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Правило 1 – Игралното поле
✓ Формата на сечението на напречната и страничните греди може да бъде

комбинация от четирите основни форми (…).
Правило 10 –Определянеизхода на срещата
✓ Жълтите картони и устните предупреждения, дадени по време на мача, не

се отчитат (анулират се) по време на изпълнението на удари за определяне
на краен победител (УОКП).

Правило 11 - Засада
✓ Наказуемата игра с ръка от защитник се счита за „умишлено отиграване“ на

топката за целите на засадата (по смисъла на Правило 11).
Правило 12 – Непозволена игра и некоректноповедение.
✓ Наказуема игра с ръка:

▪ за граница между рамото и ръката се счита най-вдлъбнатата част на
подмишницата

▪ „инцидентно“ докосване на топката в ръката на атакуващ състезател
(или на негов съотборник) се наказва само когато то се случи
„непосредствено“ преди отбелязването на гол или създаването на
очевидна голова възможност

✓ Вратар може да получи ЖК или ЧК за „неправомерно“ докосване на топката
втори път след подновяване на играта (напр. удар от вратата, свободен удар
и т.н.), дори ако това докосване е с ръка.



✓ Всяко отсъдено нарушение, което „се намесва във или спира“ обещаваща
атака трябва да бъде санкционирано сЖК, но ако съдията приложи авантаж
или позволи „бързо“ изпълнение на свободен удар при нарушение, което „се
намесва в или спира обещаваща атака“, то той след това не трябва да
санкционира сЖК по тази причина извършителя на нарушението.

✓ Състезател, който не спазва изискуемото разстояние от 4 метра при
съдийска топка трябва да получиЖК.

Правило 14 –Наказателен удар
✓ Вратарят не се наказва за извършено нарушение при изпълнение на НУ, ако

топката е насочена извън очертанията на вратата или отскочи от някоя от
гредите (без преди това да е докосната от вратаря), освен в случая, когато
това нарушение явно повлиява на изпълнителя на НУ.

✓ При първо нарушение, станало причина за повторение на НУ, вратарят
трябва да бъде само устно предупреден. Той ще получи ЖК за всяко
следващо такова нарушение.

✓ При абсолютно едновременни нарушения на вратар и изпълнител на НУ се
наказва само изпълнителят, защото се счита, че извършеното от него
нарушение води до нарушението и на вратаря.



Речник
✓ Позицията на играч при подновяване на играта се определя от позицията на

краката или коя да е част от тялото му, която докосва земята (с изключение
на случаите, описани в Правило 11 - Засада).

Пояснение
✓ Ако при изпълнение на удар от вратата или свободен удар вратарят

„повдигне“ топката и негов съотборник му я върне с глава или гърди при
което вратаря хване топката, то тогава удара трябва да бъде повторен без да
бъдат налагани дисциплинарни санкции (освен в случая, когато това се
прави многократно).


