 
• решението за спиране или не спиране на мач поради смущения от зрителите или 

някакъв проблем в зоните за зрителите 
• решението да спре или да не се спре играта, за да се позволи контузен играч да бъде 

отстранен от терена за лечение 
• решението да се изиска контузен играч да бъде отстранен от терена за лечение 
• решението да се разреши или не да се позволи на играча да носи определено облекло 

или екипировка 
• решението (където имат правомощията) да се разреши или да не се позволи на лица 

(включително длъжностни лица на отбора или стадиона, служители по сигурността, 
фотографи или други представители на медиите) да присъстват около терена 



• всяко друго решение, което могат да вземат в съответствие с Правилата на играта за 
Плажен футбол или в съответствие с техните  задължения съгласно условията на ФИФА, 
конфедерацията, асоциациите-членове или правила или разпоредби на лигата, 
съгласно които се играе мачът 

Международни мачове 

Втори съдия е задължителен за международни мачове. 

Резервен помощник съдия 

В турнири или състезания, където е назначен резервен помощник-съдия, неговата роля и 

задължения трябва да са в съответствие с разпоредбите, предвидени в Правилата на играта за 

Плажен футбол. 

  



ПРАВИЛО 6 – Помощник съдии  
Правомощия на помощник съдиите 

Могат да бъдат назначени двама помощник съдии (трети съдия и лице за контролиране на 
времето), които трябва да изпълняват задълженията си в съответствие с Правилата на играта за 
Плажен футбол. Те са позиционирани извън терена, изравнени с въображаемата средна линия 
и от същата страна като зоната на резервните играчи. Лицето за контролиране на времето 
остава седнал на масата на хронометъра, докато третият съдия може да изпълнява 
задълженията си в седнало положение или в изправено положение. 

Третият съдия и лицето за контролиране на времето трябва да бъдат снабдени с подходящо 
устройство за синхронизация на времето от асоциацията или клуба, под чиято юрисдикция се 
играе мачът. 

Трябва да им бъде предоставена маса за лицето за контролиране на времето, за да могат да 
изпълняват правилно своите задължения. 

Пълномощия и задължения 

Третият съдия: 
• подпомага съдиите и лицето за контролиране на времето 
• поддържа записи за играчите на терена в началото и в края на всеки период 
• проверява подмяната на топките заедно със съдиите 
• проверява екипировката на резервните играчи, преди да влязат на терена 
• гарантира, че смяната на играчите се извършва правилно и чрез използване на сигнал 

със свирка или звуков сигнал, който е различен от тези, използвани от съдиите, показва 
всяко нарушение, възникнало по време на смяната на играчите, ако правилото за 
предимство не може да бъде приложено 

• записва номерата на голмайсторите 
• записва имената и номерата на всички играчи, които са получили предупреждение или 

са отстранени 
• връчва документ на длъжностните лица  на всеки отбор, указващ кога резервен играч 

може да влезе на терена, за да замести играч, който излиза от игра. 

ФИФА 

РЕЗЕРВНИЯТ ИГРАЧ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ НА ИГРАЛНОТО 
ПОЛЕ, КОГАТО ДО КРАЯ НА ____ ПЕРИОД НА 
ХРОНОМЕТЪРА ОСТАВАТ ____ МИНУТИ И ____ СЕКУНДИ. 

LE JOUEUR SUBSTITUT POURRA ENTRER DANS LE TERRAIN DE 
JEU QUAND LE CHRONOMÈTRE INDIQUERA ____ MINUTE(S) 
ET ____ SECONDE(S) ____ POUR FINIR LA ____ PÉRIODE. 

EL JUGADOR SUSTITUTO PODRÁ ENTRAR EN EL TERRENO DE 
JUEGO CUANDO EL CRONÓMETRO ESTÉ EN EL MINUTO ____ Y 
SEGUNDOS PARA FINALIZAR EL ____ PERIODO. 

DER ERSATZSPIELER KANN DAS SPIELFELD BETRETEN, WENN 
AUF DER ZEITMESSUNG NOCH ____ MINUTE(N) UND ____ 
SEKUNDE(N) FEHLEN, UM DIE ____ PERIODE ZU BEENDEN. 

• контролира повторното влизане на играч, който е напуснал терена, за да коригира 
екипировката си 



• контролира повторното влизане на играч, който е напуснал терена поради контузия от 
всякакъв вид 

• сигнализира съдиите, когато е допусната очевидна грешка при предупреждението или 
отстраняването на играч или ако е извършено деяние за насилие извън тяхното 
зрително поле. Във всеки случай съдиите решават всякакви факти, свързани с играта 

• контролира поведението на всички лица в техническата зона, ако има такива, и тези на 
пейките и информира съдиите за всяко неподходящо поведение 

• прави записи на спирания на играта поради външна намеса и причините за тях 
• проверява заедно с един от съдиите правилното изпълнение на ударите 
• проверява заедно със съдиите правилното изпълнение на свободните удари, 

изпълнени от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия 
• предоставя всяка друга информация, свързана с мача 
• замества втория съдия в случай, че съдията или вторият съдия бъде контузен или е 

неразположен 

Лицето за контролиране на времето гарантира, че продължителността на мача отговаря на 
разпоредбите на Правило 7 чрез: 

• стартиране на устройството за синхронизация след правилно изпълнение на началния 
удар 

• спиране на устройството за синхронизация след отбелязване на гол, след изпълнение 
на наказателен удар или свободен удар или след като играчът е контузен 

• спиране на устройството за синхронизация всеки път, когато съдиите сигнализират за 
това 

• рестартиране на устройството за синхронизация след начален удар, свободен удар или 
наказателен удар или веднага след като играта бъде подновена след сигнал на съдиите 
за спиране на устройството за синхронизация или след контузия на играч 

• записване на головете и периодите на мача на публичното табло, ако има такова 
• определяне на периода от две минути за отстраняване на играч 
• записване на имената и номерата на всички играчи, които имат предупреждение или са 

отстранени 
• указване на края на първия, втория и третия период, края на мача или допълнителното 

време, ако има такова, с различен сигнал на свирката или звуков сигнал от този който 
се използва от съдиите 

• изпълнение на специфичните задължения на третия съдия в случай на отсъствие на 
последния 

• предоставяне на всяка друга информация, свързана с мача 

Международни мачове 

За международни мачове присъствието на трети съдия и лице за измерване на времето е 
задължително. 

За международни мачове използваното устройство за синхронизация трябва да включва 
всички необходими функции (прецизно отчитане на времето и устройство за измерване на 
двуминутно отстраняване на до четирима играчи едновременно). 

  



ПРАВИЛО 7 – Продължителност на мача 
Периоди на мача 

Мачът продължава три равни периода от по 12 минути, освен ако не е договорено друго между 
съдията и двата отбора. Всяко договаряне за промяна на продължителността на периодите на 
мача трябва да бъде направено преди началото на играта и трябва да съответства на правилата 
за състезанието. 

Край на периодите на игра 

Хронометристът показва края на всеки 12-минутен период на играта с акустичен сигнал. След 
като чуе звуковия сигнал на устройството за синхронизация, един от съдиите обявява края на 
периода или на мача със свирката си, като има предвид, че ако трябва да се предприеме 
свободен удар или наказателен удар, въпросният период се удължава до изпълнението на 
въпросния удар. 

Ако топката е била отиграна към някоя от вратите преди устройството за синхронизация да 
подаде звуков сигнал, съдиите трябва да изчакат удара да приключи, преди да обявят края на 
периода или края на мача със свирка. Мачът или периодът на игра приключва, когато: 

• топката влиза директно във вратата на противника и се присъжда гол; ако топката 
попадне в собствената вратата на отбора, също така се присъжда гол, освен ако голът 
не е вкаран директно от пряк свободен удар, входяща топка, вкарване на топката в игра 
от головата линия или ъглов удар 

• топката напуска границите на терена 
• топката докосва вратаря или друг играч от отбраняващия се отбор, страничните греди 

на вратата, напречната греда или пясъка, пресича головата линия и е отбелязан гол/не е 
отбелязан гол 

• топката докосва друг играч от отбора, който играе с топката, преди да пресече головата 
линия на противниковия отбор, като в този случай не се присъжда гол 

• топката докосва друг играч в отбора, играещ топката, преди да премине головата линия 
на собствената врата на отбора, в този случай се присъжда гол 

• не е извършено нарушение, което да бъде санкционирано със свободен удар или 
наказателен удар, или което да изисква повторение на свободния удар или 
наказателния удар, освен ако не е отбелязан гол или е възможно да се приложи 
правилото за предимство 

Ако по време на интервала между звуковия сигнал на синхронизиращото устройство и 
съдийския сигнал  бъде извършено нарушение, което се санкционира с пряк свободен удар или 
наказателен удар, периодът приключва, когато: 

• топката не бъде изритана директно във вратата на противника 
• топката влезе директно във вратата на противника и бъде отбелязан гол 
• топката напусне границите на терена 
• топката удари една или и двете странични греди, напречната греда, вратарят или друг 

играч от отбраняващия се отбор, или всяка комбинация от тези елементи, и е отбелязан 
гол/не е отбелязан гол 

• не е извършено друго нарушение, което да бъде санкционирано със свободен удар или 
наказателен удар, или което да изисква да бъде повторен свободен удар или 
наказателен удар, освен ако не е отбелязан гол или е възможно да се приложи 
правилото за предимство 

Интервал между периодите на мача 

Играчите имат право на почивка между периодите на мача. 



Интервалът между периодите на мача не трябва да надвишава три минути. 

Продължителността на интервала между периодите може да се променя само със съгласието 
на съдията. 

Прекратен мач 

Прекратен мач се преиграва, освен ако правилата за състезанието не предвиждат друго. 

  



ПРАВИЛО 8 – Започване и подновяване на играта 
Предварителни условия 

Хвърля се жребий и отборът, който печели жребия, решава коя врата ще атакува през първия 
период на мача. 

Другият отбор изпълнява началния удар на мача. 

Отборът, който спечели жребия преди началото на първия период, ще изпълни началния удар 
на втория период. 

Във втория период на мача отборите се сменят края и атакуват противоположните врати. 

Преди третия период на играта отново се хвърля жребий и отборът, който печели жребия, 
решава дали да атакува в определена посока през третия период или да изпълни началния 
удар. 

Ако се играе допълнително време, отборът, който не е изпълнил началния удар през третия 
период на играта, ще го изпълни през периода на допълнително време; отборите сменят 
местата си и атакуват противоположните врати. 

Начален удар 

Началният удар е начин за започване или подновяване на играта: 
• в началото на мача 
• след отбелязан гол 
• в началото на втория и третия период на игра 
• в началото на допълнителното време, когато е приложимо 

Не може да бъде отбелязан гол директно от начален удар. 

Процедура 
• Всички играчи трябва да са в собствената си половина на терена 
• Противниците на отбора, който изпълнява началния удар, трябва да са на най-малко 5 

м от топката, докато тя не е в игра 
• Топката трябва да е неподвижна върху въображаемата точка в средата на 

въображаемата средна линия 
• Съдията, разположен на страничната линия срещу пейките на отборите, дава сигнал за 

изпълнение на удара 
• Топката е в игра веднага след като е била изритана и се движи напред или, ако е била 

отиграна назад, веднага след като е била изритана напред и във въздуха от съотборник 
на играча, който е изпълнил началния удар, преди топката да докосне пясъка 

След като даден отбор отбележи гол, при условие че периодът не е приключил, другият отбор 
предприема изпълнението на начален удар. 

Нарушения и санкции 

Ако топката е в игра и играчът, който предприема удар, докосне топката отново (освен с ръце), 
преди тя да е докоснала друг играч, и ако съдиите не приемат правилото за предимство, те 
спират играта и я подновяват със свободен удар за противниковия отбор, който трябва да бъде 
изпълнен: 

• от мястото, където е извършено нарушението, при условие че това е в противниковата 
половина на терена (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 



• от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е в 
половината на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

Ако топката е в игра и играчът, който предприема удара, умишлено борави с топката, преди тя 
да е докоснала  друг играч, и ако съдиите не отиграят правилото за предимство, те спират 
играта и я подновяват със свободен удар за противниковия отбор, който се изпълнява от 
мястото, където е извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). 

В случай на нарушение на процедурата за начален удар, началният удар се изпълнява отново, 
като не може да бъде приложено правилото за предимство. 

Спорна топка 

Ако, докато топката все още е в игра, съдиите са длъжни да прекратят временно играта поради 
причина, която не е посочена в Правилата на играта за Плажен футбол, играта се подновява със 
спорна топка. Играта също се подновява със спорна топка, когато това е предвидено в 
Правилата на играта за Плажен футбол. 

Процедура 

Един от съдиите пуска топката върху пясъка върху въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната 
позиция. 

Играта се подновява, когато топката докосне пясъка. 

 
 

Нарушения и санкции 

Топката се пуска отново: 
• ако е докосната от играч, преди да има контакт с пясъка 
• ако топката напусне терена, след като има контакт с пясъка, без да я докосне играч 
• ако е извършено някакво нарушение преди топката да има контакт с пясъка 



Ако след като топката докосне пясъка, играч я изрита с едно докосване директно към една от 
вратите и топката директно влезе: 

• във вратата на противника, тогава се присъжда вкарване на топката от головата линия 
• в собствената врата на отбора, тогава се отсъжда ъглов удар за противниковия отбор 

Ако след като топката докосне пясъка, даден играч изрита топката с повече от едно докосване 

към една от вратите и топката влезе в една от вратите, се присъжда гол. 

  



ПРАВИЛО 9 – Топка в игра и топка извън игра 
Топка извън игра 

Топката е извън игра когато: 
• тя е преминала изцяло головата линия или докосне линия независимо дали на земята 

или във въздуха 
• играта е спряна от съдиите 
• удари тавана, ако има такъв 

Топка в игра 

Топката е в игра през всички останали моменти, включително когато: 
• отскочи от страничните греди на вратата, напречната греда или ъглов флаг и остане на 

терена 
• отскочи от съдиите, когато са на терена 

Игрище на закрито 

Минималната височина на тавана трябва да бъде определена в регламентите за състезанието и 
тя трябва да е най-малко 4 м. 

Ако топката удари тавана по време на игра, играта се подновява с вкарване на топката от 
страничната линия, изпълнено от противниците на отбора, който последно е докоснал топката. 
Вкарването на топката се изпълнява от точката на страничната линия, която е най-близо до 
мястото на земята, над която топката е ударила тавана (вж. Правило 15: Вкарване на топката в 
игра). 

  



ПРАВИЛО 10 – Метод за оценяване 
Отбелязан гол 

Гол се отбелязва, когато цялата топка премине над головата линия на вратата, между 
страничните греди и под напречната греда, при условие че преди това отборът, който е 
отбелязал гола не е извършил нарушение на Правилата на играта за Плажен футбол. 

Голът е отхвърлен, ако вратарят на атакуващия отбор хвърли или удари топката умишлено с 
длан или ръка от собственото си наказателно поле и е последният играч, който е докоснал 
топката или е играл с нея. Играта се подновява с изчистване на топката от гол линията към 
противниковия отбор. 

Ако след отбелязването на гол съдиите разберат, преди играта да бъде подновена, че отборът, 
който е вкарал гола, е играл с допълнителен играч или е извършил неправилно замяна, те 
трябва да отменят гола и да подновят играта със свободен удар, който да бъде изпълнен от 
противниците на нарушителя от въображаемата точка за изпълнение на наказателен удар (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар). Ако началният удар вече е изпълнен, те санкционират 
нарушителя в съответствие с Правило 3, но голът се признава. Съдиите съобщават факта на 
съответните органи. 

Ако противниковият отбор вкара гол, съдиите присъждат гол и предприемат мерките, 
предвидени в Правило 3 срещу играча, извършил нарушението. 

Отбор победител 

Отборът, който вкара по-голям брой голове по време на мача, е победител. Ако и двата отбора 
вкарат равен брой голове или ако не са отбелязани голове, мачът е завършил наравно. 

Правила за състезанието 

Когато правилата за състезанието изискват да има печеливш отбор след мача или след 
разменено домакинство и гостуване, единствените разрешени процедури за определяне на 
печелившия отбор са следните: 

• Правилото за голове на гостуващия отбор 
• Продължения 
• Изпълнение на дузпи от въображаемата точка за наказателен удар 

В този случай и ако мачът е мач от лигата, точките се присъждат, както следва: 
• Победа в края на третия период: три точки за отбора победител 
• Победа в края на продължението: две точки за отбора победител 
• Победа след изпълнение на дузпи от въображаемата точка за наказателен удар: една 

точка за отбора победител 

Тези процедури са описани в раздела „Процедури за определяне на победител в мач или след 
разменено домакинство и гостуване“. 

  



ПРАВИЛО 11 – Засада  
В плажния футбол няма засада. 

  



ПРАВИЛО 12 – Нарушения и неправилно поведение 
Нарушенията и неправилното поведение са нарушения на Правилата на играта за Плажен 
футбол, които се санкционират, както следва: 

Нарушения 

Нарушенията се санкционират със свободен удар или наказателен удар. 

Нарушения, санкционирани със свободен удар 

Свободен удар се отсъжда за противниковия отбор, ако играч извърши някое от следните 
нарушения по начин, считан от съдиите за небрежен, безразсъден или използващ прекомерна 
сила: 

• Ритане или опити за ритане на противник 
• Препъване на противник 
• Скачане върху противник 
• Атакуване с тяло на противник 
• Удряне или опити да се удари противник 
• Бутане на противник 
• Опит да се отнеме топката от противник 

Свободен удар се дава и на противниковия отбор, ако играч извърши някое от следните 
нарушения: 

• Задържа или възпрепятства противника да извърши ножичен удар или удар с глава 
• Плюе или умишлено хвърля пясък към противника 
• Докосва умишлено топката (с изключение на вратаря в собственото си наказателно 

поле) 

Свободният удар се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар). 

Нарушения, които се наказват с наказателен удар (дузпа) 

Наказателен удар се присъжда, ако някое от тези десет нарушения е извършено от играч в 
собственото му наказателно поле, независимо от позицията на топката, при условие че тя е в 
игра. 

Отсъжда се и наказателен удар, ако играч докосне топката в собственото си наказателно поле 
между позицията, от която е изпълнен свободния удар и ъгловият флаг по време на свободен 
удар на противника, преди топката да е докоснала страничните греди, напречната греда, 
вратаря или пясъка. 

Нарушения, санкционирани със свободен удар, изпълнен от въображаемата точка в средата 
на въображаемата средна линия или от мястото, където е извършено нарушението 

a) Свободен удар от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия 

Свободен удар се отсъжда за противниковия отбор, който трябва да се изпълни от 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако: 

• отборът притежава топката, докато тя е в игра, в собственото си наказателно поле за 
повече от 4 (четири) секунди 

• вратарят, след като е отиграл топката с ръце в наказателното поле, след като е получил 
топката от съотборник, умишлено я докосва отново с ръце в същото наказателно поле, 



след като съотборник е играл с топката с която и да е част от тялото и без топката да е 
докосната от противник между двете действия от играта 

• вратарят, след като отиграе топката извън собственото си наказателно поле, се връща в 
наказателното си поле и докосва или играе топката с която и да е част от тялото си 

• вратарят докосва топката отново с ръце в собственото си наказателно поле, след като се 
освободи от притежанието й и преди тя да е докоснала  друг играч между двете 
действия от играта 

• играч играе по опасен начин в половината на собствения си отбор 
• играч възпрепятства напредването на противника в половината на своя отбор 
• играч, в собствената си половина на отбора, предприема срещу съотборник някое от 

десетте нарушения (с изключение на умишлено докосване на топката с ръка), за които 
се отсъжда наказателен удар, ако е извършено срещу противник 

• играч извършва друго нарушение в собствената си половина на терена, което не е 
споменато преди това в Правило 12, за което играта е спряна, за да бъде предупреден 
играча или да бъде отстранен 
 

b) Свободен удар, който се изпълнява от мястото, където е извършено нарушението 

Свободен удар се отсъжда за противниковия отбор, който се изпълнява от мястото, където е 
извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар), ако: 

• играч играе по опасен начин в половината на противниковия отбор 
• играч възпрепятства напредването на противника в половината на противниковия 

отбор 
• играч възпрепятства вратаря да хвърли топката, докато вратарят е в собственото си 

наказателно поле и топката е в игра 
• играч, в половината на противниковия отбор, извърши срещу съотборник някое от 

десетте нарушения (с изключение на умишлено докосване на топката с ръка), за които 
се присъжда наказателен удар, ако нарушението е извършено срещу противник 

• играч извърши всяко друго нарушение в половината на противниковия отбор, което не 
е упоменато по друг начин в Правило 12, за което играта е спряна, за да бъде 
предупреден или отстранен играча 

Неправилно поведение 

Неправилното поведение се санкционира с предупреждение или отстраняване. 

Дисциплинарни санкции 

Жълтият картон се използва за съобщаване, че играч или резервен играч е бил предупреден. 

Червеният картон се използва за съобщаване, че играч или резервен играч е отстранен. 

Червен или жълт картон може да бъде показан само на играч или резервен играч. Съответният 
картон се показва публично на терена само ако мачът е започнал. Във всички останали случаи 
съдиите устно информират играчите и длъжностните лица  на отбора за предприетите 
дисциплинарни санкции. 

Съдиите имат право да налагат санкции от момента, в който влязат в помещенията, където се 
намира терена, преди началото на мача, докато напуснат помещенията. 

Играч, който извърши нарушение за предупреждение или отстраняване, на терена или извън 
терена, независимо дали е насочено към противник, съотборник, съдиите или към друго лице, 
се наказва според характера на извършеното нарушение. 



Нарушения, които изискват предупреждение 

Играчът получава предупреждение, ако извърши някое от следните седем нарушения: 
• Неспортсменско поведение 
• Несъгласие чрез дума или действие 
• Постоянно нарушаване на Правилата на играта за Плажен футбол  
• Умишлено забавяне на подновяването на играта 
• Неспазване на необходимото разстояние при подновяването на играта с ъглов удар, 

начален удар, входяща топка или свободен удар (противници) 
• Влизане или повторно влизане на терена без разрешението на съдиите или в 

противоречие с процедурата за извършване на смяна 
• Умишлено напускане на игрището без разрешението на съдиите 

Резервен играч получава предупреждение, ако извърши някое от следните четири нарушения: 
• Неспортсменско  поведение 
• Несъгласие чрез дума или действие 
• Умишлено забавяне на подновяването на играта 
• Влизане на терена в нарушение на процедурата за заместване 

Нарушения за отстраняване 

Играч или резервен играч се отстранява, ако извърши някое от следните осем нарушения: 
• Сериозно нарушение при игра  
• Насилствено поведение 
• Умишлено хвърляне на пясък или плюене на противник или друго лице 
• Възпрепятстване на противния отбор от гол или очевидна възможност за вкарване на 

гол чрез умишлено боравене с топката (това не се отнася за вратаря в собственото му 
наказателно поле) 

• Възпрепятстване на противник да се движи към очевидна възможност за отбелязване 
на гол от играча, като извърши нарушение, което е наказуемо със свободен удар или 
наказателен удар 

• Докосване на топката в зоната между мястото, откъдето противниците изпълняват 
свободен удар и вратата на неговия отбор, преди топката да докосне страничните 
греди, напречната греда, вратаря или пясъка 

• Използване на нападателен, обиден или оскърбителен език и/или жестове 
• Получаване на второ предупреждение в същия мач 

Резервен играч се отстранява, ако попречи за отбелязването на гол или на очевидна 
възможност за отбелязване на гол. 

Играч или резервен играч, който е отстранен, трябва да напусне околностите около терена и 
техническата зона. 

Решения 

1. 
Опит за отнемане на топката, което застрашава безопасността на противника, трябва да бъде 
санкционирано като сериозно нарушение на играта. 

2. 
Когато се санкционира играч, който възпрепятства противника да извърши ножичен удар или 
удар с глава, съдиите трябва да вземат под внимание следните критерии: 



• Ако топката е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен удар 
или удар с глава, а противникът го докосне, за противника се отсъжда свободен удар 
или наказателен удар  

• Ако топката е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен удар 
или удар с глава, а противникът докосне или играе с топката, свободен удар или 
наказателен удар се отсъжда за противника 

• Ако топката е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни  ножичен удар 
или удар с глава, а противникът го докосне или играе с топката, и в резултат на това 
противникът бива ударен от играча, изпълняващ удара, съдиите не санкционират 
играча, изпълняващ ножичния удар или удара с глава, а вместо това санкционират 
играча, който възпрепятства или е възнамерявал да възпрепятства изпълнението на 
удара 

• Ако топката не е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен 
удар или удар с глава, а противникът докосне или играе с топката, противникът не е 
извършил никакво нарушение 

• Ако топката не е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен 
удар или удар с глава, и този играч удари противник докато изпълнява удара, той ще 
бъде санкциониран в съответствие с нарушението 

• Счита се, че играч притежава топката, след като я контролира с която и да е част от 
тялото, с изключение на ръцете 

3. 
Играчът може при защита с ножичен удар или удар с главата, да скача вертикално от земята, 
при условие че не докосне играча, изпълняващ удара. 

4. 
Всеки акт на симулация на терена, който има за цел да заблуди съдиите, трябва да бъде 
санкциониран като неспортсменско   поведение. 

5. 
Ритането на топката или нейното умишлено блокиране с тялото, за да се загуби време или да 
се възпрепятства противника да играе с топката, трябва да бъде санкционирано като опасна 
игра. Съдиите спират играта, ако не могат да използват правилото за предимство, и подновяват 
играта със свободен удар за противниковия отбор от мястото, където е извършено 
нарушението, при условие, че това е в половината на терена на противника или от 
въображаемата точка в средата от въображаемата средна линия, ако нарушението е 
извършено на половината от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар). 

6. 
Играч, който сваля фланелката си, когато празнува отбелязването на гол, трябва да получи 
предупреждение за неспортсменско   поведение. 

  



ПРАВИЛО 13 – Свободни удари  
Свободни удари 

Свободните удари се изпълняват съгласно следната процедура: 
• Играчите не могат да образуват стена 
• Играчът, който е фаулиран, изпълнява удара освен ако не е сериозно контузен, в който 

случай неговият заместник ще изпълни удара 
• Топката трябва да е неподвижна, когато се изпълнява удара, а изпълняващият удара не 

може да докосва топката втори път, докато не я докосне друг играч 
• Трябва да се предвиди допълнително време за изпълнението на свободен удар в края 

на всеки период от редовното време или продължението 
• Ако свободният удар се изпълнява от собственото наказателно поле, топката е в игра, 

когато тя е директно изритана от наказателното поле 
• Ако от свободен удар топката влезе директно в собствената врата на играча, то се 

отсъжда ъглов удар за противниковия отбор 
• Ако от свободен удар топката влезе директно във вратата на противния, се присъжда 

гол 

Положение на свободен удар 

a) Свободен удар в половината на противника 

 

Ако свободният удар се изпълнява в половината от терена на отбора, който е извършил 
нарушението, всеки играч, освен играчът, който изпълнява удара и противниковия вратар, 
трябва: 

• да бъде на терена (включително вратаря на противника) 
• да е на разстояние от най-малко 5 м от топката докато тя не е в игра 
• да е зад въображаемо ниво на линията с топката, която преминава успоредно на 

головата линия и извън наказателното поле, така че да не пречи на играча да 
предприеме удара. Никой играч, освен изпълняващия удара, не може да пресича тази 
въображаема линия, докато топката не е в игра 
 

b) Свободен удар от собствената половина или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия 



 

Ако свободният удар се изпълнява в половината на отбора, който не е извършил нарушението, 
или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, всеки защитаващ 
играч трябва: 

• да бъде на терена 
• да бъде най-малко на 5 м от топката, докато топката не е в игра 
• да се остави свободна въображаемата зона между топката и флагчето за ъглов удар, с 

изключение на противниковия вратар, който може да остане в своето наказателно поле 

 
 
Ако свободният удар се предприеме в половината на отбора, който не е извършил 
нарушението, или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, 
съотборниците на играча, който предприема удара, трябва да бъдат: 

• на терена 
• на освободена въображаема зона между топката и флагчето за ъглов удар, с 

изключение на играча, който предприема удара 



Процедура 
• Играчът, който предприема удара, може да направи малка купчина от пясък с краката 

или топката, за да повдигне позицията на топката 
• Свободният удар трябва да се изпълни в рамките на 4 (четири) секунди от сигнала на 

съдиите за неговото изпълнение 
• Изпълняващият играч не може да играе отново топката, докато тя не докосне друг 

играч 
• Топката е в игра след бъде докосната или бъде отиграна 
• Топката може да бъде изритана във всяка посока и да бъде подадена на всеки 

съотборник, включително на вратаря на играча, който предприема удара 
• Ако топката е изритана по посока на вратата на противника – в зоната между топката и 

флагчето за ъглов удар – само вратарят на защитаващия отбор може да докосне 
топката, докато тя е във въздуха и докато не е докоснала страничните греди или 
напречната греда. Във всеки друг случай, ако топката напусне тази зона или докосне 
пясъка, защитаващият вратар, страничните гради или напречната греда, ограничението 
вече не важи и всеки играч може да докосне или да играе с топката 

Нарушения и санкции 

Ако по време на свободен удар в собствената половина на терена или от въображаемата точка 
в средата на въображаемата средна линия, и след като един от съдиите даде сигнал за удар, 
който трябва да бъде изпълнен и докато топката е в игра, бъде извършено нарушение, ако 
някой играч (с изключение на защитаващия вратар) докосне топката в областта между топката 
и флагчето за ъглов удар, преди топката да е докоснала страничните греди, напречната греда, 
защитаващия вратар или пясъка или преди това е напуснала тази зона: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство и нарушението е извършено от 
защитник извън собствената му наказателно поле, отборът на играча ще бъде 
санкциониран със свободен удар, който ще бъде изпълнен от мястото, където е 
докосната топката, или с наказателен удар, ако играчът докосне топката в собственото 
си наказателно поле 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство и нарушението е извършено от 
съотборник на играча, който предприема ритането, ще бъде отсъден свободен удар 
срещу неговия отбор, който ще бъде изпълнен от мястото, където е докосната топката, 
ако това е било в половината на терена на противника или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, ако топката беше докосната в собствената 
половина на терена (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). Съдиите не налагат 
никакви санкции, освен ако защитник не докосне топката в зоната между топката и 
страничните греди на своята врата. В този случай играчът се отстранява за 
възпрепятстване на очевидна възможност за отбелязване на гол. 

Ако по време на свободен удар в собствената половина на терена или от въображаемата точка 
в средата на въображаемата средна линия, и след като един от съдиите даде сигнал за 
изпълнението на удара, но преди топката да е в игра, противник не спазва минималното 
разстояние между себе си и топката или влиза в областта между топката и флагчетата за ъглов 
удар: 

• ударът се преиграва и играчът с нарушението получава предупреждение, освен ако 
съдиите не прилагат правилото за предимство или е извършено друго нарушение, 
което се наказва със свободен удар или с наказателен удар. Ако нарушението е 
наказуемо със свободен удар, съдиите решават дали да накажат първоначалното 
нарушение или това, извършено впоследствие. Ако второто нарушение изисква 
налагане на допълнителни санкции, съдиите издават второ предупреждение или 
директно червен картон, ако извършеното нарушение изисква такава санкция. 



Ако по време на свободен удар в собствената половина на терена или от въображаемата точка 
в средата на въображаемата средна линия и след като един от съдиите даде сигнал за 
изпълнение на удара, но преди топката да е в игра, съотборник на играча, който предприема 
удара, влезе в зоната между топката и флагчетата за ъглов удар: 

• ако съдиите не могат да използват правилото за предимство, неговият отбор се 
санкционира с пряк свободен удар, който се изпълнява от мястото, където той е 
навлязъл  в ограничената зона, ако това е в половината на терена на противника или от 
въображаемата точка в средата от въображаемата средна линия, ако това е било в 
неговата половина на терена (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). Съдиите не 
налагат никакви други санкции, освен ако не е извършено друго нарушение, което да го 
изисква. 

Ако по време на свободен удар в собствената половина на терена или от въображаемата точка 
в средата на въображаемата средна линия, и след като един от съдиите даде сигнал за 
изпълнение на удар, но преди топката да е в игра , един или повече противници не спазват 
минималното разстояние между себе си и топката или влизат в зоната между топката и 
ъгловите флагчета, а един или повече съотборници на играча, който предприема удара, влизат 
в зоната между топката и флагчетата за ъглов удар: 

• свободният удар се преиграва и съдиите ще отправят предупреждение към играчите, 
но няма да налагат никаква друга санкция. 

Ако по време на свободен удар в половината на терена на противника и след като един от 
съдиите даде сигнал за изпълнение на удара, но преди топката да е в игра, противникът не 
спазва минималното разстояние между себе си и топката или влиза в областта между головата 
линия и паралелното въображаемо ниво на линията с топката: 

• ударът се преиграва и играчът нарушител получава предупреждение, освен ако 
съдиите прилагат правилото за предимство или е извършено друго нарушение, което се 
наказва със свободен удар или с наказателен удар. Ако нарушението е наказуемо със 
свободен удар, съдиите решават дали да накажат първоначалното нарушение или това, 
извършено впоследствие. Ако второто нарушение изисква налагане на допълнителни 
санкции, съдиите издават второ предупреждение или директен червен картон, ако 
извършеното нарушение изисква такава санкция 

Ако по време на свободен удар в половината на терена на съперника и след като един от 
съдиите даде сигнал за изпълнението на удара, но преди топката да е в игра, съотборник не 
спазва минималното разстояние между себе си и топката или влиза в зоната между головата 
линия и паралелното въображаемо ниво на линията с топката: 

• се присъжда свободен удар от позицията, в която играчът направил нарушение не 
спазва минималното разстояние от 5 м от топката, при условие че това е в половината 
на терена на противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, ако това е в собствената половина на терена или ако нарушителят влезе 
в ограничената зона (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). Съдиите не налагат 
никакви други санкции, освен ако не е извършено друго нарушение, което да го 
изисква 

Ако по време на свободен удар в половината на терена на противника и след като един от 
съдиите е подал сигнал за изпълнението на удара, но преди топката да е в игра, един или 
повече противници и един или повече съотборници не спазват минималното разстояние или 
навлязат в зоната между головата линия и нивото на паралелната въображаема линия с 
топката: 

• свободният удар се преиграва и съдиите ще отправят предупреждение към играчите, 
но няма да налагат никаква друга санкция. 



Ако, когато играчът от защитаващия се отбор изпълни свободен удар от собственото си 
наказателно поле, топката не бъде изритана директно от това поле: 

• ударът се преиграва, но отброяването на четири секунди не се нулира и продължава, 
след като играчът е готов да го изиграе отново 

Ако отборът, който изпълнява свободен удар, отнема повече от четири секунди: 
• съдиите присъждат свободен удар на противниковия отбор, който трябва да бъде 

изпълнен от мястото, където първоначално е подновена играта, ако е в половината на 
отбора, който се защитава от свободния удар, или от въображаемата точка в средата от 
въображаемата средна линия, ако свободният удар трябва да се изпълни от 
собствената половина на терена или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако се удължи периода, който позволява на играча да изпълни свободен удар, а той не го 
направи с намерението да вкара гол: 

• съдиите сигнализират за края на периода или мача, според случая 

Ако, докато се изпълнява свободен удар, топката е изритана от съотборник на играча, който 
преди това е бил определен за изпълнението му: 

• Съдиите спират играта, предупреждават съотборника за неспортсменско   поведение и 
подновяват играта със свободен удар на защитаващия отбор, за да бъдат изпълнен от 
мястото, където играчът е изритал топката, ако първоначалният свободен удар е бил 
изпълнен в половината от отбора, който се защитава от свободния удар, или от 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако първоначалният 
свободен удар е изпълнен в собствената половина на терена или от въображаемата 
точка в средата на въображаемата средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

Свободен удар, изпълнен от наказателно поле от играч, който не е вратаря 

Ако след като топката е в игра, изпълнилият удара играч отново докосне топката (освен с ръце), 
преди тя да е докоснала друг играч: 

• ако съдиите не използват правилото за предимство, те спират играта и присъждат 
свободен удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 
извършено нарушението, при условие че това е в половината от терена на защитаващия 
отбор, или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако 
нарушението е извършено в собствената половина на терена (вж. Правило 13: Позиция 
за свободен удар) 

Ако след като топката е в игра, изпълняващият удара умишлено борави с топката, преди тя да е 
докоснала друг играч: 

• ако съдиите не използват правилото за предимство, те спират играта и отсъждат 
свободен удар за противниковия отбор, който да се изпълни от мястото, където е 
извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• наказателен удар се присъжда, ако нарушението е извършено в наказателното поле на 
играча, който изпълнява удара, освен ако играчът, който изпълнява удара, е вратарят 

Свободен удар, изпълнен от вратаря 

Ако топката е в игра и вратарят докосне топката отново (освен с ръце), преди тя да е докоснала 
друг играч: 

• ако съдиите не използват правилото за предимство, те спират играта и отсъждат 
свободен удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 



извършено нарушението, при условие че това е в половината от терена на отбора, 
защитаващ свободния отбор или от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, ако нарушението е извършено в собствената половина на терена (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако топката е в игра и вратарят преднамерено борави с топката, преди тя да е докоснала друг 
играч: 

• ако нарушението се случи извън наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и отсъждат свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако нарушението се случи в наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и отсъждат свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Наказателен удар 

Наказателен удар се присъжда срещу отбор, който извърши някое от нарушенията, за които е 
присъден свободен удар и които не трябва да бъдат изпълнявани от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, докато топката е в игра и вътре собственото 
наказателно поле на отбора. 

Гол може да бъде вкаран директно от наказателен удар. 

Допуска се допълнително време за изпълнение на наказателен удар в края на всеки период 
или в края на продължението. 

Позиция на топката и играчите 

 

Топката: 
• се поставя върху въображаемата точка за наказателен удар в средата на 

въображаемата линия на наказателното поле, на 9 м от центъра на вратата 

Играчът, който изпълнява наказателен удар: 



• трябва да бъде правилно определен като лицето, което изпълнява наказателния удар 
• е играчът, който е фаулиран, освен ако не е сериозно контузен, като в този случай 

неговият заместник ще изпълни удара. Ако нарушението не е извършено срещу 
противник, напр. преднамерено пипане на топката с ръка, наказателният удар може да 
бъде изпълнен от всеки играч или резервен играч на отбора, който изпълнява удара. 

Вратарят на защитаващия се отбор: 
• остава на головата линия на своята врата, с лице към играча, който изпълнява удара и 

между страничните греди на вратата, докато топката не бъде изритана, и може да се 
движи встрани по линията 

Играчите, освен този който изпълнява удара, са разположени: 
• на терена 
• извън наказателното поле 
• зад топката 
• най-малко на 5 м от топката 

Процедура  
• Играчът, който изпълнява удара може да направи малка купчина от пясък, използвайки 

краката си или топката, за да повдигне позицията на топката. 
• След като играчите заемат позиции в съответствие с това Правило, един от съдиите 

сигнализира за изпълнение на наказателния удар. 
• Играчът, който изпълнява наказателния удар, трябва да изрита топката напред. 
• Топката е в игра, когато бъде изритана и се движи напред. 

Когато се изпълни наказателен удар по време на нормалното време на играта или когато има 
продължение в края на трите периода или в края на допълнителното време (за да се даде 
възможност за изпълнение или повторно изпълнение на наказателния удар) се отсъжда гол, 
ако  преди да премине между страничните греди на вратата и под напречната греда: 

• топката е докоснала едната или двете странични греди и/или напречната греда и/или 
вратаря 

Съдиите решават кога наказателният удар е изпълнен. 

  



ПРАВИЛО 14 – Наказателен удар 
Нарушения и санкции 

Ако играчът, който изпълнява наказателния удар, не изрита топката напред: 
• Съдиите спират играта и присъждат свободен удар за защитаващия отбор, който трябва 

да се изпълни от въображаемия знак за наказателен удар (вж. Правило  13: Позиция за 
свободен удар) 

Ако, докато се изпълнява наказателен удар, топката е изритана от съотборник на играча, който 
преди това е бил определен за това: 

• съдиите спират играта, предупреждават го за неспортсменско   поведение и отсъждат 
свободен удар на защитаващия се отбор, който трябва да се изпълни от въображаемия 
знак за наказателен удар (вж. Правило  13: Позиция за свободен удар) 

Ако има продължение на периода, което позволява на играча да изпълни наказателния удар, а 
той не го направи с намерението да вкара гол: 

• съдиите сигнализират за края на периода или мача, според случая 

Ако съдиите подадат сигнал за изпълнение на наказателен удар и преди топката да е в игра, 
се случи една от следните ситуации: 

Играч от същия отбор като играчът, който предприема удар, нарушава Правилата на играта за 
Плажен футбол: 

• съдиите позволяват да се извърши удара 
• ако топката влезе във вратата, ударът се преиграва 
• ако топката не влезе във вратата и съдиите не приложат правилото за предимство, те 

спират играта и дават свободен удар за защитаващия отбор, който да бъде изпълнен от 
мястото, където е извършено нарушението, при условие че това е в половината от 
терена на отбора, който се защитава от наказателния удар или от въображаемата точка 
в средата на въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено в 
собствената половина на нарушителя (вж. Правило  13: Позиция за свободен удар) 

• съдиите налагат необходимите санкции, независимо дали топката влиза във вратата 
или не 

Играч на защитаващия отбор нарушава Правилата на играта за Плажен футбол: 
• съдиите позволяват да се извърши удара 
• ако топката влезе във вратата, се присъжда гол 
• ако топката не влезе във вратата, ударът се преиграва 
• съдиите налагат необходимите санкции, независимо дали топката влиза във вратата 

или не 

Един или повече играчи на защитаващия отбор и един или повече играчи на атакуващия отбор 
нарушават Правилата на играта за Плажен футбол: 

• наказателният удар се преиграва 
• съдиите налагат необходимите санкции, независимо дали топката влиза във вратата 

или не 

Ако след изпълнение на наказателен удар: 

Изпълняващият удара играч докосва топката отново (освен с ръце), преди тя да е докоснал друг 
играч: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство, спират да играта и отсъждат 
свободен удар на противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 



извършено нарушението, при условие че това е в половината от терена на отбора, 
който се защитава от наказателния удар, или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено в собствената половина 
на терена (вж. Правило  13: Позиция за свободен удар) 

Играчът, който изпълнява удара умишлено борави с топката, преди тя да е докоснала друг 
играч: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство, те спират играта и дават свободен 
удар на противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено 
нарушението (вж. Правило  13: Позиция за свободен удар) 

Топката е докосната от чужд предмет, докато се движи напред: 
• наказателният удар се преиграва 

Докато е в игра топката отскача от вратаря и/или напречната греда и/или страничните греди на 
вратата и след това удря чужд предмет: 

• съдиите спират играта 
• играта се подновява със спорна топка 

Топката се спуква или става дефектна, когато е в игра и не е докоснала страничните греди на 
вратата, напречната греда или играч: 

• наказателният удар се преиграва 

  



ПРАВИЛО 15 – Вкарване на топката в игра от страничната линия (входяща 

топка) 
Вкарването на топката в игра е метод за подновяване на играта. 

Вкарване на топката се присъжда на противниците на играча, който последно е докоснал 
топката, когато цялата топка пресече страничната линия по земята или във въздуха или докосне 
тавана на залата, ако мачът се играе на закрит терен. Вкарването на топката се изпълнява от 
мястото, където топката е пресича страничната линия или от най-близкото място на 
страничната линия до мястото, където топката докосне тавана, ако мачът се играе на закрит 
терен. 

Гол не може да бъде отбелязан директно от вкарване на топката. Ако вкарването на топка се 
изпълнява директно към вратата и топката пресича головата линия между страничните греди и 
под напречната греда, без да докосва играч: 

• присъжда се ъглов удар на противниковия отбор, ако топката директно влезе във 
вратата на играча, който вкарва топката в игра 

• изчистване на топката от головата линия се присъжда на противниковия отбор, ако 
топката директно попадне във вратата на противниковия отбор 

Ако топката докосне някой играч, преди да влезе в някоя от вратите, се присъжда гол. 

Всеки играч, включително вратарят, може да изпълни вкарване на топката в игра. 

Позиция на играчите 

Противниците трябва да бъдат: 
• на терена 
• на разстояние най-малко 5 м от мястото на страничната линия, където се изпълнява 

вкарването на топката 

Процедура 

Има два вида процедури 
• Чрез ритане 
• Чрез хвърляне 

Чрез ритане 

В момента на подаване на топката, изпълняващият удара: 
• е стъпил с единия крак върху страничната линия или двата крака на земята извън 

терена 
• рита топката, която трябва да е неподвижна от мястото, където е напуснала терена или 

по земята извън него на разстояние не по-голямо от 25 см от тази точка 
• подава топката в рамките на четири секунди след като е готов за това 

 

Ако подновяването на играта се забави по тактически причини, съдиите започват отброяването 
на четири секунди след сигнал със свирка, независимо дали играчът, който вкарва топката, е 
готов или не. 

Ако играч е взел топката, за да извърши вкарване с хвърляне, той не може вместо това да 
предприеме вкарване на топката с ритане. 



Ако ритането не е изпълнено от страничната линията, топката е в игра веднага щом влезе на 
терена. Ако ритането е изпълнено от страничната линията, топката е в игра веднага след като 
бъде задвижена. 

Чрез хвърляне 

В момента на подаване на топката, играчът, който изпълнява хвърлянето: 
• е с лице към терена 
• е стъпил с част от краката върху страничната линия или върху земята извън страничната 

линия 
• държи топката с две ръце 
• подава топката отзад и над главата си 
• подава топката от мястото, където е напуснала терена 
• подава топката в рамките на четири секунди след като е готов за това 

Ако подновяването на играта се забави по тактически причини, съдиите започват отброяването 
на четири секунди след сигнал със свирка, независимо дали играчът, който вкара топката в игра 
е готов или не. 

Топката е в игра веднага щом навлезе на терена. 

Ако играч е взел топката, за да изпълни вкарване с ритане, той не може вместо това да я вкара 
с хвърляне. 

Нарушения и санкции 

Ако при вкарване на топката в игра противник се намира на разстояние по-малко от 5 м: 
• вкарването топка се преиграва от същия отбор и се отсъжда предупреждение на играча 

в нарушение, освен ако съдиите могат да правилото за предимство или е извършено 
нарушение, наказуемо със свободен удар или наказателен удар от противниковия 
отбор на играча, който вкарва топката в игра. 

Ако противник отвлича вниманието или възпрепятства играча, който изпълнява вкарването на 
топката: 

• играчът получава предупреждение за неспортсменско  поведение 

За всяко друго нарушение на процедурата за вкарване на топка: 
• входящата топка се изпълнява от играч на противниковия отбор 

Вкарване на топката, изпълнено от играч, който не е вратаря 

Ако топката е в игра и играчът, който вкарва топката в игра, докосне топката отново (освен с 
ръцете си), преди тя да е докоснала друг играч: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство, те спират играта и отсъждат 
свободен удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 
извършено нарушението, при условие че това е в половината на терена на противника 
или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако 
нарушението е извършено на половината от терена на отбора, извършил нарушението 
(вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява вкарването на топката в игра, преднамерено 
борави с топката, преди тя да е докоснала друг играч: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство, те спират играта и отсъждат 
свободен удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 
извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 



• наказателен удар се присъжда, ако нарушението се е случило в наказателното поле на 
играча, който изпълнява удара. 

Вкарване на топката, изпълнено от вратаря 

Ако топката е в игра и вратарят докосне топката отново (освен с ръце), преди тя да е докоснала 
друг играч: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство, те спират играта и отсъждат 
свободен удар на противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 
извършено нарушението, при условие че това е в половината от терена на отбора, 
който защитава вкарването на топката или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено в собствената половина 
на терена (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако топката е в игра и вратарят преднамерено борави с топката, преди тя да е докоснала друг 
играч: 

• ако нарушението се случи извън наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и отсъждат свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако нарушението се случи в наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и отсъждат свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

  



ПРАВИЛО 16 – Вкарване на топката в игра от вратата (удар от вратата) 
Ударът от вратата е метод за подновяване на играта. 

Удар от вратата се отсъжда, когато цялата топка преминава над головата линия, по земята или 
във въздуха, след като последно е докоснала играч на атакуващия отбор и не е отбелязан гол в 
съответствие с Правило 10. 

Не може да се отбележи гол директно от удар от вратата. 

Ако ударът от вратата е изпълнен директно към вратата и топката пресече головата линия без 
да докосне играч: 

• отсъжда се ъглов удар за противниковия отбор, ако топката влезе директно във 
собствената врата на отбора след като е в игра 

• удар от вратата се дава за противниковия отбор, ако топката влезе директно във 
вратата на противниковия отбор 

Ако топката, след като е в игра, докосне някой от играчите, преди да влезе в една от вратите, се 
присъжда гол. 

Позиция на играчите 

Играчите трябва да са на терена. 

Процедура 

• Топката се хвърля от всяка точка в наказателното поле от вратаря на отбраняващия се 
отбор 

• Вратарят на отбраняващия се отбор изпълнява удар от вратата в рамките на четири 
секунди след като е готов да го направи 

• Топката е в игра, когато е хвърлена директно от наказателното поле от вратаря на 
отбраняващия се отбор 

Ако подновяването на играта се забави по тактически причини, съдиите започват 
четирисекундното отчитане след сигнал със свирката, независимо дали играчът, който 
изпълнява удар от вратата, е готов или не. 

Нарушения и санкции 

Ако топката не е хвърлена директно от наказателното поле от удар от вратата: 
• ударът от вратата се преиграва, но отброяването на четири секунди не се нулира и 

продължава, след като вратарят е готов да го изпълни отново. 

Ако топката е в игра и вратарят докосне топката отново (освен с ръце), преди тя да е докоснала 
друг играч: 

• ако съдиите не прилагат правилото за предимство, те спират да играта и дават 
свободен удар на противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 
извършено нарушението, при условие че това е в половината на терена на противника 
или от въображаемото точка в средата на въображаемата средна линия, ако 
нарушението е извършено в половината от терена на отбора с нарушение (вж. Правило 
13: Позиция за свободен удар) 

Ако топката е в игра и вратарят преднамерено борави с топката, преди тя да е докоснала друг 
играч: 

• ако нарушението се случи извън наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и дават свободен удар на противниковия 



отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако нарушението се случи в наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и дават свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако противник възпрепятства вратаря да изпълни правилно удар от вратата в рамките на 
четири секунди: 

• съдиите спират отброяването на четирите секунди и предупреждават противника; те 
подновяват отброяването, веднага след като вратарят е готов да изпълни удара от 
вратата; в този случай лицето, което отговаря за времето спира устройството за 
синхронизация 

Ако ударът от вратата не бъде изпълнен в рамките на четири секунди: 
• присъжда се свободен удар за противниковия отбор, който се изпълнява от 

въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар) 

За всяко друго нарушение на Правилото: 
• ударът от вратата се преиграва. Ако нарушението е извършено от отбора, който 

изпълнява удара от вратата, отброяването на четирите секунди не се нулира и 
продължава, след като вратарят е готов да поднови удара 

  



ПРАВИЛО 17 – Ъглов удар 
Ъгловият удар е метод за подновяване на играта. 

Ъглов удар се отсъжда, когато цялата топка преминава над головата линия, по земята или във 
въздуха, след като последно е докоснала играч на защитаващия отбор и не е отбелязан гол в 
съответствие с Правило 10 или когато се смята за необходимо в съответствие с Правилата на 
играта за Плажен футбол. 

Гол може да бъде отбелязан директно от ъглов удар, но само срещу противниковия отбор. 

Позиция на топката и играчите 

Топката трябва да бъде: 
• вътре във въображаемата ъглова дъга, най-близка до точката, където топката пресича 

головата линия 

Противниците трябва: 
• да са на терена и най-малко на 5 м от въображаемата ъглова дъга, докато топката е в 

игра 

Процедура 
• Изпълняващият удара играч може да направи малка купчина пясък, използвайки 

краката или топката, за да повдигне позицията на топката 
• Топката трябва да бъде изритана от играч на атакуващия отбор 
• Играчът, който предприема удара, трябва да подаде топката в рамките на четири 

секунди, след като е готов за това 
• Топката е в игра, когато е изритана и се движи 

Ако подновяването на играта се забави по тактически причини, съдиите започват отброяването 
на четири секунди след сигнал със свирката, независимо от това дали играчът, който 
предприема ъгловия удар е готов или не. 

Нарушения и санкции 

Ако при изпълнение на ъглов удар противникът е по-близо до топката от необходимото 
разстояние: 

• ъгловият удар се преиграва от същия отбор и играчът в нарушение получава 
предупреждение, освен ако съдиите приложат правилото за предимство или 
нарушението, наказуемо от свободен удар или наказателен удар, е извършено от 
защитаващия се отбор 

Ако противник разсейва или пречи на играча да предприеме ъглов удар: 
• той получава предупреждение за неспортсменско  поведение 

Ако ъгловият удар не бъде извършен в рамките на четири секунди: 
• на противниковия отбор се присъжда удар от вратата 

В случай на друго нарушение на процедурата или позицията на топката: 
• ъгловият удар се преиграва. Ако нарушението е извършено от отбора, който 

предприема удара, отброяването на четири секунди не се нулира и продължава, след 
като изпълняващия удара играч е готов да повтори удара 

Ъглов удар, изпълнен от играч, който не е вратаря 



Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява ъгловия удар, отново докосне топката (освен с 
ръце), преди тя да е докоснала друг играч: 

• ако съдиите не могат да използват правилото за предимство, те спират играта и дават 
свободен удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е 
извършено нарушението, при условие че това е в половината на терена на противника 
или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако 
нарушението е извършено на половината от терена на отбора с нарушението (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако топката е в игра и играчът, който изпълнява удара преднамерено борави с топката, преди 
тя да е докоснала друг играч: 

• ако съдиите не използват правилото за предимство, те спират играта и дават свободен 
удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено 
нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• наказателен удар се присъжда, ако нарушението е настъпило в наказателното поле на 
играча, който изпълнява ъгловия удар 

Ъглов удар, изпълнен от вратаря 

Ако топката е в игра и вратарят докосне топката отново (освен с ръце), преди тя да е докоснала 
друг играч: 

• ако съдиите не използват правилото за предимство, те спират играта и дават свободен 
удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено 
нарушението, при условие че това е в половината от терена на отбора, защитаващ 
ъгловия удар или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, 
ако нарушението е извършено в собствената половина на терена (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар) 

Ако топката е в игра и вратарят преднамерено борави с топката, преди да е докоснала друг 
играч: 

• ако нарушението се случи извън наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и дават свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където е извършено нарушението (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако нарушението се случи в наказателното поле на вратаря и съдиите не прилагат 
правилото за предимство, те спират играта и дават свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

  



Процедури за определяне на победителя в мача или равенство при 

разменени мачове с домакинство и гостуване  
Голове като гостуващ отбор, продължението (допълнителното време) и удари от 
въображаемата точка за изпълнение на наказателен удар са трите метода, одобрени за 
определяне на отбора победител, когато правилата за състезанието изискват да има печеливш 
отбор след провеждането на мач. 

Голове като гостуващ отбор 

Правилата на състезанието могат да предвиждат, че когато отборите играят помежду си у дома 
и като гостуващ отбор, ако съвкупният резултат е равен след втория мач, всички отбелязани 
голове на терена на противниковия отбор ще се броят двойно. 

Допълнително време (продължение) 

Правилата за състезанието могат да предвидят допълнителен период (продължение) от три 
минути. Прилагат се условията на Правило 7 и Правило 8. 

Удари от въображаемата точка за изпълнение наказателен удар 

Правилата на състезанието могат да предвиждат удари от въображаемата точка за изпълнение 
наказателен удар в съответствие с процедурата, предвидена по-долу. 

Процедура 
• Съдията избира вратата, при която ще бъдат изпълнявани ударите от въображаемия 

знак за изпълнение на наказателен удар 
• Съдията хвърля жребий и отборът, чийто капитан печели жребия, решава дали да 

предприеме първия или втория удар 
• Съдията, вторият съдия, третият съдия и хронометристът (лицето, което отчита времето) 

водят регистър на изпълнените удари 
• При спазване на условията, обяснени по-долу, двата отбора изпълняват по три удара 
• Ударите се изпълняват последователно от отборите 
• Ако преди двата отбора са изпълнили по три удара, единият отбор е отбелязал повече 

голове, отколкото другият може да отбележи, дори ако изпълни трите си удара, не се 
изпълняват повече удари 

• Ако, след като и двата отбора са направили по три удара, и двата отбора са вкарали 
еднакъв брой голове или не са вкарали голове, ударите продължават да се изпълняват 
последователно, докато единия отбор не отбележи един гол повече от другия при 
еднакъв брой удари 

• Всички играчи и резервни играчи имат право да изпълнят удар от въображаемия знак 
за наказателен удар 

• Вратарят може да бъде заменен от всеки играч, докато изпълнява удар от 
въображаемия знак за наказателен удар, при условие че неговото заместване отговаря 
на изискванията на Правило 4 

• Всеки удар се предприема от различен играч и всички играчи, които отговарят на 
изискванията, трябва да са изпълнили по един удар, преди всеки играч да може да 
направи втори удар 

• Отговарящ на условията играч може да си смени мястото с вратаря по всяко време, 
когато се изпълняват ударите от точката за наказателен удар, при условие че съдиите са 
информирани и екипировката му е в съответствие с Правило 4 

• На игрището могат да останат само отговарящите на условията играчи, включително 
вратарите, съдиите и третият съдия, когато се изпълняват удари от въображаемия знак 
за наказателен удар 



• Всички играчи, които отговарят на изискванията, с изключение на играча, който 
изпълнява удара и двамата вратари, трябва да останат в другата половина на терена с 
третия съдия 

• Съдията, застанал на головата линия отдясно на играча, който изпълнява удара от 
обратната страна на втория съдия, гарантира, че вратарят, който се защитава, не 
извършва никакво нарушение и решава дали топката е влязла във вратата или не 

• Вторият съдия стои на нивото на въображаемия знак за изпълнение на наказателен 
удар и вляво от играча, който изпълнява удара, като гарантира, че той не извършва 
никакво нарушение и дава сигнал за изпълнение на удара; съдията също така следи 
позицията на другия вратар, който трябва да застане на въображаема линия на 
наказателното поле от противоположната страна на втория съдия, най-малко на 5 м от 
топката 

• Ако има резервен помощник-съдия, хронометристът застава пред масата на 
хронометъра и гарантира, че играчите, които не участват в ударите от въображаемата 
точка за наказателен удар и длъжностните лица на отбора се държат правилно. 
Резервният помощник-съдия изпълнява задълженията по спазването на времето 

• Вратарят на отбора, който изпълнява наказателен удар, застава на терена, срещу втория 
съдия и на въображаемата линия на наказателното поле най-малко на 5 м от 
въображаемата точка за наказателен удар и не трябва да се държи по неспортсменско  
начин 

• Освен ако не е посочено друго, прилагат се Правилата на играта за Плажен футбол и 
насоките на Съдийския отдел на ФИФА, когато се изпълняват удари от въображаемата 
точка за наказателен удар 

• Ако в края на мача или в допълнителното време и преди ударите да започнат да се 
изпълняват от въображаемата точка за наказателен удар, единият отбор има по-голям 
брой играчи, включително резервни играчи, отколкото неговият противник, той трябва 
да намали техния броя, за да го изравни с този на противника и капитанът на отбора 
трябва да информира съдията за името и номера на всеки изключен играч 

• Ако даден отбор трябва да намали броя на своите играчи, за да се изравни с този на 
противника, той може да изключи вратарите като играчи, отговарящи на условията за 
изпълнение на наказателни удари 

• Вратар, изключен от изпълнението на наказателни удари, за да се изравни броя на 
играчите на неговия отбор с този на противника, т.е. който се намира в неговата 
техническа зона, може да замести вратаря на своя отбора по всяко време 

• Преди началото на ударите от въображаемата точка за наказателен удар, съдията 
трябва да гарантира, че равен брой играчи от всеки отбор, отговарящи на изискванията 
за изпълнение на наказателни удари, остават в другата половина на терена 
 

 
  



Техническа зона 
Техническата зона е специална зона за техническия персонал и резервите. 

Въпреки че размерите и разположението на техническите зони могат да се различават по 
отношение на съоръженията, следните бележки се издават като общо указание: 

• Техническата зона се простира на 1 м от двете страни на определената зона за сядане и 
се простира напред до разстояние 1 м от страничната линия 

• Препоръчително е да се използва маркировка за дефинирането на тази зона 
• Броят на лицата, независимо дали са резервни играчи или длъжностни лица, на които е 

разрешено да присъстват в техническата зона, се определя от правилата за 
състезанието 

• Присъстващите лица в техническата зона се определят преди началото на мача в 
съответствие с правилата за състезанието 

• Само едно длъжностно лице на отбора в даден момент е упълномощено да предоставя 
тактически инструкции и може да остане там 

• Треньорът и другите длъжностни лица трябва да останат в границите на техническата 
зона, освен при специални обстоятелства, напр. физиотерапевт или лекар, влизащ на 
терена, с разрешение на съдиите, за оценка на контузен играч или организиране на 
неговото отстраняване от терена 

• Треньорът и другите присъстващи лица в техническата зона трябва да имат отговорно 
поведение, като избягват да възпрепятстват движението на играчите и съдиите. 

• Резервен играч и фитнес треньорът могат да загряват по време на мача в зоната, 
предвидена за тази цел, стига да не пречат на движението на играчите и съдиите и да 
имат отговорно поведение 

• Резервен играч не може да изпълнява задълженията на длъжностно лице на отбора и 
следователно не може да стои в техническата област, за да дава указания на своите 
съотборници 

  



Сигнали на съдията и помощник-съдията 
Резервният помощник-съдия: 

• се назначава съгласно правилата на състезанието и замества хронометриста, ако някой 
от съдиите не е в състояние да продължи да ръководи мача. Той подпомага съдиите по 
всяко време 

• подпомага всякакви административни задължения преди, по време и след мача, 
според изискванията на съдиите 

• представя доклад след мача на съответните органи за всяко нарушение или друг 
инцидент, възникнал извън полезрението на съдиите. 

Той трябва да консултира съдиите за всеки направен доклад като: 
• записва всички инциденти, случили се преди, по време и след мача 
• носи алтернативен ръчен хронометър в случай, че е необходим поради инцидент от 

всякакъв вид 
• разположен е на видно място, но не непосредствено до помощник-съдиите 
• извършва първата проверка на екипировката на играчите в съблекалните 
• изпълнява задълженията по отчитането на времето от масата хронометриста по време 

на ударите от въображаемата точка за наказателен удар, за да определи победителя в 
мача или от мачовете при разменено домакинство и гостуване 

 
Съдиите трябва да подават сигналите, показани по-долу, като се има предвид, че има сигнали, 
които трябва да се подават само от един от съдиите и има един сигнал, който и двамата съдии 
трябва да подават едновременно. 

Помощник-съдиите сигнализират, че устройството за синхронизация на времето е спряно и че 
началния удар е изпълнен неправилно. 

Сигнали само от един от съдиите 

 
Начален удар/подновяване на играта 
 



 
Свободен удар от атакуващата половина на игрището 

 

 
Свободен удар от собствената половина    Наказателен удар 
на отбора или от въображаемата среда 
на игрището 

 
Вкарване на топката в игра (1)     Вкарване на топката в игра (2) 



 

 
Ъглов удар (1)        Ъглов удар (2) 

 

 
Топка в игра от головата линия (1)    Топка в игра от головата линия (2) 

 
Спри синхронизиращото устройство 



 
Отброяване на четири секунди (1)    Отброяване на четири секунди (2) 

 
Отброяване на четири секунди (3) 

 
Правило за авантаж 



 
Предупреждение (жълт картон)    Отстраняване (червен картон) 

 

 
Номер на играч – 1      Номер на играч – 2 

 

Номер на играч – 3      Номер на играч – 4 



 
Номер на играч – 5       Номер на играч – 6 

 
Номер на играч – 7       Номер на играч – 8 

 
Номер на играч – 9      Номер на играч – 10 



 
Номер на играч – 11       Номер на играч – 12 

 
Номер на играч – 13       Номер на играч – 14 

 
Номер на играч – 15        Гол 



 
Автогол (1)        Автогол (2) 

 
Сигнал от двамата съдии за подновяване на играта 

 
Първо подаване към вратаря 

 
Сигнали от помощник-съдиите 

 
Спиране на устройството за отчитане на времето 



 
Неправилно изпълнен начален удар   Неправилно изпълнен начален удар 

(трети съдия)      (хронометрист) 

  



 

Тълкуване на Правилата на играта за Плажен футбол и Насоки за съдиите  

 

 

Тълкуване 

на Правилата на играта за Плажен футбол и 

Насоки за съдиите 

  



ПРАВИЛО 1 – Игрището  

Повърхност на игрището 

Мачовете трябва да се играят на пясък, който трябва да е равен и без камъчета, миди и 
всякакви други предмети, които биха могли да наранят играчите. 

Маркировка на игрището 

Не се разрешава маркиране на игрището или въображаемите линии с прекъснати линии. 

Ако играч извършва непозволени маркировки на терена, той трябва да бъде предупреден за 
неспортсменско  поведение. Ако съдиите забележат, че това е направено по време на мача, те 
трябва да спрат играта, ако не могат да приложат правилото за предимство, предупреждават 
нарушителя за неспортсменско  поведение и отсъждат свободен удар за противниковия отбор, 
който да бъде изпълнен от позицията на топката, когато играта е била спряна, ако топката е 
била в половината на терена на противника в момента на извършване на нарушението или от 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в 
половината от терена на отбора извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар). 

Врати 

Ако напречната греда или страничните греди на вратата се изместят или счупят, играта се 
спира, докато не бъдат поправени или заменени на място. Ако не е възможно да бъдат 
поправени, мачът трябва се прекрати. Използването на въже за замяна на напречната греда не 
е разрешено. Ако напречната греда или страничните греди на вратата могат да бъдат 
поправени и играта е спряна, за да се извършат ремонтите, играта се подновява със спорна 
топка, като в този случай един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата 
на въображаемата средна линия, като третият съдия  му помага в определянето на правилната 
позиция. 

Безопасност  

Правилата на състезанието трябва да посочват разстоянието, което трябва да съществува 
между граничните линии на терена (странични линии и голови линии) и преградите, 
разделящи зрителите, но винаги по такъв начин, че да защитават безопасността на 
участниците. 

Реклама на терена 

Ако правилата за състезание не го забраняват, поставянето на реклами на повърхността на 
терена е разрешено само докато играчите не излязат на терена преди началото на мача. 

Реклама на мрежите на вратите 

Ако правилата на състезанието не го забраняват, се разрешава рекламиране върху мрежите на 
вратите, при условие че това не обърква играчите или съдиите. 

Реклама на флагчетата за ъглов удар 

Ако правилата за състезанието не го забраняват, се разрешава рекламиране върху флагчетата 
за ъглов удар – но не и върху пилоните на флагчетата – при условие че това е в съответствие с 
цветовете, предвидени в Правило 1: Игрището. 

Реклама в техническите зони 



Ако правилата за състезанието не го забраняват, се разрешава рекламирането в техническите 
зони, при условие че това не обърква присъстващите в посочените зони, третия съдия или 
съдиите. 

Търговска реклама около терена 

Изправената реклама трябва да бъде най-малко: 
• на 1 м от страничните линии, с изключение на техническите зони и зоната на 

резервните играчи, в която е забранена всякаква изправена реклама 
• на същото разстояние от головата линия като дълбочината на мрежата на вратата 
• на 1 м от мрежата на вратата 

  



ПРАВИЛО 2 – Топката 

Допълнителни топки 

Допълнителните топки трябва да се поставят около терена, за да се използват по време на 
мача. Те трябва да отговарят на изискванията на Правило 2 и използването им трябва да бъде 
под контрола на съдиите. Третият съдия може също да има една или две допълнителни топки 
под ръка, за да се ускори подновяването на играта. 

Топки в повече на терена 

Ако допълнителна топка навлезе в терена, докато топката е в игра, съдиите трябва да спрат 
мача само ако допълнителната топка пречи на играта. Един от съдиите подновява играта със 
спорна топка върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, като 
третият съдия му помага при определяне на правилната позиция. 

Ако допълнителна топка навлезе на терена, докато топката е в игра, без да пречи на играта, 
съдиите трябва да я отстранят най-бързо при първа възможност. 

Спукана или дефектна топка 

Ако топката се спука или покаже дефект, след като удари някоя от страничните греди на 
вратата или напречната греда и влезе в същата врата, съдиите присъждат гол. 

  



ПРАВИЛО 3 – Брой на играчите  

Процедура за замяна на играчи 

• Замяната може да се извърши по време на игра или по време на спиране на играта 
• Играчът, който е заменен, не трябва да получава разрешението на съдиите да напусне 

игрището 
• Не е необходимо разрешение на съдиите за заместващия играч да влезе на терена 
• Преди да влезе на терена, заместващият играч изчаква играча, когото замества, да 

напусне терена и му подава своята престилка, когато влиза на терена 
• Играчът, който е заменен, трябва да напусне терена през зоната на заместване, освен 

ако той вече е извън терена с разрешение на съдиите или поради някоя от причините, 
предвидени в Правила 3 или 4 

• Разрешението за продължаване на заместването може да бъде отказано при 
определени обстоятелства, напр. ако заместващият не разполага с екипировка, която 
да е според изискванията 

• Заместващ играч, който не е завършил процедурата по заместване, като стъпи на 
терена през зоната за заместване, не може да поднови играта, като предприеме 
вкарване на топката, ъглов удар и т.н., докато процедурата по заместване не приключи. 

• Ако играч, който предстои да бъде заменен, откаже да напусне терена, замяната не 
може да бъде извършена 

• Ако заместването се извърши по време на интервал или преди допълнително време, 
заместващият влиза на терена през зоната за заместване, след като информира третия 
съдия или съдиите, ако няма трети съдия 

Допълнителни лица на терена 

Външни агенти 

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

Ако външен агент навлезе в терена: 
• съдиите трябва да спрат играта (макар и не веднага, ако външният агент не пречи на 

играта) 
• съдиите трябва да го отстранят от терена и от непосредствената му околност 
• ако съдиите прекратят мача, играта се подновява със спорна топка, като в този случай 

един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция 

Длъжностни лица на отбора 

Ако длъжностно лице на отбора навлезе на терена: 
• съдиите трябва да спрат играта (макар и не веднага, ако длъжностното лице на отбора 

не пречи на играта или ако могат да прилагат правилото за предимство) 
• съдиите трябва да го отстранят от терена и, ако поведението му е безотговорно, 

съдиите трябва да го изгонят от терена и непосредствената му околност 
• ако съдиите прекратят мача, играта се подновява със спорна топка, като в този случай 

един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция. 

Отстранен играч 

Ако отстранен играч навлезе на терена: 



• съдиите трябва да спрат играта (макар и не веднага, ако отстраненият играч не пречи на 
играта или ако могат да прилагат правилото за предимство) 

• съдиите трябва да го отстранят от терена и, ако поведението му е безотговорно, 
съдиите трябва да го изгонят от терена и непосредствената му околност 

• ако съдиите прекратят мача, играта се подновява със спорна топка, като в този случай 
един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция. 

Ако играч, който извърши нарушение, за което трябва да бъде изгонен поради второ 
предупреждение или директно след прилагането на правилото за предимство, и неговият 
отбор допусне гол след прилагането на правилото за предимство преди да бъде изгонен, броят 
на играчите в неговия отбора не се намалява, тъй като нарушението е извършено преди да 
бъде отбелязан гол. 

Ако играч извърши нарушение по време на интервал или преди началото на допълнителното 
време, което води до червен картон чрез две предупреждения или директен червен картон, 
неговият отбор започва следващия период на играта или допълнителното време с един играч 
по-малко. 

Играч извън игрището 

Ако след като напусне терена, за да коригира неразрешен екип или комплект, да бъде лекуван 
поради контузи или кървене, тъй като има кръв по екипа или поради друга причина, 
разрешена от съдиите, играч отново излиза на терена без разрешение на съдиите, то съдиите 
трябва: 

• да спрат играта (макар и не веднага, ако могат да приложат правилото за предимство) 
• да предупредят играча за влизане на терена без разрешение 
• да наредят на играча да напусне терена, ако е необходимо (напр. Нарушение на 

Правило 4) 

Ако съдиите не прилагат правилото за предимство, те спират играта и я подновяват: 
• със свободен удар на противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където 

се намира топката, когато играта е била спряна, при условие че топката е в половината 
на терена на противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, ако нарушението е извършено на половината от терена на отбора, 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). Ако топката не е 
била в игра, играта се подновява в съответствие с Правилата на играта за Плажен 
футбол и Правило 12, ако играчът или неговият отбор са извършили друго нарушение 
на това Правило. 

Ако играч, който е извън терена с разрешението на съдиите и който не е заменен, отново влезе 
на терена без разрешението на съдиите или третия съдия и допълнително извърши нарушение 
за предупреждение, съдиите го отстраняват за две предупреждения , напр. играчът влиза без 
разрешението на съдиите или на третия съдия и спъва противник по безразсъден начин. Ако 
това нарушение е извършено с прекомерна сила, играчът директно се отстранява. 

Ако съдиите спрат играта, тя трябва да бъде подновена в съответствие с Правило 12. 

Ако играч случайно премине някоя от граничните линии на терена, не се счита, че е извършил 
нарушение. Ако играч напусне терена като част от движение в резултат от играта, не се счита, 
че е извършил нарушение. 

Резервни играчи (Заместващи играчи) 



Ако резервен играч навлезе на терена, като наруши процедурата за замяната или накара 
отбора му да играе с допълнителен играч, съдиите, подпомагани от помощник-съдиите, 
трябва: 

• да спрат играта, макар и не веднага, ако могат да приложат правилото за предимство. 
Резервният играч трябва да напусне терена при първото спиране на мача, ако не е 
напуснал преди това или да завърши процедурата по заместването, ако нарушението е 
било поради тази причина или да се премести в техническата зона, ако неговият отбор 
играе с допълнителен играч 

• да го предупредят за неспортсменско  поведение, ако неговият отбор играе с играч в 
повече или за нарушаване на процедурата за замяна, ако подмяната не е извършена 
правилно 

• да го отстранят, ако попречи да се отбележи гол на противниковия отбор или на 
очевидна възможност за отбелязването на гол. Броят на играчите в неговия отбор се 
намалява, независимо от това дали нарушението се състои в нарушение на 
процедурата по заместване или защото неговият отбор играе с допълнителен играч, 
като в този случай в допълнение към отстранения резервен играч, друг от играчите 
трябва да напусне терена, така че неговият отбор след това да играе с един играч по-
малко, като нов играч влиза в игра според посоченото в раздела на Правило 3, 
озаглавен „Играчи и отстранение резервни играчи“ 

• да спрат играта – ако се възползват от правилото за предимство – веднага щом отборът 
на резервния играч придобие топката и да отсъдят свободен удар за противниковия 
отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където се е намирала топката при спирането 
на играта, при условие че топката е била в половината на терена на противника или от 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в 
половината от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за 
свободен удар) 

Ако съдиите 
• приложат правилото за предимство и след това спрат играта, защото противниковият 

отбор извърши нарушение или защото топката напусне терена, те отсъждат свободен 
удар за противниковия отбор на резервния играч, който да бъде изпълнен от мястото, 
където се е намирала топката, когато играта е била спряна, при условие че топката е в 
половината на терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако топката е била на половината от терена на отбора на 
резервния играч (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). При необходимост те 
също така налагат санкцията, съответстваща на нарушението, извършено от 
противниците на отбора на резервния играч 

• приложат правилото за предимство и друг играч на отбора на резервния играч извърши 
нарушение, наказуемо със свободен удар или наказателен удар, санкционират отбора 
на резервния играч със свободен удар или наказателен удар, който трябва да бъде 
изпълнен в съответствие с Правилата (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар). 
При необходимост те налагат и санкцията, съответстваща на извършеното нарушение 

• приложат правилото за предимство и резервният играч не се съобразява с процедурата 
по заместване и извърши нарушение, наказуемо със свободен удар или наказателен 
удар, те санкционират отбора на резервния играч със свободен удар или с наказателен 
удар, който да бъде изпълнен в съответствие с Правилата (вж. Правило 13 : Положение 
за свободен удар). При необходимост те също така налагат и санкцията, съответстваща 
на извършеното нарушение 

• приложат правилото за предимство и отборът на резервният играч играе с 
допълнителен играч и този играч извърши нарушение, наказуемо със свободен удар 
или с наказателен удар, санкционират отбора на този играч със свободен удар, който се 
изпълнява от мястото, където се е намирала топката, когато играта е била спряна, при 



условие че топката е била в половината на терена на противника или от въображаемата 
точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била на половината от 
терена на отбора на резервния играч (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар). 
При необходимост те налагат и санкцията, съответстваща на извършеното нарушение 

Ако определен резервен играч замести играч преди началото на мача, без длъжностните лица 
на отбора да информират длъжностните лица на мача, съдиите, подпомагани от помощник-
съдиите, трябва: 

• да спрат играта, макар и не веднага, ако могат да приложат правилото за предимство. 
Те не правят предупреждение на резервния играч, но той трябва да напусне терена при 
първото спиране в мача, за да се завърши процедурата по заместването, т.е. да влезе 
на терена през зоната на заместване 

Ако съдиите: 
• не могат да приложат правилото за предимство, те спират играта и отсъждат свободен 

удар за противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта, при условие че топката е била в половината 
на терена на противника или от въображаема точка в средата на въображаемата 
средна линия, ако топката е била в половината от терена на отбора на резервния играч 
(вж. Правило 13 : Положение за свободен удар) 

• прилагат правилото за предимство, спират играта веднага щом отборът на резервния 
играч притежава топката и отсъждат свободен удар за противниковия отбор, който да 
бъде изпълнен от мястото, където се е намирала топката при спирането на играта, при 
условие че топката е била в половината на терена на противника или от въображаемата 
точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в половината от 
терена на отбора на резервния играч (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар) 

• прилагат правилото за предимство и след това спират играта, защото противниковия 
отбор извърши нарушение или защото топката напусне терена, те отсъждат свободен 
удар за противниковия отбор на резервния играч, който да бъде изпълнен от мястото, 
където се е намирала топката, когато играта е била спря, при условие че топката е в 
половината на терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако топката е била на половината от терена на отбора на 
резервния играч (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар). При необходимост те 
налагат санкцията, съответстваща на нарушението, извършено от противниците на 
отбора на резервния играч 

• прилагат правилото за предимство и резервен играч или съотборник на резервния 
играч извърши нарушение, наказуемо със свободен удар или с наказателен удар, те 
санкционират отбора му с свободен удар или наказателен удар. Ако нарушението е 
наказуемо с свободен удар, той се изпълнява от мястото, където е извършено 
нарушението (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар); ако нарушението бъде 
санкционирано със свободен удар, тъй като е извършено нарушение, различно от 
десетте нарушения, изброени в Правило 12, играта се подновява от мястото, където е 
извършено нарушението или от мястото, където се е намирала топката, когато играта е 
била спряна, при условие че топката е била в половината на терена на противника или 
от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била 
в половината от терена на отбора на резервния играч (вж. Правило 13 : Положение за 
свободен удар), като играта винаги се подновява от отбора, срещу който е извършено 
нарушението. При необходимост те налагат и санкцията, съответстваща на 
извършеното нарушение 



Ако резервен играч извърши нарушение за отстраняване преди да влезе на терена, броят на 
играчите в неговия отбор не се намалява и друг резервен играч или играчът, който той трябва 
да замести, може да излезе на терена. 

Разрешено излизане от игрището 

Освен нормална замяна, играчът може да напусне терена без разрешение на съдиите при 
следните ситуации: 

• Като част от движението по време на играта, при което той веднага се връща на терена, 
т.е. да играе топката или да застане в изгодно положение, като се движи покрай 
противник. Не е позволено обаче да напусне терена и да премине зад една от вратите 
преди да влезе отново на терена с цел да заблуди противниците. Ако съдиите не 
прилагат правилото за предимство, те спират играта и отсъждат свободен удар за 
противниковия отбор, който да бъде изпълнен от мястото, където се намира топката 
при спирането на играта, при условие че топката е в половината на терена на 
противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, 
ако топката е била разположена в половината от терена на отбора, извършил 
нарушението (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар), като в този случай те 
предупреждават играча за напускане на терена без разрешението на съдиите 

• Поради контузия. Играчът се нуждае от разрешението на съдиите или третия съдия, за 
да влезе отново на терена, ако той не е бил заменен. Ако той има кървяща рана, 
кървенето трябва да бъде спряно преди да влезе отново на терена и той трябва да бъде 
проверен от съдиите или третия съдия 

• За да коригира или отново да облече своя екип. Играчът се нуждае от разрешението на 
съдиите да влезе отново на терена, ако не е заменен, а съдиите или третият съдия 
трябва да проверят екипа му преди да се върне в мача 

Неправомерно напускане от терена 

Ако играч напусне терена без разрешението на съдиите и поради причини, които не са 
разрешени в Правилата на играта за Плажен футбол, хронометристът или третият съдия издава 
звуков сигнал, за да информира съдиите, ако не може да се приложи правилото за предимство. 
Ако играта трябва да бъде прекратена, съдиите санкционират отбора на играча с нарушение 
със свободен удар, който се изпълнява от мястото, където се намира топката при спирането на 
играта, при условие че топката е в половината на терена на противника или от въображаема 
точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в половината от терена на 
отбора на резервния играч (вж. Правило 13 : Положение за свободен удар). Ако се прилага 
правилото за предимство, те трябва да издадат звуков сигнал при следващото спиране на 
играта. Играчът получава предупреждение за умишлено напускане на терена без 
разрешението на съдиите. 

Минимален брой играчи 

Въпреки че даден мач не може да започне, ако единият отбор се състои от по-малко от трима 
играчи, минималният брой играчи, необходими за мача, включително стартиращите играчи и 
резервните играчи, се оставя на преценката на асоциациите-членове, при условие че се спазват 
разпоредбите на Правило 3. 

Мачът не може да продължи, ако има по-малко от трима играчи във всеки от отборите. 

Ако един отбор има по-малко от трима играчи, защото един или повече играчи нарочно са 
напуснали терена, съдиите не са длъжни да спрат мача незабавно и може да бъде приложено 
правилото за предимство. В такъв случай, след като играта е спряна, съдиите няма да подновят 
мача, ако отбор няма минимален брой от трима играчи на терена. 



Контузени играчи 

Ако има контузени играчи, съдиите трябва: 
• оставят мача да продължи, докато топката не излезе от игра, ако играчът, според 

мнението на съдиите, е само леко контузен 
• спират играта, ако според мнението на съдиите играчът е сериозно контузен 
• разрешават, след разпитване на пострадалия играч, един или най-много двама лекари 

да влязат на терена, за да преценят контузията и да уредят безопасното и бързо 
отстраняване на играча от терена, освен ако контузеният играч не е фаулиран и трябва 
да се изпълни свободен удар или наказателен удар. В този случай съдиите трябва да 
попитат играча дали може сам да изпълни свободния удар или наказателния удар или 
дали заместващият го играч ще извърши свободния удар или наказателния удар 

• позволяват, след съответния сигнал, носачите на носилки и лекарите да влязат на 
терена, за да ускорят извеждането на играча от терена, ако е необходимо 

• уверяват се, че контузеният играч е изваден безопасно и бързо от терена 
• гарантират, че контузеният играч не се лекува на терена, освен ако контузията не е 

толкова тежка, че може да бъде лекувана на терена, или ако засегнатият играч е 
фаулиран и сам трябва да извърши удара; в този случай съдиите трябва да попитат 
играча дали може сам да извърши удара или дали заместващият го играч ще изпълни 
свободния удар или наказателния удар 

• нареждат на всеки играч, чиято рана кърви, да напусне терена и не му позволяват да се 
върне, докато не се убеди, че кървенето е спряло (третият съдия може да провери това, 
но съдиите трябва да разрешат влизането му, ако той не е заменен). Играчът не може 
да носи облекло с кръв по него. На играч с кървяща рана или с кръв по фланелката 
трябва да бъде наредено да напусне терена, независимо дали е фаулиран или не. В 
този случай заместващият го играч ще изпълни свободен удар или наказателен удар, а 
контузеният играч може да се върне на терена само след като топката не е в игра. 
Веднага след като съдиите разрешат на лекарите да излязат на терена, играчът трябва 
да напусне терена на носилка или пеша. Ако играчът не се съобрази с това, той трябва 
да бъде предупреден за забавяне на подновяването на играта или за неспортсменско  
поведение. Играта не се подновява, докато споменатият играч не напусне терена. Ако 
този играч е фаулиран, заместващият го играч ще изпълни свободен удар или 
наказателен удар 

• позволяват на контузен играч да напусне терена от място, различно от зоната на 
заместване. Той може да направи това от всяка линия, която маркира границите на 
височината 

• позволяват на контузения играч да бъде заменен, освен ако не е фаулиран и трябва да 
изпълни свободен удар или наказателен удар и е в състояние да го направи; ако 
напусне терена, заместващият играч трябва да влезе през зоната на заместване, след 
като пострадалият играч напусне терена 

• позволяват на контузения играч да напусне терена и ако той не е заменен, се уверяват 
че той отново влиза на терена, след като играта е подновена. 

• позволяват на контузен играч да влезе отново на терена, ако не е бил заменен, когато 
топката е в игра, но само от страничната линия; когато топката не е в игра, той може да 
влезе в терена от всяка гранична линия (головата линия и страничната линия). Само 
съдиите могат да разрешат на контузен играч, който не е заменен, да се върне на 
терена, независимо дали топката е в игра или не. Те не му позволяват да влезе, ако 
топката е в игра и ако играта се развива в района, в който се намира той. 

• позволяват на контузен играч да се върне на терена, ако третият съдия провери дали 
играчът е готов. Ако играта не е била спряна поради друга причина или ако контузията, 
претърпяна от играча, не е в резултат от нарушение на Правилата на играта за Плажен 
футбол, играта се подновява със спорна топка, като в този случай един от съдиите пуска 



топката върху пясъка върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна 
линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция 

• показват картон, след като са решили да го направят, на контузен играч, преди да 
напусне терена за медицинско лечение 

• не показват картон на контузен играч, когато получава медицинска помощ 
• гарантират със съдействието на третия съдия, че резервните играчи, които заместват 

контузени играчи или играчи, които са били контузени, ще влязат на терена само със 
съответното разрешение 

• позволяват на играч, който има пясък в очите, да получи помощ на терена и не изискват 
от него да напуска терена 

Ако даден играч е контузен, хронометристът трябва незабавно да спре устройството за 
синхронизация, без да чака сигнал от съдиите и да рестартира устройството за синхронизация 
едва след като топката е отново в игра. 

Изключения се правят само когато: 
• има контузен вратар 
• вратарят и всеки 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 
• настъпи сериозно нараняване, напр. гълтане на езика, сътресение, счупен крак, счупена 

ръка и т.н. 

Освежаващи напитки 

Съдиите позволяват на играчите да вземат освежителни напитки по време на спиране в мача, 
но само извън терена. Не е разрешено хвърлянето на терена на торбички, съдържащи течности 
или на каквито и да е други съдове, съдържащи течности.  

  



ПРАВИЛО 4 – Екипировка на играчите 

Основна екипировка 

Цветове: 
• Ако фланелките на двамата вратари са с еднакъв цвят и нито една от фланелките не 

може да бъде сменена, съдията позволява играта да започне 

Друга екипировка 

Играчът може да използва екипировка, която е различна от основната екипировка, при условие 
че единствената му цел е тя да го защити физически и не представлява опасност за него или 
друг играч. 

Всички елементи на облеклото или екипировката, различни от основната екипировка, трябва 
да бъдат инспектирани от съдиите и да бъдат определени като безопасни. 

Играчите и резервните играчи не могат да носят обувки, но могат да предпазят краката си с 
превръзки, които не покриват петите или пръстите на краката. 

Съвременните предпазни средства, като шапки за глава, маски за лице и протектори за 
молената и ръцете, изработени от мек, лек подплатен материал, не се считат за опасни и 
следователно те са разрешени. 

Когато се носят кърпи (шапки), те трябва: 
• да са черни или със същия основен цвят като на фланелката (при условие че играчите на 

един и същи отбор носят еднакъв цвят) 
• да отговарят на професионалния външен вид на екипировката на играча 
• да не са прикрепени към фланелката 
• да не представляват опасност за играча, който я носи или за друг играч (например 

механизъм за отваряне/затваряне около врата) 
• да нямат част(и), които се стърчат от повърхността (стърчащи елементи) 

Спортните очила са позволени, ако не представляват опасност за играчите. 

Ако част от облеклото или екипировката, която е била проверена в началото на мача и е 
установено, че не е опасна, стане опасна или се използва по опасен начин по време на мача, 
използването на такава част вече не трябва да се разрешава. 

Използването на електронни комуникационни системи на терена между играчите, между 
играчите и техническия персонал или между техническия персонал не е разрешено. 

Бижута 

Всички бижута (колиета, пръстени, гривни, обеци, кожени ленти, гумени ленти и др.) са строго 
забранени и трябва да бъдат премахнати от играчите и техните заместници преди началото на 
мача. Не се допуска използването на лента за покриване на бижутата. 

На съдиите и помощник-съдиите също е забранено да носят бижута или лични украшения (с 
изключение на съдията, на когото е разрешено да носи часовник или подобно устройство, за да 
определя времето на мача, ако няма лице, което да следи за времето). 

Номериране на играчите 

Играчите са длъжни да имат уникални номера на гърба на своите фланелки, които видимо се 
различават от основния цвят на фланелката. 



Тези номера трябва да са между 1 и 15, като номер 1 е запазен за вратаря, за да се улесни 
сигнализирането на номерата от съдиите. 

Правилата за състезанието и екипировката трябва да определят размера и точния цвят и 
разположението на тези и всякакви други номера, показани на екипировката на играчите (т.е. 
отпред на шортите или фланелката). 

Вратари 

Отборите могат да използват играч или резервен играч като вратар. Заместващият играч трябва 
да следва процедурата по заместване, т.е. той трябва да носи вратарска фланелка с неговия 
номер. Ако регламентите за състезанието го предвиждат, на неговата фланелка също така 
трябва е изписано името му. 

Ако вратарят е заменен поради контузия или е отстранен и ако отборът няма друг вратар, 
играчът, който го замества, може да носи вратарска фланелка, на която не е задължително да 
има име или номер. 

Дисциплинарни санкции 

Преди началото на мача играчите и техните заместници трябва да бъдат проверени, за да се 
гарантира, че не носят неразрешено облекло или бижута. Третият съдия извършва втора 
визуална проверка на заместващите играчи, преди да излязат на терена. Ако има резервен 
помощник-съдия, той извършва първата проверка на екипировката на играчите в 
съблекалните. Ако бъде установено, че даден играч носи неразрешено облекло или бижута по 
време на мача, съдиите трябва: 

• да уведомят играча, че въпросният артикул трябва да бъде премахнат 
• да наредят на играча да напусне терена при следващото спиране на играта, ако той не е 

в състояние или не желае да се съобрази 
• да отправят предупреждение на играча, ако той умишлено да се съобрази или след 

като му бъде казано да премахне артикула, бъде открито, че той отново го носи 

Ако играта бъде спряна, за да се даде предупреждение на даден играч, се отсъжда свободен 
удар за противниковия отбор, който се изпълнява от мястото, където се намира топката при 
спиране на играта, при условие че топката е в половината на терена на противника или от 
въображаема точка в средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в 
половината от терена на отбора на играча, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за 
свободен удар). 
  



ПРАВИЛО 5 – Съдиите 

Правомощия и задължения 

Плажният футбол е състезателен спорт и съдиите трябва да разбират, че физическият контакт 
между играчите е нормална и приемлива част от играта. Независимо от това, ако играчите не 
спазват Правилата на играта за Плажен футбол и принципите на спортното майсторство, т.е. 
честната игра, съдиите трябва да предприемат съответните действия, за да гарантират 
спазването им. 

Съдиите трябва да преустановят мача, ако според тях осветлението е недостатъчно поради 
някаква повреда. Ако отказът не може да бъде поправен, съдията трябва да прекрати мача. 

Ако предмет, хвърлен от зрител, удари длъжностно лице на мача, играч или длъжностно лице 
на отбора, съдията може да разреши мача да продължи, да спре играта или да преустанови 
мача, в зависимост от тежестта на инцидента. Във всички случаи той трябва да докладва 
инцидента/инцидентите на съответните органи. 

Съдиите имат право да отправят предупреждение или да отстраняват играчи и експулсират 
длъжностни лица през почивките между периодите и след приключване на мача, както и по 
време на продълженията и изпълнението на удари от въображаемата точка за наказателен 
удар, тъй като дисциплинарните решения остават под тяхна юрисдикция по това време. 

Ако някой от съдиите е временно неработоспособен поради някаква причина, играта може да 
продължи под наблюдението на другия съдия и помощник-съдията, следващото излизане на 
топката от игра. 

Предимство (авантаж) 

Съдиите могат да прилагат правилото за предимството винаги, когато има нарушение и 
Правилата на играта за Плажен футбол не забраняват изрично да се прилага предимството. 
Например, разрешено е при ъглов удар, когато има противници, които са на разстояние по-
малко от пет метра, ако изпълняващия удара играч желае бързо да изпълни ъгловия удар; 
обаче правилото за предимство  не е позволено, когато изпълнението на вкарване на топката в 
игра е неправилно. 

Правилото за предимство  не е разрешено за нарушения на правилото за четирите секунди, 
освен ако нарушението е извършено от защитаващия се отбор при контролиране на топката, 
когато тя вече е в игра в собственото наказателно поле и ако отбора загуби владението на 
топката. В останалите случаи: свободни удари, вкарване на топката в игра, изчистване на 
топката от вратата и ъглов удар, съдиите не могат да прилагат правилото за предимство . 

Съдиите трябва да вземат предвид следните обстоятелства, когато решават дали да използват 
правилото за предимство  или да спрат играта: 

• Тежестта на нарушението: ако нарушението налага отстраняване, съдиите трябва да 
спрат играта незабавно и да отстранят играча, освен ако няма ясна възможност да се 
отбележи гол 

• Позицията, в която е извършено нарушението: колкото по-близо до вратата на 
противника, толкова по-ефективно може да бъде 

• Шансовете за незабавна, обещаваща атака 
• Тъй като всички свободни удари в плажния футбол са директни без стена, 

санкционирането на нарушение със свободен удар обикновено е най-голямото 
предимство, което може да се приложи 

• Атмосферата на мача 



Решението за санкциониране на първоначалното нарушение трябва да бъде взето в рамките на 
няколко секунди, но не е възможно да бъде отменено, ако вече е бил разрешен нов ход на 
играта (освен когато отбор играе с допълнителен играч). 

Ако нарушението налага предупреждение, то трябва да бъде издадено при следващото 
спиране. Въпреки това, освен ако няма явно предимство, се препоръчва съдиите да спрат 
играта и да предупредят играча незабавно. Ако предупреждението не бъде издадено при 
следващото спиране на играта, то не може да бъде показано по-късно. Ако това се случи, 
съдиите трябва да докладват факта. 

Ако нарушението налага отстраняване, съдиите трябва незабавно да спрат играта и да 
отстранят играча, освен ако няма очевидна възможност да се отбележи гол. Ако 
отстраняването не е издадено при следващото спиране, то не може да бъде отсъдено по-
късно. Ако това се случи, съдиите трябва да докладват факта. 

Повече от едно нарушения, извършени едновременно 

• Нарушения, извършени от двама или повече играчи от един и същи отбор: 

− Съдиите трябва да накажат най-тежкото престъпление 

− Играта трябва да бъде подновена според най-тежкото извършено нарушение 

− Независимо от горните две точки, съдиите отсъждат предупреждение или 
отстраняване на играчите в съответствие с извършените нарушения или не 
предприемат никакви дисциплинарни действия 
 

• Нарушения, извършени от играчи от различните отбори 

− Съдиите трябва да спрат мача, тъй като правилото за предимство  не може да 
бъде приложено, и да подновят играта със спорна топка, като в този случай 
един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, а третият съдия му помага при определяне на 
правилната позиция 

− Независимо от горното, съдиите отсъждат предупреждение или отстраняване 
на играчите в съответствие с извършените нарушения или не предприемат 
никакви дисциплинарни действия 

Външна намеса 

Съдиите спират играта, ако зрител надуе свирка или подаде звуков сигнал и считат, че това 
действие пречи на играта, напр. ако играч вдигне топката с ръце в резултат на свирката. Ако 
съдиите прекратят мача, играта се подновява със спорна топка, като в този случай един от 
съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, 
като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция. 

Отброяване на четирите секунди, когато топката е в игра 

Всеки път, когато един отбор притежава топката, докато тя е в игра и е в собственото му 
наказателно поле, един от съдиите трябва видимо да извърши отброяването на четирите 
секунди. 

Подновяване на играта 

Съдиите трябва по-специално да гарантират, че бързото извършване на подновяването на 
играта няма да позволи играта да не се подновява веднага поради тактически причини след 
спиране (входяща топка, подаване на топката от вратата, ъглов удар или свободен удар). В 
такива случаи започва броенето на четирите секунди и е необходимо да се използва свирката. 



В случаите, когато подновяването на играта не позволява отброяването на четирите секунди 
(начални или наказателни удари), на играча или играчите, които го забавят, се отсъжда 
предупреждение. 

Разрешено е позиционирането на лица около терена с допълнителни топки под ръка, за да се 
улесни подновяването и развитието на играта. Ако подновяването на играта се забави при 
задържане на топката, съдиите нареждат на хронометриста да спре устройството за 
синхронизация и да го рестартира само след като топката е отново в игра. 

Позициониране 

Позициониране при топка в игра 

Препоръки 
• Мачът трябва да бъде между съдията и втория съдия 
• Съдиите трябва да използват диагонална система, като винаги поддържат топката и 

играчите в своето зрително поле 
• Пребиваването навън и успоредно на страничната линия улеснява поддържането на 

играта и другия съдия в рамките на зрителното поле на съдията 
• Един от съдиите трябва да бъде достатъчно близо, за да гледа игра, без да се намесва в 

нея 
• Съдиите влизат на терена само за да подновят играта, след като е извършено 

нарушение, за изпълнението на спорна топка, за показване на картон, за оценка на 
контузия на играч или при някакви други специални обстоятелства 

• „Това, което трябва да се види“ не винаги се случва в близост до топката. Съдиите също 
трябва да обръщат внимание на: 

- възможни нарушения в наказателното поле, към които се насочва играта 
- агресивни индивидуални конфронтации извън играта с топката, включващи 

играчи, със съдействието на помощник-съдиите 
- нарушения, възникнали след отиграването на топката, със съдействието на 

помощник- съдиите 

Общо позициониране по време на мача 

Един от съдиите трябва да е успоредно на предпоследния член на защитаващия отбор или 
топката, ако тя е по-близо до головата линия отколкото предпоследния член на защитаващия 
отбор или( ако е необходимо) нивото на линията на вратата. Съдиите трябва винаги да са с 
лице към игрището. 

Пускане на топката в игра от вратаря 

Един от съдиите трябва да заеме позиция успоредно с края на наказателното поле и да следи 
дали вратарят не докосва топката с ръце извън наказателното поле, като същевременно отчита 
броя на секундите, през които той разполага с топката. 

След като вратарят пусне топката, съдията трябва да заеме подходяща позиция за 
наблюдаването на мача. 

Ситуации „Гол – Няма гол” 

Когато е отбелязан гол и няма съмнение относно решението, съдията и вторият съдия трябва 
да осъществят зрителен контакт, а съдията, който е най-близо до масата на хронометриста, 
трябва да се приближи до него, а третият съдия  да съобщи с подходящия сигнал номера на 
играчът, който е вкарал гола. 



Ако е вкаран гол, но изглежда, че топката все още е в игра, съдията, който е най-близо, свири 
със свирката, за да привлече вниманието на другия съдия, а след това съдията, който е най-
близо до масата на хронометриста, се приближава до хронометриста и третия съдия, за да 
съобщи със съответния сигнал номера на играча, който е вкарал гола. 

Позициониране при ситуации с топка извън игра 

Най-добрата позиция е тази, от която съдията може да вземе правилното решение. Всички 
препоръки относно позиционирането се основават на вероятности и трябва да бъдат 
коригирани, като се използва конкретна информация за отборите, играчите и събитията в мача 
до този момент. 

Предложените позиции в следващите диаграми са основни; някои се препоръчват на съдиите, 
а други са задължителни. Позоваването на „зона“ има за цел да подчертае, че всяка 
препоръчана позиция всъщност е област, в която съдията най-вероятно може да оптимизира 
своята ефективност. Зоната може да бъде по-голяма, по-малка или различно оформена в 
зависимост от обстоятелствата в момента. 

1. Позициониране – начало на мача (задължително) 

В началото на мача съдията заема позиция по головата линия от същата страна на зоната на 
заместване, приблизително на 4 м от вратата, откъдето наблюдава, за да види дали е 
отбелязан гол. 

Вторият съдия заема позиция на страничната линия срещу зоната на заместване, като 
гарантира, че защитниците са в правилната позиция и използвайки 5-те маркировки на 
страничната линия, за да се увери, че защитниците не напредват твърде напред. Той обръща 
внимание и на всяка възможна индикация от третия съдия, че даден играч е извършил 
нарушение при началния удар. Той използва свирката, за да сигнализира за изпълнението на 
началния удар. 

Третият съдия заема позиция на ниво с въображаемата средна линия, за да помогне на 
съдиите да определят правилната позиция на топката и да гарантира, че играчите, които 
изпълняват началния удар и играчите, които защитават началния удар, са в своята половина от 
терена. Третият съдия вдига ръка, ако е извършено нарушение от отбора, който изпълнява 
началния удар. Хронометристът, който не стартира устройството за синхронизация, незабавно 
предупреждава съдията със звуков сигнал, за да ги информира, че началният удар трябва да се 
преиграе. 



 
 
След като играта започне и при стартирането, съдиите могат да заемат различна позиция на 
страничната линия, ако преценят за необходимо за по-доброто контролиране на мача. 
Следователно, не е задължително съдията да стои на линията на вратата, а вторият съдия да 
застане на страничната линия срещу зоната на заместване. 

 

2. Позициониране – вкарване на топката в игра от вратата 

1. 
Един от съдиите трябва да провери първо дали топката е в наказателното поле. 

• Ако топката не е отиграна правилно, съдията може да започне отброяването на четири 
секунди, ако прецени, че вратарят е готов да вкара топката в игра от вратата или отлага 



да вземе топката с ръце по тактически причини и посочва със съдийски сигнал. че 
броенето е започнало 

• Ако отбор, който трябва да вкара топката в игра от вратата, реши да замени своя 
вратар, един от съдиите, след като изсвири със свирката, започва броенето на четирите 
секунди, независимо дали топката е в наказателното поле или не. Ако в наказателното 
поле няма топка, третият съдия или децата с топките незабавно хвърлят топката в 
наказателното поле 

2. 
След като топката е вътре в наказателното поле, един от съдиите трябва да заеме позиция 
успоредна на края на наказателното поле, за да провери дали топката напуска наказателното 
поле (топка в игра) и че членовете на противниковия отбор са извън него. След това той 
отброява четири секунди, независимо дали е започнал отброяването в съответствие с 
предходната точка. 

3. 
И накрая, съдията който е контролирал вкарването на топката в игра от вратата, трябва да 
заеме подходяща позиция за контрол на мача, което е приоритет при всеки случай. 

 



 

3. Позициониране – ъглов удар (задължително) 
По време на ъглов удар съдията, който е най-близо до мястото, откъдето той трябва да се 
изпълни, заема позиция на страничната линия на разстояние приблизително 5 м от 
въображаемата ъглова дъга. От тази позиция той трябва да провери дали топката е поставена 
правилно във въображаемата ъглова дъга и дали защитниците са отстъпили на 5 метра. 
Съдията, най-отдалечен от мястото, откъдето трябва да се предприеме удара, стои на линията 
на вратата, на около 4 м от по-близката странична греда. От тази позиция той може да 
наблюдава топката и поведението на играчите. 

 



 

4. Позициониране – свободен удар (1) 
По време на свободен удар в половината на противника, съдията, който е най-близо, заема 
позиция успоредно на мястото, откъдето трябва да се извърши удара и проверява дали топката 
е правилно поставена, както и наблюдава играчите за навлизане по време на изпълнението на 
удара. Съдията, най-отдалечен от мястото, откъдето трябва да се извърши удара, трябва да 
заеме позиция на головата линия на разстояние приблизително 4 м от вратата, което е 
приоритет при всеки случай. И двамата съдии трябва да са готови да следват траекторията на 
топката. 

  
 

5. Позициониране – свободен удар (2) 



По време на свободен удар от собствената половина на отбора или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, съдията, който е най-близо до местоположението на 
свободния удар, застава пред топката, за да гарантира, че защитниците са най-малко на 5 м от 
топката и ясно от въображаемата зона между топката и ъгловите флагчета. Освен това трябва 
да се гарантира, че съотборниците на играча не се намират във въображаемата зона между 
топката и ъгловите флагчета и че топката е правилно поставена. След като извърши тези 
проверки, той се движи зад топката, без да пречи на играча, който предприема удара, и 
използва свирка, за да сигнализира за изпълнението на свободния удар; след като е изпълнен 
свободният удар, той използва свирката, за да сигнализира за нарушения на играч, възникнали 
след нареждането за изпълнение на свободен удар. Съдията, най-отдалечен от мястото, 
откъдето трябва да се извърши удара, трябва да заеме позиция на головата линия на 
разстояние приблизително 4 м от вратата, което е приоритет при всеки случай. И двамата 
съдии трябва да са готови да следват траекторията на топката. 

 



 

6. Позициониране – наказателен удар (задължително) 
Един от съдиите се позиционира в съответствие с въображаемата точка за наказателен удар на 
приблизително разстояние от 5 м и проверява дали топката е правилно поставена, определя 
играча, който да изпълни удара и наблюдава играчите за навлизане по време на удара. Той не 
нарежда извършването на удара, докато не провери дали позицията на всички играчи е 
правилна, и ако е необходимо, се подпомага от другия съдия. Другият съдия трябва да заеме 
позиция на головата линия на разстояние приблизително 4 м от вратата, което е приоритет при 
всеки случай. Ако вратарят пристъпи напред от линията на вратата, преди да бъде изпълнен 
удара и не бъде отбелязан гол, съдията свири със свирката, за да разпореди наказателният 
удар да бъде преигран. 

 

7. Позициониране – вкарване на топката в игра [1] 



 

 
 

 
 



 
 

 
 
8. Позициониране – вкарване на топката в игра (задължително) [5] 

По време на вкарването на топката в игра близо до въображаемата ъглова дъга в полза на 
атакуващия отбор, съдията който е най-близо до мястото, откъдето трябва да бъде изпълнено 
вкарването, остава на приблизително разстояние от 5 метра. От тази позиция той проверява 
дали входящата топка изпълнена в съответствие с процедурата и дали защитниците са 
отстъпили на 5 м от точката, в която се вкарва топката в игра. Другият съдия трябва да заеме 
позиция на головата линия на разстояние приблизително 4 м от вратата, което е приоритет при 
всеки случай. От тази позиция той може да наблюдава топката и поведението на играчите. 
 



 
 

 
 
9. Позициониране – удари от въображаемата точка за наказателен удар, за определяне на 

победителя в мача или при равенството от разменени мачове като домакини и гости 
(задължително) 

Съдията трябва да бъде разположен на головата линия на около 2 м от вратата. Основното му 
задължение е да провери дали топката пресича линията и дали вратарят пристъпва напред от 
линията: 

• Когато е ясно, че топката е преминала линията на вратата, съдията трябва да установи 
зрителен контакт с втория съдия, за да провери дали не е извършено нарушение. 



Вторият съдия трябва да бъде разположен успоредно на въображаемата точка за наказателен 
удар на приблизително разстояние от 3 м, за да провери дали топката и вратарят на отбора, 
който изпълнява удара са правилно разположени. 

Третият съдия стои във въображаемия централен кръг на въображаемата средна линия, за да 
контролира останалите играчи от двата отбора, които застават отляво и отдясно от него. 

Хронометристът трябва да бъде разположен на масата на хронометъра и ако няма резервен 
помощник-съдия, той проверява дали поведението на играчите, които са изключени от 
изпълнението на ударите от въображаемата точка за наказателен удар и на длъжностните лица 
на двата отбора е правилно. 

Ако има резервен помощник-съдия, хронометристът застава пред масата на хронометъра, 
откъдето той гарантира, че поведението на играчите, които са изключени от изпълнението на 
ударите от въображаемата точка за наказателен удар и на длъжностните лица на двата отбора 
е правилно, докато резервният помощник съдия изпълнява задължения по синхронизирането 
на времето с хронометъра. 

Всички съдии си водят бележки за изпълнените наказателни удари и броя на играчите, които са 
ги изпълнени. 

 

Използване на свирка 

Използването на свирката е задължително за: 
• началните удари 

− за стартирането на играта (през 1-вия, 2-рия и 3-тия период на мача и 
продълженията, ако е необходимо) 

− за подновяването на играта след гол 
• спиране на играта: 

− за отсъждане на  свободен удар или наказателен удар 

− за спиране или за прекратяване на мач или за потвърждаване на звуковия 
сигнал от хронометъра, когато свършва периода за игра или при завършване на 



траекторията на топката, ако тя се насочва към една от вратите, след като 
периодът приключи 

• подновяване на играта за: 

− свободни удари, след като се гарантира, че играчите са заели позициите, 
предвидени в Правилата на играта за Плажен футбол  

− наказателни удари 
• подновяване на играта след като е била спряна поради: 

− отсъждане на предупреждение или отстраняване за неправомерно поведение 

− контузия на един или повече играчи 

Използването на свирката не е необходимо за: 
• спиране на играта за: 

− вкарване на топката в игра от линията на вратата, ъглов удар или входяща топка 
(задължително е, ако ситуацията е неясна) 

− гол (задължително е, ако топката не е влязла ясно във вратата) 
• подновяване на играта от: 

− вкарване на топката в игра от линията на вратата, ъглов удар или входяща 
топка, освен ако не е започнало броенето на четирите секунди, тъй като играчът 
забавя подновяването на играта поради тактически причини 

Свирката не може да се използва за: 
• подновяване на играта със спорна топка 

Когато свирката се използва твърде често, тя ще има по-малко въздействие, отколкото е 
необходимо. Съдията трябва да използва свирката, за да сигнализира, че може да бъде 
изпълнен свободен удар или наказателен удар. Ако и в двата случая играчът поднови играта 
преди съдийския сигнал, играчът получава предупреждение за забавяне на подновяването на 
играта. 

Ако по време на игра някой от съдиите изсвири по погрешка, съдиите трябва да спрат мача, ако 
считат, че това действие пречи на играта. В такъв случай играта се подновява със спорна топка. 
Един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна 
линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция. Ако звукът от 
свирката не пречи на играта, реферите дават ясни сигнали за продължаването на играта. 

Език на тялото 

Езикът на тялото е инструмент, който съдията използва: 
• за да му помага да контролира мача 
• за да покаже авторитет и самоконтрол 

Езикът на тялото не е: 
• за обяснение на решение 

Прекомерната употреба на жестове показва, че съдията няма ефективен контрол върху играта и 
играчите. 
  



ПРАВИЛО 6 – Помощник-съдии  

Задължения и отговорности 

Третият съдия и хронометристът помагат на съдиите да контролират мача в съответствие с 
Правилата на играта за Плажен футбол. Те също така помагат на Съдиите по всички други 
въпроси, свързани с провеждането на мача по искане и под ръководството на съдиите. Това 
обикновено включва въпроси като: 

• инспектиране на терена, използваните топки и екипировката на играчите 
• определяне дали са отстранени проблемите с екипировката или с кървенето 
• мониторинг на процедурата по заместване 
• поддържане на записи за времето, головете и нарушенията 

Позициониране на помощник-съдиите и работа в екип 

1. Начален удар 
Третият съдия заема позиция на нивото на въображаемата средна линия в зоната на 
заместване, подпомага определянето на правилната позиция на топката и играчите, които 
изпълняват началния удар и следи да се гарантира, че началният удар е изпълнен правилно. 
Ако е извършено нарушение, той вдига ръка, така че хронометъристът да подаде звуков сигнал 
и да не стартира устройството за синхронизация. 

Хронометъристът е разположен на масата за хронометъра и наблюдава третия съдия. Той не 
стартира устройството за синхронизация, ако третият съдия вдигне ръка, за да покаже, че е 
извършено нарушение. 

2. Общо позициониране по време на мача 
Третият съдия проверява дали заместващите играчи, длъжностните лица и другите лица са в 
правилното положение. За целта той може да се движи по страничната линия, ако е 
необходимо, но без да навлиза на терена. 

Хронометристът е разположен на масата на хронометъра и гарантира, че устройството за 
синхронизация се спира и стартира в съответствие с развитието на играта. 

3. Замени 
Третият съдия проверява дали екипировката на резервните играчи е правилна и дали замените 
са направени правилно. За да направи това, той се движи по страничната линия, използвайки 
маркировките на страничната линия, за да гарантира, че играчите и заместващите играчи не 
влизат или не напускат терена извън тези маркировки. 

4. Удари от въображаемата точка за наказателен удар 
Третият съдия трябва да бъде позициониран в половината на терена, от където не се 
изпълняват ударите от въображаемата точка за наказателен удар заедно с играчите, които 
имат право на това. От тази позиция той наблюдава поведението на играчите и проверява дали 
нито един играч не предприема друг наказателен удар, преди всички останали играчи в 
неговия отбор да са го направили. За да се гарантира, че няма конфронтации, имащите право 
на изпълнение играчи на всеки отбор застават отделно от лявата страна на третия съдия и 
отдясно на третия съдия. 

Хронометристът се позиционира на масата за хронометъра, като проверява дали длъжностните 
лица на отбора и играчите, които не отговарят на условията имат правилно поведение и 
записва всички отбелязани голове. 



Ако има резервен помощник-съдия, хронометристът застава пред масата за хронометъра, 
откъдето той гарантира, че длъжностните лица на отбора и играчите, изключени от 
изпълнението на удари от въображаемата точка за наказателен удар, имат правилно 
поведение. Резервният помощник-съдия се позиционира на масата на хронометриста и 
записва всички отбелязани голове. 

  



ПРАВИЛО 7 – Продължителност на мача 

Акустичен (звуков) сигнал 

Акустичният сигнал е основен сигнал в мача, който трябва да се използва само когато е 
необходимо, за да се привлече вниманието на съдията или в случаите, предвидени от 
Правилата на играта за Плажен футбол. 

Ситуации, когато акустичният сигнал е задължителен: 
• Край на периодите на игра 
• Нарушение, извършено при началния удар 
• Съобщаване на неправилно поведение на резервни играчи или длъжностни лица на 

отбора, въпреки че може да бъде приложено предимство 
• Съобщаване на нарушение на процедурата по заместване, въпреки че правилото за 

предимство  може да бъде приложено 
• Съобщаване на дисциплинарна грешка, допусната от съдиите 
• Съобщаване за външна намеса 

Ако по време на мача хронометристът издаде звуков сигнал по погрешка, съдиите трябва да 
спрат мача, ако считат, че това действие пречи на играта. Ако съдиите прекратят мача, играта се 
възобновява със спорна топка, като в този случай един от съдиите пуска топката върху 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, като третият съдия му помага 
при определяне на правилната позиция. Ако звукът на акустичния сигнал не пречи на играта, 
съдиите дават ясни сигнали за продължаване на играта. 

Устройство за синхронизация на времето 

Ако устройството за синхронизация на времето не работи правилно, помощник съдиите 
информират съдиите за този факт. Хронометристът трябва да продължи да определя времето 
от мача, като използва ръчен хронометър. Третият съдия информира отборите за времето на 
всеки 30 секунди, с изключение на последната минута на всеки период, когато той прави това 
на всеки десет секунди. 

Ако след спиране на играта, хронометристът забрави да стартира устройството за 
синхронизация, съдиите нареждат да се добави времето, което не е отчетено. 

За всяко подновяване след спиране на играта в съответствие с Правилата на играта за Плажен 
футбол, хронометърът се рестартира, както следва: 

• Начален удар: след изритването на топката, завършване на процедурата 
• Вкарване на топката в игра от линията на вратата: след като вратарят освободи топката 

от ръцете си и топката напусне наказателното поле, завършване на процедурата 
• Ъглов удар: след като топката е била изритана и се движи, завършване на процедурата 
• Входяща топка: след като топката е влязла в терена, след като е била изритана или 

хвърлена, завършване на процедурата 
• Свободен удар извън наказателното поле: след изритване на топката, завършване на 

процедурата 
• Свободен удар в наказателното поле за отбраняващия се отбор: след подаване на 

топката и напускане на наказателното поле, завършване на процедурата 
• Наказателен удар: след като топката е била изритана напред, завършване на 

процедурата 
• Спорна топка: след като топката бъде пусната от ръцете на един от съдиите и докосне 

пясъка, завършване на процедурата 

Интервал между периодите на игра 



Съдиите позволяват интервал между периодите, ако играч на един от отборите поиска такъв, 
дори ако капитаните на двата отбора са поискали да няма интервал. 

Допълнително време (продължение) 

Ако е необходимо продължение, интервалът между края на третия период и началото на 
продължението не може да продължи повече от три минути. 

  



ПРАВИЛО 8 – Стартиране и подновяване на играта 

Начален удар 

Съдиите не трябва да искат потвърждението на вратарите или на някой друг играч, преди да 
наредят започването на играта. Те трябва само да гарантират, че играчите и топката са в 
правилната позиция и да поискат потвърждение от третия съдия. 

Нарушения при начален удар 

Ако при началния удар е извършено някое от следните нарушения след подаване на сигнала за 
неговото изпълнение и преди топката да е в игра: 

• Един или повече играчи от защитаващия отбор се придвижат на по-малко от 5 м от 
топката. Съдиите очакват резултата от играта; ако отборът, който изпълнява началния 
удар, вкара гол, те не налагат никакви санкции на защитаващия отбор 

• Един или повече играчи на защитаващия отбор се придвижат на по-малко от 5 м от 
топката. Съдиите очакват резултата от играта; ако отборът, който предприеме началния 
удар, не вкара гол, те разпореждат началния удар да бъде преигран и налагат санкции 
на защитаващия отбор, отсъждайки предупреждение за играча/играчите с нарушение 
за неспазване на минималното разстояние при началния удар 

• Един или повече играчи на отбора, който изпълнява началния удар, са в половината на 
защитаващия отбор. В момента, в който топката е в игра и след като третият съдия даде 
своя сигнал и хронометристътът е подал акустичен сигнал, съдиите спират играта 
незабавно и разпореждат началният удар да бъде повторен. Те също така 
предупреждават нарушителя/нарушителите, че ще получат предупреждение за 
умишлено забавяне подновяването на играта, ако същото нарушение е извършено при 
започване на повторението на началния удар 

• Един или повече играчи на отбраняващия се отбор се придвижват на по-малко от 5 м от 
топката, а един или повече играчи на отбора, който изпълнява началния удар, са в 
половината на защитаващия отбор. В момента, в който топката е в игра, съдиите спират 
играта незабавно, нареждат да се изпълни начален удар и няма да налагат друга 
санкция 

• Топката е изритана назад и докосва пясъка, преди съотборник да ритне топката напред 
във въздуха. Те предупреждават нарушителя, че ще получи предупреждение за 
умишлено забавяне на подновяването на играта, ако същото нарушение е извършено 
при подновяването на началния удар 

Спорна топка 
• Всеки играч (включително вратарят) може да се бори за топката 
• Няма минимален или максимален брой играчи за оспорване на спорната топка 
• Съдиите не могат да решават кои играчи могат да участват при спорна топка, нито да 

възпрепятства подновяването, ако играч от един от отборите липсва 
• Няма изискване за определено разстояние, което да се спазва от играчите, освен ако 

противникът не е блокиран и спорната топка не може да бъде изпълнена 
• Не е необходимо отбора да оспорва спорна топка 
• Ако е извършено нарушение от играч, преди топката да е в игра, но след като един от 

съдиите е пуснал топката от ръцете си, съдията подновява изпълнението на спорната 
топка след налагане на съответната санкция 

 

  



ПРАВИЛО 9 – Топка в игра и топка извън игра 

Топката вътре на терена докосва един от съдиите 

Ако, докато топката е в игра, тя докосне някой от съдиите, който временно е на терена, играта 
продължава, защото съдиите са част от мача. 

Ако, докато топката е в игра, тя докосне един от помощник-съдиите, който временно е на 
терена, съдиите спират играта и я подновяват със спорна топка, като в този случай един от 
съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, 
като третият съдия му помага за определянето на правилната позиция. 
  



ПРАВИЛО 10 – Метод за отбелязване на гол 

Отбелязан гол с участник в повече на терена 

Ако след като е отбелязан гол и преди играта да бъде възобновена, съдиите осъзнаят, че в 
момента, в който е вкаран голът на терена има допълнителен участник: 

• те трябва да не признаят гола, ако: 

− допълнителното лице е било външен агент, отстранен играч или длъжностно 
лице от един от отборите и се е намесило в играта 

− допълнителното лице е било играч, резервен играч, отстранен играч или 
длъжностно лице на отбора, който вкарва гола 

• те трябва да признаят гола, ако: 

− допълнителното лице е било външен агент и не се е намесило в играта 

− допълнителното лице е било играч, резервен играч, отстранен играч или 
длъжностно лице на отбора, който е вкарал гола и не се е намесило в играта 

Няма гол 

Ако един от съдиите подаде сигнал за гол преди топката да премине изцяло над головата 
линия и веднага осъзнае грешката си, играта се подновява със спорна топка, като в този случай 
един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата от въображаемата средна 
линия, като третият съдия му помага в определянето на правилната позиция 
  



ПРАВИЛО 11 – Засада 

При плажния футбол няма засада. 

  



ПРАВИЛО 12 – Нарушения и неправилно поведение 

Основни изисквания за санкциониране 

Следните условия трябва да бъдат изпълнени, за да може дадено нарушение да се счита за 
нарушение. 
Нарушението трябва: 

• да бъде извършено от играч или резервен играч, който не е спазил правилно 
процедурата за заместване 

• да възниква на терена 
• да възниква, докато топката е в игра 

Ако съдиите спрат играта поради нарушение, извършено извън терена (докато топката е в игра) 
и то не е извършено от играч, който е напуснал терена без разрешението на съдиите, за да го 
направи, играта се подновява със спорна топка, като един от съдиите пуска топката върху 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, като третият съдия му помага 
при определяне на правилната позиция. 

Не е нарушение, когато двама или повече играчи си оспорват топката едновременно с 
противник, ако оспорването е според правилата. 

Невнимателно, безразсъдно, използващо прекомерна сила 

 „Невнимателно“ означава, че играчът е проявил липса на внимание или съобразяване, когато 
е направил оспорването или че е действал непредпазливо. 

• Не е необходимо по-нататъшно дисциплинарно наказание, ако нарушението се 
прецени като небрежно, освен ако действието на нарушителя не възпрепятства 
очевидна възможност за отбелязване на гол, в който случай играчът трябва да бъде 
отстранен, освен ако действието нарушава обещаваща атака, като в този случай той 
трябва да получи предупреждение 

 „Безразсъдно“ означава, че играчът е действал с пълно пренебрежение към опасността или 
последствията за противника. 

• Играч, който играе безразсъдно, трябва да бъде предупреден; ако действието му 
възпрепятства очевидна възможност за отбелязване на гол, играчът трябва да бъде 
отстранен 

 „Използване на прекомерна сила“ означава, че играчът е надхвърлил необходимата сила и 
има опасност да нарани противника си. 

• Играч, който използва прекомерна сила, трябва да бъде отстранен 

Атакуване на противник 

Действието за атакуване на противник е предизвикателство за пространство, използвайки 
физически контакт на разстояние при играта с топката, без да се използват ръце или лакти. 

Атакуването на противник е нарушение, когато то е: 
• по невнимателен начин 
• по безразсъден начин 
• с използване на прекомерна сила 

Санкции 
• Всеки играч, който атакува противник безразсъдно, трябва да получи предупреждение 
• Всеки играч, който атакува противник, използвайки прекомерна сила, трябва да бъде 

отстранен 



• Не трябва да се налагат допълнителни санкции в други ситуации на атакуване на 
противника 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар от мястото, където е извършено нарушението 

(вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или наказателен удар, ако нарушението е 
извършено в наказателното поле 

Задържане на противник 

Задържането на противник включва акта на възпрепятстването му да се движи покрай или 
около, използвайки дланите, ръцете или тялото. 

Съдиите трябва рано да се намесват, особено в интерес на превенцията, и да се справят по 
твърд начин с нарушенията, особено в наказателното поле и когато се изпълняват ъглови 
удари, вкарване на топката в игра или свободни удари. 

За да се справят с тези ситуации, съдиите трябва: 
• да обръщат внимание на всеки играч, който задържа противник, преди топката да е в 

игра 
• да отсъдят предупреждение за играча, ако задържането продължава, преди топката да 

е в игра 
• да отсъдят свободен удар или наказателен удар и да отсъдят предупреждение за 

играча, ако това се случи, след като топката е в игра 

Ако защитник започне да задържа нападател извън наказателното поле и продължава да го 
държи вътре в наказателното поле, съдиите трябва да присъдят наказателен удар. 

Санкции 
• Трябва да се отсъжда предупреждение за неспортсменско  поведение, когато играчът 

задържа противник, за да му попречи да овладее топката или да заеме изгодна 
позиция, независимо от това дали има предимство  

• Играчът трябва да бъде отстранен, ако попречи на  очевидна възможност за вкарване 
на гол чрез задържане на противник 

• Не трябва да се налагат допълнителни санкции в други ситуации със задържане на 
противник 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар от мястото, където е станало нарушението (вж. 

Правило 13: Позиция за свободен удар) или с наказателен удар, ако нарушението е 
станало вътре в наказателното поле 

Боравене с топката 
Боравене с топката включва умишлено действие на играча, осъществяващ контакт с топката с 
длан или ръка. Съдиите трябва да вземат предвид следното: 

• Движение на ръката към топката (не на топката към ръката) 
• Разстоянието между противника и топката (топката идва неочаквано към играча) 
• Положението на ръката не означава непременно, че има нарушение (държането на 

ръката далеч от тялото не означава намерение) 
• Докосването на топката с предмет, държан в ръката (дрехи и др.), се счита за умишлено 

боравене с топката 
• Удрянето на топката с хвърлен предмет се счита за умишлено докосване на топката с 

ръка 



Санкции 
Съществуват обстоятелства, когато се изисква предупреждение за неспортсменско  поведение, 
когато играчът нарочно борави с топката, напр. когато играч: 

•  
• умишлено борави с топката, за да попречи на противника да я овладее. Ако се приложи 

правилото за предимство, играчът все пак получава предупреждение, защото 
неспортсменско то поведение се е случило по-рано. Ако съотборниците и противниците 
имат възможност да играят с топката с пасове, не се изисква отсъждане на 
предупреждение за нарушението 

• опити за отбелязване на гол чрез умишлено боравене с топката 
• опитване да се предотврати гол или да попречи за голова възможност като използва 

ръка, когато вратарят не е в наказателното си поле и опита на състезателя не успява  

Играчът обаче се отстранява, ако той възпрепятства отбелязването на гол или попречи на 
очевидна възможност за отбелязване на гол, като умишлено борави с топката. Това наказание 
възниква не от акта на умишлено боравещия с топката играч, а от неприемливата и 
несправедлива намеса, която е попречила да бъде отбелязан гол. 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар от мястото, където е станало нарушението (вж. 

Правило 13: Позиция за свободен удар) или с наказателен удар, ако нарушението е 
станало вътре в наказателното поле 

Извън собственото си наказателно поле вратарят има същите ограничения при боравене с 
топката, както и всеки друг играч. В рамките на собственото си наказателно поле вратарят не 
може да бъде виновен за нарушение на боравене с топката, с което се понася наказателен 
удар. Вратарят обаче може да извърши други нарушения, които се санкционират с пряк 
свободен удар, който да бъде изпълнен от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия. 

Нарушения, извършени от вратарите 

Счита се, че вратарят контролира топката: 
• докато топката е в ръцете му или между неговата ръка и всяка повърхност (например 

земята, собственото тяло) 
• докато държи топката в протегнатата си отворена ръка 
• докато хвърля топката във въздуха, преди да я хване отново 

Когато вратарят е овладял топката с ръце, той не може да бъде атакуван от противник. 

Притежаването на топката означава, че вратарят контролира топката. 

Вратарят няма право да докосва топката в собствената си половина на терена при следните 
обстоятелства: 

• Ако той контролира топката в наказателното си поле за повече от четири секунди, 
независимо дали с ръце или крака. В този случай съдията, който е най-близо до 
вратаря, трябва публично да преброи четирите секунди 

• Ако след като отиграе топката с ръце в наказателното поле, след като я получи от 
съотборник, вратарят умишлено я докосне отново с ръце в същото наказателното поле, 
след като съотборник е играл топката, с която и да е част от своето тяло и без топката да 
е докосната от противник между двата паса от играта: 

− Счита се, че вратарят е докоснал топката, когато я докосне с която и да е част от 
тялото си, освен ако топката случайно отскочи от него 



• Ако след като играе с топката извън собствената си наказателно поле, той се върне в 
наказателното си поле и докосне или играе с топката с която и да е част от тялото си 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар от въображаемата точка в средата на 

въображаемата средна линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Нарушения, извършени срещу вратари 

• Нарушение е да се  възпрепятства вратаря да пусне топката от ръцете си, напр. когато 
хвърли топката във въздуха, за да я хване отново 

• Игра с топката или опит за това, когато вратарят я държи в дланта на ръката си 
• Ако играч играе или се опитва да играе с топката, когато вратарят е в процес на 

освобождаването й, той трябва да бъде наказан за игра по опасен начин 
• Нарушение е да се ограничи движението на вратаря, като бъде нечестно 

възпрепятстван, напр. при изпълнение на ъглов удар 
• Ограничаването на движението на вратаря, като нечестно му се пречи, докато той 

вкарва топката от линията на вратата, е нарушение за предупреждение 

Нападателят, който влиза в контакт с вратаря в наказателното поле на последния, не означава 
автоматично, че е извършено нарушение, освен ако нападателят скача, предизвиква или 
натиска вратаря по небрежен или безразсъден начин или използва прекомерна сила. 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар от мястото, където е станало нарушението (вж. 

Правило 13: Позиция за свободен удар). Ако играч скача, атакува или натиска вратаря 
безразсъдно или използва прекомерна сила, съдиите налагат съответната санкция 

Игра по опасен начин 

Играта по опасен начин се определя като действие, което докато играчът се опитва да играе с 
топката, заплашва да нарани противников играч или себе си. Това е действие, което ангажира 
противника наблизо и възпрепятства противника да играе с топката от страх да не нарани себе 
си или другия играч. 

Играта по опасен начин не включва физически контакт между играчите. Ако има физически 
контакт, действието е нарушение, което се наказва със свободен удар, който се изпълнява от 
мястото, където е извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или с 
наказателен удар, ако нарушението се е случило вътре в наказателното поле. В случай на липса 
на физически контакт, съдиите трябва внимателно да вземат под внимание голямата 
вероятност да е бил извършен и акт на неправилно поведение. 

Ударите с глава и ножичните удари сами по себе си не са нарушение и като типична част от 
плажния футбол и от съществено значение е извършването на такива действия да бъде 
разрешено. 

Санкции 
• Ако играч играе по опасен начин при „нормално“ предизвикателство, съдиите не 

трябва да налагат никаква санкция 
• Ако играч играе по опасен начин в близост до противник, но по такъв начин, че 

очевидно рискува противника да получи контузия, съдиите предупреждават играча за 
игра по безразсъден начин или го отстраняват, ако е направил това с помощта на 
прекомерна сила, а също така налагат съответната санкция от свободен удар или 
наказателен удар. Такава игра не се счита за опасна игра 



• Ако играчът възпрепятства очевидна възможност за отбелязване на гол, като играе по 
опасен начин, съдиите трябва да отстранят играча 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар към противниковия отбор, който трябва да се 

изпълни от мястото, където е извършено нарушението или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, при условие че това е в половината от терена 
на отбора извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• Ако има физически контакт, е извършено различно нарушение, което се наказва със 
свободен удар (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар), който се изпълнява от 
мястото, където е извършено нарушението или с наказателен удар, ако нарушението е 
извършено вътре в наказателното поле 

• Ако съдиите решат, че играч е предизвикал противник по безразсъден начин или 
използвайки прекомерна сила, те налагат съответната санкция и играта се подновява 
със свободен удар за противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен от мястото, 
където е извършено нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или с 
наказателен удар, ако нарушението е извършено вътре в наказателното поле 

Удари с глава/Удари с крака тип „ножица” (ножични удари) 

Ножичните удари и ударите с глава са неразделна част от плажния футбол и тяхното 
изпълнение трябва да бъде защитено, както и играчите, които изпълняват такива удари. 
Съдиите трябва да гарантират, че могат да се изпълняват такива удари и да санкционират 
всички играчи, които възпрепятстват тяхното изпълнение. 

За да санкционират играч, който възпрепятства противника да изпълни ножичен удар или удар 
с глава, съдиите трябва да вземат под внимание следните критерии: 

• Ако топката е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен удар 
или удар с глава, а противника го докосне, отборът на противника се санкционира със 
свободен удар (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или с наказателен удар, ако 
нарушението е извършено вътре в наказателното поле 

• Ако топката е в притежание на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен удар 
или удар с глава, а противникът докосне или играе топката, отборът на противника се 
санкционира със свободен удар (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или с 
наказателен удар, ако нарушението е извършено вътре в наказателното поле 

• Ако топката е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен удар 
или удар над главата, а противникът го докосне, или докосне или играе с топката, и в 
резултат противникът бива ударен от играча изпълнявайки удара, съдиите не 
санкционират играча, изпълняващ ножичен удар или удар над главата, а само 
санкционират играча, който е възнамерявал да възпрепятства или е възпрепятствал 
изпълнението на удара 

• Ако топката не е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен 
удар или удар с глава, а противникът докосне или играе с топката, противникът не е 
извършил никакво нарушение 

• Ако топката не е във владение на играча, който изпълнява или ще изпълни ножичен 
удар или удар с глава, а този играч удари противник, докато изпълнява удара, той ще 
бъде санкциониран в съответствие с нарушението 

• Играчът може при защитаване на ножичен удар или удар над главата, като скочи 
вертикално от земята, при условие че не докосне играча, изпълняващ удара 

Санкции 



• Ако играч възпрепятства противника да изпълни удар с глава или ножичен удар, като по 
този начин възпрепятства очевидна възможност за гол, съдиите го отстраняват за 
възпрепятстване на противника от очевидна възможност за гол 

• Ако играчът изпълнява удар с глава или ножичен удар, без да притежава топката и 
удари противник, докато прави това, той трябва да бъде санкциониран в съответствие с 
нарушението. Той трябва да получи предупреждение, ако играе безразсъдно или да 
бъде отстранен, ако е играл с прекомерна сила. Ако играч контузи противник, който 
получи кървяща рана в резултат на това, играчът е виновен за сериозно нарушение и 
трябва да бъде отстранен 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар за противниците на играча, извършил 

нарушението, който се изпълнява от позицията, в която е станало нарушението (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) или с наказателен удар, ако нарушението е 
станало вътре в наказателното поле 

Възпрепятстване напредването на противника 

Възпрепятстването на напредването на противника означава движение по пътя на противника, 
за да се възпрепятства, блокира, забави или принуди противника да промени посоката, когато 
топката не е в рамките на разстоянието за игра от нито един от играчите. 

Всички играчи имат право за своята позиция на терена, а това да бъдеш на пътя на противник 
не е същото като да се движиш в пътя на противника. 

Защитаването на топката е разрешено. Играч, който застава между противника и топката 
поради тактически причини, не е извършил нарушение, стига топката да се държи на 
разстояние за игра и играчът да не задържа противника с ръце или тяло. 

Санкции 
• Съдиите не налагат никакви санкции на играч, който възпрепятства напредването на 

противника 
• Ако играчът попречи на противник за очевидна възможност за гол, като възпрепятства 

неговия напредък, съдиите го отстраняват за възпрепятстване на очевидна възможност 
за гол 

Подновяване на играта 
• Играта се подновява със свободен удар за противниковия отбор, който се изпълнява от 

мястото, където е извършено нарушението или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, при условие че това е в половината от терена на отбора 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Забавяне подновяването на играта за показване на картон 

След като съдиите решат да покажат картон и да спрат играта, независимо дали за 
предупреждение или за отстраняване на играч или резервен играч, играта не трябва да се 
подновява, докато санкцията не бъде изпълнена. 

Предупреждения за неспортсменско  поведение 

Има различни обстоятелства, при които играчът трябва да получи предупреждение за 
неспортсменско  поведение, напр. ако играч: 

• извърши по безразсъден начин едно от седемте нарушения, при които отсъжда 
свободен удар 



• извършва нарушение с тактическата цел да се намеси или разруши обещаваща атака, 
но не по безразсъден начин или с използването на прекомерна сила 

• задържа противник с тактическата цел да принуди противника да е далече от топката 
или да попречи на противника да стигне до топката 

• борави с топката, за да попречи на противника да придобие притежание на топката или 
да развие атака (където играчът не е вратаря в собственото му наказателно поле) 

• борави с топката в опит да вкара гол (независимо от това дали опитът е успешен или не)  
• борави с топката, като се преструва, че играе с друга част от тялото си в опит да заблуди 

съдиите 
• опитва се да предотврати гол или да попречи за възможност за гол като използва ръка, 

като въпросният играч не е вратар в собственото си наказателно поле и опита на играча 
се проваля  

• опити за заблуждаване на съдиите чрез измислена контузия или преструване, че са 
били фаулирани (симулация) 

• сменя мястото си с вратаря по време на игра без разрешението на съдиите 
• действа по начин, който показва липса на уважение към играта 
• играе с топката, когато излиза от терена, след като получи разрешение да напусне 

терена 
• вербално разсейва противника по време на игра или при подновяване на играта 
• прави неразрешени маркировки на терена 

Отпразнуване отбелязването на гол 

Въпреки че е допустимо даден играч да демонстрира радостта си, когато е отбелязан гол, 
празнуването не трябва да е прекомерно. 

Разрешено е разумно демонстриране на радостта, но практиката на хореографски изпълнение 
не трябва да се насърчава, когато това води до прекомерно губене на време или провокиране 
на противниците или зрителите. Съдиите трябва да се намесят в такъв случай. 

Играчът получава предупреждение, ако: 
• по мнение на съдиите, той прави жестове, които са провокативни, насмешливи или 

бурни 
• той се качва на оградата по периметъра, за да отпразнува постигнатия гол 
• той сваля фланелката или покрива главата си с фланелката, дори ако има същата такава 

фланелка отдолу 
• покрива главата или лицето си с маска или друг подобен предмет 

Напускането на терена да празнуването на гол е разрешено, но е важно играчите да се върнат 
на терена възможно в най-кратко време. 

Показване на несъгласие чрез думи или действие 

Играч или резервен играч, който е виновен за несъгласие, като протестира (вербално или 
невербално) срещу решенията на съдиите или помощник-съдиите, трябва да получи 
предупреждение. 

Капитанът на отбора няма специален статут или привилегии съгласно Правилата на играта за 
Плажен футбол, но той носи степен на отговорност за поведението на своя отбор. 

Всеки играч или резервен играч, който атакува длъжностно лице на мача или е виновен за 
използването на обидни, груби или нецензурни жестове или език, трябва да бъде отстранен. 

Забавяне подновяването на играта 



Съдиите трябва да отсъждат предупреждение на всеки играч, който забави подновяването на 
играта чрез тактики като: 

• Изпълнение на свободен удар от грешна позиция, докато съдията гарантира, че 
останалите играчи заемат правилната позиция, с умишленото намерение да принуди 
съдиите да наредят повторно изпълнение 

• Ритане на топката встрани или носене с ръце, след като съдиите са спрели играта 
• Забавяне на напускането на терена, след като лекарите са излезли на терена, за да 

преценят контузията му и да не се налага той да изпълни свободния удар или 
наказателния удар 

• Провокиране на конфронтация чрез умишлено докосване на топката, след като съдиите 
са спрели играта 

Симулация 

Всеки играч, който се опита да заблуди съдиите чрез измислена контузия или се преструва, че е 
станал жертва на нарушение, ще бъде виновен за симулация и ще получи предупреждение за 
неспортсменско  поведение. Ако играта бъде спряна поради такова нарушение, се отсъжда 
свободен удар за противниковия отбор, който се изпълнява от мястото, където е извършено 
нарушението, при условие че това е в половината на терена на противника или от 
въображаемата точка в средата от въображаемата средна линия, ако нарушението е 
извършено в половината от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар). 

Постоянни нарушения 

Съдиите трябва да бъдат бдителни по всяко време за играчи, които упорито нарушават 
Правилата на играта за Плажен футбол. По-специално, те трябва да са наясно, че дори ако 
даден играч извърши редица различни нарушения, той все пак трябва да получи 
предупреждение за постоянното нарушаване на Правилата на играта за Плажен футбол. 

Няма конкретен брой нарушения, които представляват „постоянно нарушаване“ или модел на 
поведение – това е изцяло въпрос на преценка и трябва да се определя в контекста на 
ефективното управление на мача. 

Игра със сериозно нарушение 

Играчът е виновен за игра със сериозно нарушение, ако използва прекомерна сила или 
бруталност срещу противник, когато атакува топката, когато тя е в игра. 

Опит за отнемане на топката, който застрашава безопасността на противника, трябва да бъде 
санкционирано като сериозно нарушение. 

Всеки играч, който се втурне към противник за отнемане на топката отпред, отстрани или 
отзад, използвайки един или двата крака, с прекомерна сила и застрашаващо безопасността на 
противника, е виновен за игра със сериозно нарушение, независимо дали докосва противника 
или не. 

Правилото за предимство  не трябва да се прилага в ситуации, включващи игра със сериозно 
нарушение, освен ако няма ясна последваща възможност да се отбележи гол. В такъв случай 
съдиите трябва да отстранят играча, виновен за играта със сериозно нарушение, когато 
следващия път топката е извън игра. 

Играч, който е виновен за игра със сериозно нарушение, трябва да бъде отстранен и играта да 
бъде възобновена със свободен удар от мястото, където е станало нарушението (вж. Правило 



13: Позиция за свободен удар) или с наказателен удар (ако нарушението е станало вътре в 
наказателното поле на играча, извършил нарушението). 

Насилствено поведение 

Играчът е виновен за насилствено поведение, ако използва прекомерна сила или бруталност 
срещу противник, когато не е в борба за топката. 

Той също е виновен за насилствено поведение, ако използва прекомерна сила или бруталност 
срещу съотборник, зрител, длъжностно лице на мача или друго лице. 

Насилственото поведение може да се появи на терена или извън неговите граници, 
независимо дали топката е в игра или не. 

Правилото за предимство  не трябва да се прилага в ситуации, включващи насилствено 
поведение, освен ако няма ясна последваща възможност за отбелязване на гол. В такъв случай 
съдиите трябва да отстранят играча, виновен за насилственото поведение, при следващото 
излизане на топката от игра. 

Напомня се на съдиите, че насилственото поведение често води до масова конфронтация; 
следователно те трябва да се опитат да избегнат такова действие с активна решителна намеса. 

Играч или резервен играч, който е виновен за насилствено поведение, трябва да бъде 
отстранен. 

Подновяване на играта 
• Ако топката не е в игра, играта се подновява според предишното решение 
• Ако топката е в игра и нарушението е станало извън терена: 

− ако играчът вече е извън терена поради причина, разрешена от Правилата на 
играта за Плажен футбол и извърши нарушение, играта се подновява със спорна 
топка, като един от съдиите пуска топката върху пясъка върху въображаемата 
точка в средата на въображаемата средна линия, а третият съдия му помага в 
определянето на правилната позиция 

− ако играчът напусне терена, за да извърши нарушението, играта се възобновява 
със свободен удар, който се изпълнява от мястото, където се е намирала 
топката при спирането на играта, при условие че това е в половината на терена 
на противника или от въображаема точка в средата на въображаемата средна 
линия, ако топката се намира в половината от терена на отбора, извършил 
нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• Ако топката е в игра и играч извърши нарушение във вътрешността на терена: 

− срещу противник: 
• играта се подновява с свободен удар от мястото, където е извършено 

нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или с 
наказателен удар, ако нарушението е станало вътре в наказателното поле 
на нарушителя. 

– срещу съотборник: 
• играта се подновява със свободен удар, който се изпълнява от мястото, 

където е извършено нарушението, при условие, че това е в половината на 
терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено в половината 
от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за 
свободен удар) 

– срещу резервен играч 



• играта се подновява със свободен удар за отбора на играча, извършил 
насилствено поведение, като се изпълнява от мястото, където се е 
намирала топката при спиране на играта, при условие че топката е била в 
половината на терена на противника, или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в половината 
от терена на отбора на играча, извършил нарушението (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар) 

– срещу съдиите: 
• играта се подновява със свободен удар, който се изпълнява от мястото, 

където е извършено нарушението, при условие, че това е в половината на 
терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено в половината 
от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за 
свободен удар) 

– срещу друго лице: 
• играта се подновява със спорна топка, като в този случай един от съдиите 

пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната 
позиция 

Ако топката е в игра и резервен играч или длъжностно лице на отбора извърши нарушение 
извън терена: 

– срещу друго лице: 
• играта се подновява със спорна топка, като в този случай един от съдиите 

пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната 
позиция 

Нарушение, при което е хвърлен предмет 

Ако, докато топката е в игра, играч хвърли предмет или топка по противник по безотговорен 
начин, съдиите спират играта, ако не могат да приложат правилото за предимство, но не 
налагат никаква санкция. 

Ако,  докато топката е в игра, резервен играч хвърли по безотговорен начин предмет или топка 
по противник, който се намира вътре на терена, съдиите спират игра, ако не могат да приложат 
правилото за предимство, и отсъждат предупреждение за резервния играч за влизане на 
терена без разрешението на съдиите. 

Ако, докато топката е в игра, играч или резервен играч хвърли предмет или топка по противник 
или друго лице по безотговорен начин, съдиите спират играта, ако не могат да приложат 
правилото за предимство  и отсъждат предупреждение за играча за неспортсменско  
поведение, или отстраняват резервният играч за два жълти картона, първият за 
неспортсменско  поведение и вторият за влизане на терена без разрешението на съдиите. 

Ако, докато топката е в игра, играч или резервен играч хвърли предмет или топка по противник 
или друго лице като използва прекомерна сила, съдиите спират играта, ако не могат да 
приложат предимство, за да позволят настъпването на очевидна възможност за отбелязване на 
гол и отстраняват играча или резервния играч за насилствено поведение. 

Подновяване на играта 
• Ако играч стои в собственото си наказателно поле и хвърли предмет или топка по 

противник, който стои извън наказателното поле, съдиите присъждат свободен удар за 



противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен от позицията, в която предметът 
е ударил или би ударил противника (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• Ако играч стои извън собственото си наказателно поле и хвърля предмет или топка по 
противник, който стои вътре в наказателното поле, съдиите присъждат наказателен 
удар за противниковия отбор 

• Ако играчът стои вътре на терена и хвърли предмет или топка по всяко лице, което стои 
извън терена, съдиите присъждат свободен удар за противниковия отбор, който трябва 
да бъде изпълнен от позицията на топката, когато играта е била спряна , при условие, 
че това е било в половината от терена на противника или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в половината от терена на 
отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар); счита се, 
че играчът е напуснал терена без разрешението на съдиите и поради причина, която не 
е разрешена в Правилата на играта за Плажен футбол 

• Ако играч стои извън терена и хвърли предмет или топка по противник, който стои 
вътре на терена, съдиите присъждат свободен удар за противниковия отбор, който 
трябва да бъде изпълнен от позицията, където предметът удари или би ударил 
противника (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) или наказателен удар, ако 
нарушението е извършено в собственото наказателно поле на отбора 

• Ако резервен играч стои извън терена и хвърли предмет или топка по противник, който 
стои вътре на терена, съдиите присъждат свободен удар за противниковия отбор, който 
трябва да бъде изпълнен от позицията на топката когато играта е била спряна, при 
условие че това е в половината на терена на противника или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, ако топката е била в половината на отбора, 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар); счита се, че 
резервният играч е влязъл на терена без разрешението на съдиите и без да спази 
процедурата по заместване 

• Ако резервен играч стои вътре на терена, като по този начин става причина неговият 
отбор да е с играч повече и хвърли предмет или топка по всяко лице, което стои вътре 
или извън терена, съдиите присъждат свободен удар за противниковия отбор, който да 
бъде изпълнен от позицията на топката при спирането на играта, при условие че това е 
в половината от терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаемата средна линия, ако топката е била в половината от терена на отбора 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар); счита се, че 
резервният играч е влязъл на терена без разрешението на съдиите 

• Ако резервен играч, който е нарушил процедурата по заместване, хвърли предмет или 
топка по всяко лице, което стои вътре или извън терена, той се третира като играч 

• Ако длъжностно лице на отбора стои вътре или извън терена и хвърли предмет или 
топка по всяко лице, което стои вътре или извън терена, съдиите подновяват играта със 
спорна топка, като един от съдиите пуска топката върху пясъка върху въображаемата 
точка в средата на въображаемата средна линия, а третият съдия му помага в 
определянето на правилната позиция 

Нарушения, при които е хвърлен предмет по топката 

Ако играч, който не е един от вратарите, хвърли предмет или топка по топката: 
• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта и да 

отсъдят предупреждение за играча за неспортсменско  поведение или да го отстранят, 
ако по този начин той възпрепятства гол или очевидна възможност за отбелязване на 
гол. Играта се подновява със свободен удар към противниковия отбор, който трябва да 
бъде изпълнен от мястото, където се намира топката при спирането на играта (вж. 
Правило 13: Позиция за свободен удар) или с наказателен удар, ако топката е била в 
наказателното поле на отбора на играча, който извършва нарушението 



• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат предимство и да отсъдят предупреждение за неспортсменско  
поведение. Играта се подновява със свободен удар към противниковия отбор, който 
трябва да бъде изпълнен от мястото, където се е намирала топката при спирането на 
играта, при условие, че това е в половината от терена на противника или от 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия ако нарушението е 
извършено в половината от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар) 

Ако един от двамата вратари хвърли предмет или топка по топката: 
• ако топката е в игра и предметът удари топката в наказателното поле на вратаря, 

съдиите трябва да спрат играта и да отсъдят предупреждение за неспортсменско  
поведение. Играта се подновява със свободен удар за противниковия отбор, който 
трябва да се изпълни от въображаемата точка в средата на въображаемата средна 
линия (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако топката е в игра и обектът удари топката извън наказателното поле на вратаря, 
съдиите трябва да спрат играта и да отсъдят предупреждение за неспортсменско  
поведение или да го отстранят, ако по този начин той е възпрепятствал гол или 
очевидна възможност за отбелязване на гол. Играта се подновява със свободен удар за 
противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен от позицията на топката при 
спирането на играта (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат правилото за предимство  и да отсъдят предупреждение за 
неспортсменско  поведение. Играта се подновява със свободен удар за противниковия 
отбор, който трябва да бъде изпълнен от мястото, където се е намирала топката при 
спирането на играта, при условие, че това е в половината от терена на противника или 
от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия ако нарушението е 
извършено в половината от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: 
Позиция за свободен удар) 

Ако играч, включително двамата вратари, насочи предмет към топката с част от тялото, 
различна от ръцете му: 

• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта и да 
отсъдят предупреждение за неспортсменско  поведение. Играта се подновява със 
свободен удар към противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен от мястото, 
където се намира топката при спирането на играта, при условие че това е в половината 
от терена на противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия , ако нарушението е извършено в половината от терена на отбора, 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат правилото за предимство  и да отсъдят предупреждение за 
неспортсменско  поведение. Играта се подновява със свободен удар към 
противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен от мястото, където се е намирала 
топката при спирането на играта, при условие, че това е в половината от терена на 
противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия ако 
нарушението е извършено в половината от терена на отбора, извършил нарушението 
(вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако резервен играч нарушаващ процедурата по замяната, но не става причина неговият отбор 
да играе с допълнителен играч, хвърля предмет по топката: 

• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта или да 
отстранят резервния играч за две предупреждения – първото предупреждение за 



влизане на терена, без да се спазва процедурата за заместване, и второто – за 
неспортсменско  поведение, или директно да го отстрани, ако със своето действие той 
възпрепятства  гол или очевидна възможност за отбелязване на гол. Играта се 
подновява със свободен удар на противниковия отбор, който трябва да бъде изведен 
от позицията на топката при спиране на играта (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) или от наказателен удар, ако топката беше в наказателното поле на екипът на 
заместителя 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат предимство, и да отстранят резервният играч за две 
предупреждения – първото предупреждение за влизане на терена, без да се спазва 
процедурата за заместване, и второто – за неспортсменско  поведение. Играта се 
подновява със свободен удар към противниковия отбор, който трябва да се изпълни от 
мястото, където се намира топката при извършване на нарушението, при условие че 
това е в половината от терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаема средна линия, ако нарушението е извършено в половината от терена на 
отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако резервен играч нарушаващ процедурата по заместване, но без да става причина неговият 
отбор да играе с допълнителен играч, насочва предмет към топката с част от тялото, но не с 
ръцете си: 

• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта и да 
отстранят резервният играч за две предупреждения – първото предупреждение за 
влизане на терена, без да се спазва процедурата за заместване, и второто – за 
неспортсменско  поведение, или директно да го отстранят, ако по този начин той 
възпрепятства гол или очевидна възможност за отбелязване на гол. Играта се 
подновява със свободен удар към противниковия отбор, който трябва да бъде 
изпълнен от мястото, където се е намирала топката при спирането на играта, при 
условие, че това е в половината от терена на противника или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия ако нарушението е извършено в половината 
от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар k) 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат предимство, и да отстранят резервният играч за две 
предупреждения – първото предупреждение за влизане на терена, без да се спазва 
процедурата за заместване, и второто – за неспортсменско  поведение. Играта се 
подновява със свободен удар към противниковия отбор, който трябва да се изпълни от 
мястото, където се намира топката при извършване на нарушението, при условие че 
това е в половината от терена на противника или от въображаемата точка в средата на 
въображаема средна линия, ако нарушението е извършено в половината от терена на 
отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако резервен играч хвърли предмет по топката и стане причина неговият отбор да играе с 
играч повече: 

• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта или да 
го отстранят за две предупреждения, като и двете са за неспортсменско  поведение, 
първото предупреждение за влизане на терена без разрешение на съдиите, а второто – 
за хвърлянето на предмета, или директно да го отстранят, ако по този начин той 
възпрепятства гол или очевидна възможност за отбелязване на гол. Играта се 
подновява със свободен удар за противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен 
от мястото, където се е намирала топката при спирането на играта, при условие, че това 
е в половината на терена на противника или от въображаемата точка в средата на 



въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено на половината от терена 
на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат предимство, и да го да го отстранят за две предупреждения, като 
и двете са за неспортсменско  поведение, първото предупреждение за влизане на 
терена без разрешение на съдиите, а второто – за хвърлянето на предмета. Играта се 
подновява със свободен удар за противниковия отбор, който трябва да се изпълни от 
мястото, където е извършено нарушението, при условие че това е в половината на 
терена на противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна 
линия, ако нарушение е извършено в половината от терена на отбора, който е 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако резервен играч насочи предмет към топката с част от тялото, но не с ръцете си, като по този 
начин стане причина неговият отбор да играе с играч повече: 

• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта или да 
го отстранят за две предупреждения, като и двете са за неспортсменско  поведение, 
първото предупреждение за влизане на терена без разрешение на съдиите, а второто – 
за хвърлянето на предмета, или директно да го отстранят, ако по този начин той 
възпрепятства гол или очевидна възможност за отбелязване на гол. Играта се 
подновява със свободен удар за противниковия отбор, който трябва да бъде изпълнен 
от мястото, където се е намирала топката при извършването на нарушението, при 
условие, че това е в половината на терена на противника или от въображаемата точка в 
средата на въображаемата средна линия, ако нарушението е извършено на половината 
от терена на отбора, извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен 
удар) 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да приложат предимство, и да го да го отстранят за две предупреждения, като 
и двете са за неспортсменско  поведение, първото предупреждение за влизане на 
терена без разрешение на съдиите, а второто – за хвърлянето на предмета. Играта се 
подновява със свободен удар за противниковия отбор, който трябва да се изпълни от 
мястото, където е извършено нарушението, при условие че това е в половината на 
терена на противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна 
линия, ако нарушение е извършено в половината от терена на отбора, който е 
извършил нарушението (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар) 

Ако длъжностно лице на отбора или играч, който е отстранен, насочи предмет към топката с 
която и да е част от своето тялото: 

• ако топката е в игра и предметът удари топката, съдиите трябва да спрат играта и да 
отстранят длъжностното лице  или играча, който е бил отстранен от техническата зона и 
нейните околности. Играта се подновява със спорна топка, като в този случай един от 
съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна 
линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция 

• ако топката е в игра и предметът не удари топката, съдиите трябва да спрат играта, ако 
не могат да използват правилото за предимство, и да отстранят длъжностното лице  
или играча, който е изгонен от техническата зона и околностите. Играта се подновява 
със спорна топка, като в този случай един от съдиите пуска топката върху 
въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, като третият съдия му 
помага при определяне на правилната позиция 

Ако топката не е в игра и играч хвърли предмет по топката, съдиите отсъждат предупреждение 
за неспортсменско  поведение. Играта се подновява в съответствие с Правилата на играта за 
Плажен футбол. 



Ако топката не е в игра, но е на терена и резервен играч хвърли предмет по топката, 
независимо дали става причина неговият отбор  да играе с играч повече или не, съдиите го 
отстраняват за две предупреждения, като и двете са за неспортсменско  поведение, първото 
предупреждение е за влизане на терена без разрешението на съдиите, а второто – за хвърляне 
на предмета. Играта се подновява в съответствие с Правилата на играта за Плажен футбол.  

Ако топката не е в игра и длъжностно лице на отбора хвърли предмет по топката, съдиите го 
отстраняват от техническата зона и околностите. Играта се подновява в съответствие с 
Правилата на играта за Плажен футбол. 

Възпрепятстване на гол или на възможност за отбелязване на гол 

Има две нарушения на отстраняване, които се отнасят до възпрепятстване на очевидна 
възможност да се отбележи гол от противника. Не е необходимо нарушението да се случи в 
наказателното поле. 

Ако съдиите прилагат правилото за предимство по време на очевидна възможност за 
отбелязване на гол и директно е отбелязан гол, въпреки че противникът борави с топката 
нарочно, играчът не може да бъде отстранен, но все пак той може да получи предупреждение. 

Ако съдиите използват правилото за предимство по време на очевидна възможност за 
отбелязване на гол и директно се отбелязва гол, въпреки че противникът извърши нарушение, 
играчът не може да бъде отстранен заради нарушението, но той все още може да получи 
предупреждение или да бъде отстранен, ако действието само по себе си налага 
предупреждение или отстраняване. 

Съдиите трябва да вземат предвид следните обстоятелства, когато решават дали да отстранят 
играч за възпрепятстване на гол или очевидна възможност за отбелязване на гол: 

• Разстоянието между нарушението и вратата 
• Вероятността от запазване или овладяването топката 
• Посоката на играта 
• Местоположението и броят на защитниците 
• Нарушението, което възпрепятства противника от очевидна възможност за вкарване на 

гол, може да бъде нарушение, което изисква свободен удар съгласно Правило 12 
• Ако нарушението е извършено от резервен играч, той винаги трябва да бъде отстранен 

Ако играч се опита да предотврати гол чрез умишлено боравене с топката след подновяването 
на играта, при което не е възможно директно да се отбележи гол, той не се отстранява, а 
получава предупреждение за неспортсменско  поведение. Неговият отбор се наказва със 
свободен удар или от наказателен удар. 

Ако резервен играч излезе на терена с цел да възпрепятства гол или възможност за 
отбелязване на гол, той се отстранява без значение дали е постигнал целта си или не. 
  



ПРАВИЛО 13 – Свободни удари 

Процедура 

• Топката е в игра, когато е изритана и се движи 
• Свободен удар може да бъде изпълнен с повдигане на топката с крак или с двата крака 

едновременно 
• Финтирането за изпълнение на свободен удар с цел объркване на противниците е 

позволено като част от плажния футбол. Ако обаче според мнението на съдиите 
финтирането се счита за акт на неспортминско поведение, играчът трябва да получи 
предупреждение 

• Ако играч, докато правилно изпълнява свободен удар, умишлено рита топката в 
противник, за да играе отново с топката, но това не е по небрежен или безразсъден 
начин, нито чрез  използване на прекомерна сила, съдиите трябва да позволят играта 
да продължи 

• Ако топката се спука след като се удари в някоя от страничните греди на вратата или в 
напречната греда и не влезе във вратата, съдиите не се разпореждат да бъде повторен 
свободния удар; те спират играта и я подновяват със спорна топка, като в този случай 
един от съдиите пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата 
средна линия, като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция 

• Ако съдиите наредят преиграването на свободен удар поради нарушение, което не е 
извършен от противник, новият свободен удар може да бъде изпълнен от всеки играч и 
не трябва да бъде изпълнен от играча, който го е изиграл първоначално 

• Ако бъде удължен периода на игра, за да бъде възможно изпълнението на свободен 
удар и топката удари една от страничните греди на вратата или напречната греда или 
вратаря, преди да пресече головата линия между страничните греди и напречната 
греда, съдиите присъждат гол 

• Ако бъде удължен периода на игра, за да бъде възможно изпълнението на свободен 
удар, съдиите позволяват защитаващия вратар да бъде заменен със резервен играч, 
въпреки че в последния случай процедурата по заместване трябва да се спазва 

Нарушения – след съдийски сигнал и преди топката да е в игра 
 

 Резултат от удара 

Нарушения  Гол  Няма гол  Местоположение на 
подновяването 

Атакуващ играч 
(Нападател) 

Свободен удар 
Няма картон 

Свободен удар 
Няма картон 

Свободен удар от 
центъра или където е 
извършено 
нарушението 

Защитаващ играч 
(Защитник) 

Гол 
Няма картон 

Свободният удар се 
преиграва 
Предупреждение 

 

Защитник и нападател Свободният удар се 
преиграва 
Няма картон 

Свободният удар се 
преиграва 
Няма картон 

— 

 
Нарушения - след съдийски сигнал и след като топката е в игра (докосване или игра с топката 
в областта между топката и ъгловите флагчета, преди топката да докосне пясъка, 
страничните греди, напречната греда или вратаря) 

 Резултат от удара 



Нарушения  Гол  Няма гол  Местоположение на 
подновяването 

Атакуващ играч 
(Нападател) 

Свободен удар 
Няма картон 

Свободен удар 
Няма картон 

Свободен удар от 
центъра или където е 
извършено 
нарушението 

Защитаващ играч 
(Защитник) 

Гол 
Няма картон  

Свободен удар или 
наказателен удар 
Няма картон  

Свободен удар или 
наказателен удар в 
зависимост от това 
къде е било 
направено 
нарушението или 
свободен удар от 
центъра 
 
 

 

  



ПРАВИЛО 14 – Наказателен удар 

Процедура 

• Финтирането при подготовката за изпълнение на наказателен удар за объркване на 
противниците е разрешено като част от плажния футбол. Въпреки това, финтирането за 
ритане на топката след като играчът е завършил подготовката, се счита за нарушение на 
Правило 14 и за акт на неспортсменско  поведение, за което играчът трябва да получи 
предупреждение 

• Ако топката се спука след като удари някоя от страничните греди или напречната греда 
и влезе във вратата, съдиите присъждат гол 

• Ако топката се спука след като удари някоя от страничните греди или напречната греда 
и не влезе във вратата, съдиите не нареждат преиграване на наказателния удар, а 
спират играта и я подновяват със спорна топка, като в този случай един от съдиите 
пуска топката върху въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, 
като третият съдия му помага при определяне на правилната позиция 

• Ако играчът, който изпълнява наказателния удар, изрита топката напред, за да даде 
възможност на съотборник да стреля по вратата, съдиите признават гола, ако се спазва 
процедурата за изпълнение на наказателния удар, предвидена в Правило 14 

• Ако съдиите наредят преиграването на  наказателен удар поради нарушение, което не 
е извършен срещу противник, новия наказателен удар може да бъде изпълнен от всеки 
играч и не трябва да бъде преиграван от играча, който го е изпълнил първоначално 

• Ако играчът изпълни наказателния удар преди съдиите да подадат сигнала, те 
разпорежда наказателния удар да бъде преигран и играчът получава предупреждение 

• Ако периода за игра бъде удължен, за да се даде възможност за изпълнение на 
наказателен удар и топката удари една от страничните греди или напречната греда или 
вратаря, преди да пресече линията на вратата между страничните греди и напречната 
греда, реферите присъждат гол 

• Ако периода за игра бъде удължен, да се даде възможност за изпълнение на 
наказателен удар, съдиите позволяват на защитаващия вратар да бъде заменен с 
отговарящ на условията резервен играч, въпреки че в последния случай процедурата по 
заместване трябва да се спазва 

Подготовка за наказателен удар 

Съдиите трябва да потвърдят следните изисквания, преди да бъде изпълнен наказателния 
удар: 

• Изпълнителят е определен 
• Топката е поставена правилно върху въображаемия знак за наказателен удар 
• Вратарят е на головата линия между страничните греди и е с лице към изпълнителя 
• Съотборниците на изпълнителя и останалите противници са: 

– извън наказателното поле 
– на 5 м от топката 
– зад топката 
– на терена 

Нарушения – след съдийския сигнал и преди топката да е в игра 

 Резултат от удара 

Нарушения  Гол  Няма гол  Дисциплинарна 
санкция 

Местоположение 
на 
подновяването 

Атакуващ играч Наказателният Свободен удар — Свободен удар от 



удар се 
преиграва  

центъра или 
където е 
извършено 
нарушението 

Ритащият 
топката рита 
назад  

Свободен удар  Свободен удар — Въображаема 
точка за 
наказателен удар 

Удар от 
неиндефициран 
играч 

Свободен удар Свободен удар Предупреждение Въображаема 
точка за 
наказателен удар 

Защитаващ играч Гол  Наказателният 
удар се 
преиграва 

— Въображаема 
точка за 
наказателен удар 
(няма гол) 

От двата отбора  Наказателният 
удар се 
преиграва 

Наказателният 
удар се 
преиграва 

—  — 

 

Ако нападател или защитник извърши нарушение срещу противник, преди топката да е в игра, 
но след като един от съдиите е дал нареждане да изпълнение на удара, те позволяват 
изпълнението на удара. Ако бъде отбелязан гол и нарушението е извършено от защитаващия 
отбор, те присъждат гол; ако нарушението е извършено от атакуващия отбор, те разпореждат 
изпълнението на наказателния удар да бъде преиграно. Ако не бъде отбелязан гол и 
нарушението е извършено от защитаващия отбор, те разпореждат наказателният удар да бъде 
преигран; ако нарушението е извършено от отбора, който изпълнява наказателния удар, те 
санкционират отбора със свободен удар, който да бъде изпълнен от мястото, където е било 
извършено нарушението и подновяват играта със свободен удар, който да бъде изпълнен от 
мястото, където е извършено нарушението, ако това е било в половината на терена на 
противника или от въображаемата точка в средата на въображаемата средна линия, ако това е 
в собствената половина на терена (вж. Правило 13: Позиция за свободен удар). При 
необходимост съдиите налагат съответните дисциплинарни наказания. 
  



ПРАВИЛО 15 –Вкарване на топката в игра от страничната линия (входяща топка) 

Процедура за нарушения 

Напомня се на съдиите, че противниците могат да бъдат на не по-малко от 5 м от точката, в 
която вкарването на топката в игра от страничната линия (входяща топка) трябва да бъде 
изпълнено. Когато е необходимо, съдиите трябва да предупредят всеки играч на това 
разстояние, преди да се изпълни входящата топка, ако противниковият отбор настоява за 
необходимото разстояние, и да отсъди предупреждение на играча, ако впоследствие не успее 
да отстъпи на правилното разстояние. Играта се подновява с входяща топка и отброяването на 
четирите секунди започва отново, ако вече е започнало. 

Ако отборът, който изпълнява входящата топка, желае да направи това бързо и в резултат на 
това неговите противници нямат достатъчно време да оттеглят на необходимото разстояние, 
съдиите позволяват играта да продължи, дори ако противникът играе или докосне топката 
след входящата топка е изпълнена. 

Ако играч, докато правилно изпълнява входяща топка, умишлено ритне/хвърли топката към 
противника, за да играе отново с топката, но без това да е по небрежен, безразсъден начин, 
нито използвайки прекомерна сила, съдиите трябва да позволят играта да продължи. 

Ако топката попадне във вратата на противника директно от входяща топка, съдиите трябва да 
присъдят вкарване на топката в игра от головата линия. Ако топката попадне в собствената 
врата на изпълняващия входящата топка, съдиите трябва да отсъдят ъглов удар. 

Ако топката не влезе на терена от входящата топка, съдиите нареждат на играч от 
противниковия отбор да изпълни удара. 

Ако вратарят, като част от движението в играта, се озове извън своята врата или той или друг 
играч се озове извън терена, противниковият отбор може бързо да изпълни входящата топка. 

Ако входящата топка е изпълнена неправилно, съдиите може да не приложат правилото за 
предимство, дори ако топката отива директно към противник, но да нареди на играч от 
противниковия отбор да повтори изпълнението на входящата топка. 
  



ПРАВИЛО 16 –Вкарване на топката в игра от вратата (удар от вратата) 

Процедура за нарушения 

Ако противник навлезе в наказателното поле или все още е вътре в него, преди топката да е 
игра и бъде фаулиран от играч от отбраняващия се отбор, ударът от вратата се преиграва, а 
защитникът може да получи предупреждение или отстранен в зависимост от характера на 
нарушението. 

Ако вратарят, докато правилно изпълнява удара от вратата, умишлено хвърли топката към 
противник, разположен извън наказателното поле, това не е по небрежен, нито безразсъден 
начин, нито използвайки прекомерна сила, съдиите трябва да позволят играта да продължи. 

Ако при изпълнението на удар от вратата вратарят не освободи топката от наказателното си 
поле, съдиите се разпореждат удара от вратата да бъде преигран, въпреки че отброяването на 
четирите секунди продължава от там, където е спряно, след като вратарят е готов отново да 
изпълни удара. 

Не е необходимо вратарят да държи топката в ръце, за да започнат съдиите преброяването на 
четирите секунди, но те трябва да сигнализират началото на четирисекундното броене със 
свирката. 

Ако вратар, който правилно е изпълнил удар от вратата, умишлено докосне топката с ръка 
извън наказателното си поле, след като тя е напуснала наказателното поле и преди друг играч 
да я докосне, съдиите, освен да отсъдят свободен удар за противниковия отбор, може да 
предприемат дисциплинарни действия срещу него в съответствие с Правилата на играта за 
Плажен футбол. 

Ако вратарят изпълни удара от вратата с крак, съдиите ще отсъдят предупреждение и ще му 
наредят да го изпълни с ръка, изпълни удара от вратата. 

Ако вратарят, като част от движението в играта, се озове извън своята врата или той или друг 
играч се озове извън терена, противниковият вратар може бързо да изпълни удара от вратата. 

Ако вратарят изпълни удар от вратата и топката пресече головата линия или страничните 
линии, без първо да напусне наказателното поле, съдиите се разпореждат да се преиграе 
удара от вратата, но отброяването на четирите секунди продължава от там, където е спряно, 
след като вратарят е готов отново да изпълни удара. 

Ако при изпълнението на удар от вратата топката удари някой от съдиите в наказателното 
поле, без първо да напусне полето и да влезе в игра, съдиите не предприемат никакви 
действия. 
  



ПРАВИЛО 17 – Ъглов удар 

Процедура за нарушения 

Напомня се на съдиите, че противниците трябва да останат на не по-малко от 5 м от 
въображаемата ъглова дъга, докато топката не е в игра, като се използват маркировките извън 
игралното поле за помощ. Когато е необходимо, съдиите трябва да предупредят всеки играч за 
това разстояние, преди изпълнението на ъгловия удар, и да предупредят играча, ако 
впоследствие не успее да отстъпи на правилното разстояние. 

Ако играч, докато правилно изпълнява ъгловия удар, умишлено ритне топката към противник, 
за да играе отново с топката, но без това да е по небрежен, безразсъден начин, нито при 
използване на прекомерна сила, съдиите трябва да позволят играта да продължи. 

Топката трябва да бъде поставена във въображаемата ъглова дъга и да е в игра, когато тя е 
била изритана, затова не е необходимо топката да напусне въображаемата ъглова дъга, за да 
бъде в игра. 

Ако вратарят, като част от движението в играта, се озове извън своята врата или той или друг 
играч се озове извън терена, противниковият отбор може бързо да изпълни ъгловия удар, ако 
го изпълнят правилно. 

  



Процедури за определяне на победителя в мач или при разменено домакинство и гостуване 

Удари от въображаемата точка за наказателен удар 

Процедури 
• Ударите от въображаемата точка за наказателен удар не са част от мача 
• Наказателното поле, в което се изпълняват ударите от въображаемата точка за 

наказателен удар, може да бъде променено само ако вратата или игралното поле 
станат неизползваеми или от съображения за безопасност 

• След като всички играчи, които отговарят на изискванията, извършат удар от 
въображаемата точка за наказателен удар, не е необходимо да се спазва същата 
последователност, както в първия кръг на ударите 

• Всеки отбор е отговорен за подбора на играчите, които да изпълняват удари от 
въображаемата точка за наказателен удар сред играчите и резервните играчи и реда, 
по който те ще изпълняват ударите, и трябва да уведомят третия рефер преди да бъдат 
изпълнени ударите 

• С изключение на вратаря, след като са започнали ударите от въображаемата точка за 
наказателен удар, контузен играч не може да бъде заменен от играч, който не отговаря 
на условията, ако има резервни играчи 

• Ако вратарят бъде отстранен по време на ударите от въображаемата точка за 
наказателен удар, той може да бъде заменен от играч, който отговаря на изискванията, 
но не и от друг вратар, ако е бил изключен да от изпълнението на ударите от 
въображаемата точка за наказателен удар 

• Играч или резервен играч може да получи предупреждение или да бъде отстранен по 
време на изпълнението на ударите от въображаемата точка за наказателен удар 

• Ако играч, отговарящ на изискванията или неприемлив играч, получи предупреждение 
по време на нормалното време на игра или в допълнително време и след това получи 
второ предупреждение по време на изпълнението на ударите от въображаемата точка 
за наказателен удар, той трябва да бъде отстранен за получаване на второ 
предупреждение 

• Съдиите не трябва да преустановяват серията от ударите от въображаемата точка за 
наказателен удар, ако даден отбор е намален до по-малко от трима играчи по време на 
изпълнение на ударите от въображаемата точка за наказателен удар 

• Ако играч е контузен или отстранен по време на изпълнение на ударите от 
въображаемата точка за наказателен удар, а отборът има един играч по-малко, съдиите 
не трябва да намаляват броя на играчите, които изпълняват удари за другия отбор 

• Равен брой играчи от всеки отбор е необходим само в началото на изпълнение на 
ударите от въображаемата точка за наказателен удар  

• Ако топката удари някоя от страничните греди на вратата или напречната греда или 
вратаря, преди да пресече головата линия между страничните греди и напречната 
греда, съдиите признават гола 

• Ако топката се спука или стане дефектна, след като удари някоя от страничните греди 
на вратата или напречната греда и влезе във вратата, съдиите признават гола 

• Ако топката се спука или стане дефектна, след като удари някоя от страничните греди 
на вратата или напречната греда и не влезе във вратата, съдиите не се разпореждат за 
преиграване на наказателния удар и считат, че наказателният удар е бил изпълнен 

• Ако правилата на състезанието изискват удари от въображаемата точка за наказателен 
удар, за да се определи победителят в мач или разменено домакинство и гостуване, а 
отборите отказват да го направят, съдиите съобщават за инцидента на съответните 
власти 

• Ако преди да започнат ударите от въображаемата точка за наказателен удар, един или 
повече играчи, които отговарят на условията, напуснат терена или откажат да 



изпълняват удари от въображаемата точка за наказателен удар, след като те са 
започнали и не са контузени, съдиите прекратяват изпълнението на ударите от 
въображаемата точка за наказателен удар и информират съответните органи 

• По време на изпълнението на ударите от въображаемата точка за наказателен удар, 
съдиите не трябва да допускат комуникационни устройства на терена. Ако 
регламентите за състезанието позволяват използването на камера, тя трябва да бъде 
разположена отстрани на терена срещу зоната на заместване, успоредно на 
въображаемата средна линия и на не повече от 2 м от страничната линия 

 

ФИФА – Федерация на международните футболни асоциации 

Долуподписаната Росица Петрова Караджова удостоверявам верността на извършения от 

мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът съдържа 

123 страници. 
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