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През	изминалите	шестнадесет	години	от	последните	основни	
изменения	на	Правилата	на	Играта,	МБФА	направи	значите-
лен	брой	допълнения	и	изменения	в	самите	Правила.	Упра-
вляващите	органи	на	футбола	разработиха	и	разпространиха	
редица	 придружаващи	 ги	 публикации	 и	материали	 за	 обу-
чение	и	подпомагане	на	съдиите	при	изпълнение	на	техните	
задължения	и	за	изясняване	на	общата	представа	за	футбол-
ната	общност	като	цяло.

Настоящото	издание	на	Правилата	на	Играта	включва	всички	
изменения	и	допълнения,	 както	по	отношение	на	 същност-
та	на	правилата,	така	и	в	общата	формулировка	и	структура	
на	съдържанието,	утвърдени	от	Международния	борд.	Сред	
най-важните	изменения	в	това	отношение	е,	че	някои	от	Ре-
шенията	на	Борда	на	Международната	футболна	асоциация	
от	предишното	издание	на	Правилата,	сега	са	включени	към	
съответното	правило,	към	което	те	са	били	добавени	преди	
това	или	са	поставени	в	раздел,	който	сега	е	озаглавен	„Тъл-
куване	на	Правилата	на	Играта	и	Инструкции	към	съдиите”.	
С	 това	ново	заглавие	Бордът	на	Международната	футболна	
асоциация	желае	да	подчертае,	че	докато	съдържанието	на	
този	раздел	цели	да	допълни	самите	Правила	на	Играта,	 то	
неговото	приложение	е	наистина	задължително	изискване.

Освен	 това,	 някои	 принципи,	 които	 преди	 това	 бяха	 безу-
словно	 приемани	 по	 време	 на	 играта,	 но	 не	 бяха	 изрично	
посочени	в	Правилата	на	играта,	са	включени	в	настоящото	
ново	издание	с	цел	постигане	на	пълнота.

Накрая,	Бордът	на	Международната	футболна	асоциация	на-
помня	на	асоциациите	и	конфедерациите	за	 тяхното	задъл-
жение	съгласно	Устава	на	ФИФА	да	 гарантират	прилагането	
на	Правилата	на	Играта	точно	и	постоянно	на	състезания	от	
всички	нива.

ПРЕДГОВОР
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Промени

Правилата	на	играта	могат	да	бъдат	променяни	чрез	споразу-
мение	 между	 участващите	 асоциации-членки	 и	 при	 условие,	
че	са	спазени	принципите	на	настоящите	Правила	при	мачове	
между	състезатели	на	възраст	под	16	 години,	женски	отбори,	
футболисти-ветерани	(над	35	години)	и	състезатели-инвалиди.

Допустимо	 е	 изменението	 на	 едно	 или	 всичките	 от	 следните	
правила:
•	 размер	на	игралното	поле
•	 размер,	тегло	и	материал	на	топката
•	 ширина	между	страничните	греди	и	височина	на	напречната	
греда	от	повърхността

•	 продължителност	на	полувремената
•	 смени

Други	изменения	са	разрешени	само	със	съгласието	на	Борда
на	Международната	футболна	асоциация.

Мъжки и женски род

Използването	на	мъжки	род	в	Правилата	на	играта	по	отноше-
ние	на	съдиите,	асистент-съдиите,	състезателите	и	длъжностни-
те	лица	е	дадено	за	улеснение	и	се	отнася	както	за	мъжете,	така	
и	за	жените.

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА
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Покритие на игралното поле

Мачове	могат	да	се	играят	върху	терени	с	естествено		или	из-
куствено	покритие,	в	съответствие	с	правилата	на	състезани-
ето.

Цветът	на	изкуственото	покритие	трябва	да	е	зелен.

Когато	се	използва	изкуствено	покритие	при	мачове	от	състе-
зания	 между	 национални	 отбори	 на	 асоциациите-членки	 на	
ФИФА	 или	мачове	 от	 международни	 клубни	 състезания,	 по-
върхността	трябва	да	отговаря	на	изискванията	на	Понятието	
на	ФИФА	за	футболна	тревна	площ	или	Международния	стан-
дарт	за	изкуствена	тревна	площ	освен,	ако	от	ФИФА	не	е	пре-
доставено	специално	разрешение.

Маркировка на игралното поле

Игралното	поле	трябва	да	е	правоъгълно	и	маркирано	с	ли-
нии.	Тези	линии	се	включват	към	областите,	които	очертават.

Двете	по-дълги	линии	се	наричат	странични	линии.	Двете	по-
къси	линии	в	края	на	игралното	поле	се	наричат	линии	на	вра-
тата.

Игралното	 поле	 се	 разделя	 на	 две	 половини	от	 централната	
линия,	която	съединява	средата	на	двете	странични	линии.

Центърът	на	игралното	поле	се	обозначава	в	средата	на	цен-
тралната	линия.	Около	точката	на	центъра	се	очертава	кръг	с	
радиус	9.15	м	(10	ярда).

Извън	игралното	поле	може	да	се	постави	маркировка	на	9.15	
м	 (10	 ярда)	от	 дъгата	 за	изпълнение	на	ъглов	 удар	под	прав	
ъгъл	на	линиите	на	вратата	и	страничните	линии,	които	да	га-
рантират,	че	защитниците	спазват	това	разстояние	при	изпъл-
нението	на	ъглов	удар.

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Размери

Дължината	на	страничната	линия	трябва	да	бъде	по-голяма	от	
дължината	на	линията	на	вратата.

Дължина	(стр.	линия):	 минимум	 90	м	 (100	ярда)
	 максимум	 120	м	 (130	ярда)
Ширина	(линия	на	врата):	 минимум	 	45	м	 (50	ярда)
	 максимум	 	90	м	 (100	ярда)

Всички	линии	трябва	да	са	с	еднаква	ширина,	която	не	трябва	
да	надвишава	12	см	(5	инча).

Международни мачове

Дължина:	 минимум	 100	м	 (110	ярда)
	 максимум	 110	м	 (120	ярда)
Ширина:	 минимум	 	64	м	 (70	ярда)
	 максимум	 	75	м	 (80	ярда)

Вратарско поле

Начертават	се	две	линии	перпендикулярно	на	линията	на	вра-
тата,	 на	 разстояние	 5.50	 м	 (6	 ярда)	 от	 вътрешната	 страна	 на	
страничните	греди.	Тези	линии	продължават	в	игралното	поле	
с	дължина	5.50	м	(6	ярда)	и	са	съединени	с	помощта	на	тре-
та	линия,	която	е	начертана	успоредно	на	линията	на	вратата.	
Зоната,	която	е	очертана	от	тези	линии	и	линията	на	вратата,	
представлява	вратарското	поле.

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Наказателно поле

Начертават	се	две	линии	перпендикулярно	на	линията	на	вра-
тата,	на	разстояние	16.50	м	(18	ярда)	от	вътрешната	страна	на	
страничните	греди.	Тези	линии	са	с	дължина	16.50	м	(18	ярда)	
и	са	съединени	с	помощта	на	трета	линия,	която	е	начертана	
успоредно	на	линията	на	вратата.	Зоната,	която	е	очертана	от	
тези	линии	и	линията	на	вратата,	представлява	наказателното	
поле.

В	границите	на	наказателното	поле	се	маркира	точка	за	изпъл-
нение	на	наказателен	удар	(дузпа)	на	разстояние	11	м	(12	ярда)	
от	средата	между	страничните	греди	и	на	равни	разстояния	от	
тях.

Извън	наказателното	поле	се	маркира	дъга	с	радиус	9.15	м	(10	
ярда)	с	център	точката	за	изпълнение	на	дузпи.

Флагчета

Във	 всеки	 един	от	ъглите	на	игралното	поле	 трябва	 да	бъде	
монтиран	прът	с	височина	не	по-малко	от	1.50	м	(5	фута),	на	
който	се	закача	флагче.	Върхът	на	пръта	не	трябва	да	бъде	ос-
тър.

Флагчета	могат	 да	 бъдат	монтирани	и	от	 двата	 края	 на	цен-
тралната	линия,	на	разстояние	не	по-малко	от	1	м	(1	ярд)	зад	
страничната	линия.

Дъга за изпълнение на ъглови удари (корнери)

От	центъра	на	всяко	ъглово	флагче	се	чертае	дъга	(четвърт	ок-
ръжност)	с	радиус	1	м	(1	ярд),	в	рамките	на	игралното	поле,	за	
изпълнение	на	ъглови	удари.

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Врати

Вратите	трябва	да	бъдат	монтирани	в	средата	на	всяка	от	ли-
ниите	на	вратата.

Вратите	се	състоят	от	две	странични	греди,	които	са	разполо-
жени	вертикално	на	еднакво	разстояние	от	флагчетата	за	кор-
нери	и	са	съединени	отгоре	от	хоризонтална	напречна	греда.	
Страничните	греди	и	напречната	греда	трябва	да	са	изработе-
ни	от	дърво,	метал	или	друг	одобрен	материал.	Те	трябва	да	са	
с	квадратно,	правоъгълно,	кръгло	или	елипсовидно	сечение	и	
не	трябва	да	са	опасни	за	състезателите.

Разстоянието	между	страничните	греди	трябва	да	бъде	7.32	м	
(8	ярда),	а	разстоянието	между	долния	край	на	напречната	гре-
да	и	земята	трябва	да	бъде	2.44	м	(8	фута).

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Положението	на	гредите	на	вратите	спрямо	гол-линията	трябва	
да	бъде	съгласно	дадените	по-долу	графики

Ако	формата	на	гредите	е	квадратна	(гледано	отгоре),	страните	
им	 трябва	да	 са	 успоредни	или	перпендикулярни	на	 гол-ли-
нията

Ако	формата	на	гредите	е	елиптична	(гледано	отгоре),	по-дъл-
гата	ос	на	елипсата	трябва	да	е	перпендикулярна	на	гол-лини-
ята

Ако	формата	на	 гредите	е	правоъгълна	 (гледано	отгоре),	по-
дългата	страна	трябва	да	е	перпендикулярна	на	гол-линията.

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Както	 страничните	 греди,	 така	и	напречната	 греда	 трябва	да	
имат	еднаква	ширина	и	дебелина,	която	да	не	надвишава	12	
см,	(5	инча).	Гол-линиите	трябва	да	имат	същата	ширина	като	
страничните	и	напречната	греда.	Между	гредите	и	земята	зад	
вратата	може	да	бъде	закрепена	мрежа,	при	условие	че	има	
подпори	и	не	пречи	на	действията	на	вратаря.

Страничните	и	напречната	греда	трябва	да	бъдат	боядисани	с	
бяла	боя.

Безопасност

Вратите	трябва	да	бъдат	безопасно	закрепени	към	земята.	Из-
плзването	на	преносими	врати	е	допустимо	единствено	ако	те	
отговарят	на	това	изискване.

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Игрално поле

Флагче за изпълнение на ъглови удари

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Размери на игралното поле според метричната система

Размери на игралното поле според британската метрична система

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1
Ако е предвидена техническа зона до игралното поле, тя 
трябва да отговаря на изискванията приети от Междуна-
родния борд на футболните асоциации, които се съдържат 
в настоящото издание в раздела, който е озаглавен “Техни-
ческа зона”.

Решение 2
При използване на технология на гол-линията (ТГЛ) се позво-
ляват модификации в рамката на вратата. Те трябва да са 
съобразени с написаното в раздел „Врати” на Програмата за 
качество при ТГЛ на ФИФА.

ПРАВИЛО 1 – ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Качество и размери

Топката	е:
•		Със	сферична	форма
•		Изработена	от	кожа	или	друг	подходящ	материал
•	 Обиколката	трябва	да	не	надвишава	70	см	(28	инча)	и	да	не	
бъде	по-малка	от	68	см	(27	инча)

•		Теглото	трябва	да	не	надвишава	450	г	(16	унции)	и	да	не	бъде	
по-малко	от	410	г	(14	унции)	в	началото	на	срещата

•	 	Налягането	 на	 топката	 трябва	 да	 бъде	 равно	 на	 0.6-1.1	 ат-
мосфери	 (600-1100	 г/см2)	 при	 морско	 равнище	 (8.5	 либри/
квадратен	инч	–	15.6	либри/квадратен	инч).

Подмяна на дефектна топка

Ако	топката	се	спука	или	се	прояви	някакъв	дефект,	докато	е	в	
игра:
•		играта	трябва	да	бъде	спряна
•	 	играта	трябва	да	бъде	подновена	чрез	пускане	на	съдийска		
топка	с	новата	топка	на	мястото,	където	оригиналната	топка	е	
дефектирала,	освен	ако	играта	не	е	била	спряна	във	вратар-
ското	поле,	тогава	съдията	пуска	новата	топка	на	линията	на	
вратарското	поле,	която	е	успоредна	на	линията	на	вратата	в		
точката,	която	се	намира	най-близо	до	мястото,	където	се	е	
намирала	оригиналната	топка	при	спирането	на	играта.

Ако	топката	се	спука	или	се	прояви	някакъв	дефект	по	време	на	
изпълнение	на	наказателен	удар	или	при	изпълнение	на	удари	
от	точката	за	изпълнение	на	наказателен	удар,	след	като	се	е	
помръднала	напред	и	преди	да	бъде	докосната	от	друг	състе-
зател	или	да	се	докосне	до	напречната	или	страничната	греда:
•		наказателният	удар	се	повтаря.

Ако	топката	се	спука	или	се	прояви	някакъв	дефект,	когато	не	е	
в	игра,	при	начален	удар,	удар	от	вратата,	ъглов	удар,	свободен	
удар,	наказателен	удар	или	странично	хвърляне:
•		играта	трябва	да	бъде	подновена	по	същия	начин.

ПРАВИЛО 2 – ТОПКА

По	време	на	игра	топката	не	може	да	бъде	подменяна	без	раз-
решението	на	главния	съдия.
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Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1
В допълнение към изискванията на Правило 2, при срещи от 
турнирите на ФИФА, както и срещи от турнири, провежда-
ни под егидата на конфедерациите, допускането на футбол-
ни топки за употреба зависи от това дали те носят едно от 
следните три обозначения:
• официално лого “ОДОБРЕНО ОТ ФИФА” (“FIFA APPROVED”)   
 или
• официално лого “ПРОВЕРЕНО ОТ ФИФА” (“FIFA INSPECTED”)  
 или
• обозначението “МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФУТБОЛНИ  
 ТОПКИ” (“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”)

Наличието на подобно обозначение означава, че топката е 
преминала официални изпитания и съответства на специ-
фичните технически изисквания, които са различни за от-
делните категории и служат като допълнение към мини-
мума от спецификации, посочени в Правило 2. Списъкът на 
допълнителните изисквания, които са специфични за всяка 
една от категориите, трябва да бъде одобрен от Между-
народния борд на футболните асоциации. Институтите, 
които провеждат изпитанията, трябва да бъдат одобрени 
от ФИФА.

Първенствата на асоциациите-членки могат да налагат из-
ползването на топки, носещи което и да е от трите горепо-
сочени обозначения.

Решение 2
По време на срещи от турнирите на ФИФА или от турни-
ри, провеждани под егидата на конфедерациите и асоциа-
циите-членки, не се допуска използването на каквато и да 
било реклама върху топките, с изключение на емблемата на 
турнира, организатора на турнира и запазената марка на 
производителя. Правилата на турнира могат да предвиж-
дат ограничения за размера и броя на подобни обозначения.

ПРАВИЛО 2 – ТОПКА
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Решение 3
При използване на технология на гол-линията (ТГЛ) се поз-
воляват топки с вградена техника, но те трябва да носят 
някое от трите обозначения, посочени в Решение 1.



18

Брой състезатели

В	играта	 участват	 два	отбора,	 всеки	от	 които	 се	 състои	от	не	
повече	от	единадесет	състезатели,	един	от	които	е	вратар.	Сре-
щата	не	може	да	започне,	ако	броят	на	състезателите	от	даден	
отбор	е	по-малък	от	седем.

Брой смени

Официални състезания

По	време	на	срещи	от	официални	турнири,	организирани	под	
егидата	 на	ФИФА,	 конфедерациите	 или	 асоциациите-членки,	
могат	да	бъдат	извършени	максимум	три	смени	на	състезате-
лите.

Правилата	 на	 турнира	 трябва	 да	 регламентират	 допустимия	
брой	смени,	от	три	до	максимум	дванадесет.

Други мачове

По	време	на	 срещи	между	А-отборите	максимално	допусти-
мият	брой	смени	е	шест.

При	всички	останали	срещи	могат	да	се	използват	повече	сме-
ни,	при	условие	че:
•		участващите	отбори	са	се	споразумели	относно	максимално	
допустимия	брой	смени;
•	 	 главният	съдия	е	бил	уведомен	за	това	преди	началото	на	
срещата.

Ако	главният	съдия	не	бъде	уведомен	или	ако	отборите	не	са	
постигнали	споразумение	преди	началото	на	срещата,	не	се	
разрешават	повече	от	шест	смени.

ПРАВИЛО 3 – БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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Процедура за смяна

Във	всички	срещи	имената	на	резервните	състезатели	трябва	
да	бъдат	дадени	на	главния	съдия	преди	началото	на	срещата.	
Резервни	състезатели,	чиито	имена	не	са	дадени	предварител-
но	на	главния	съдия,	не	могат	да	участват	в	срещата.

За	 да	 бъде	 сменен	 даден	 състезател	 с	 друг	 трябва	 да	 бъдат	
спазени	следните	условия:
•	 Главният	съдия	трябва	да	бъде	уведомен	преди	да	бъде	из-
вършена	дадена	смяна

•	 Резервният	 състезател	 може	 да	 влезе	 на	 игралното	 поле	
едва	след	като	състезателят,	когото	той	сменя,	е	напуснал	те-
рена	и	след	като	главният	съдия	е	дал	сигнал

•	 Резервните	състезатели	могат	да	влизат	на	игралното	поле	
единствено	до	централната	линия	и	при	спряна	игра

•	 Смяната	е	извършена,	когато	резервният	състезател	влезе	на	
игралното	поле

•	 От	този	момент	нататък	резервният	състезател	влиза	в	игра,	
а	смененият	състезател	излиза	от	играта

•	 Сменен	състезател	няма	право	да	участва	повече	в	срещата
•	 Всички	 резервни	 състезатели	 трябва	 да	 се	 подчиняват	 на	
правомощията	и	компетентността	на	главния	съдия,	незави-
симо	дали	са	включени	в	игра	или	не.

ПРАВИЛО 3 – БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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Смяна на вратаря

Всеки	един	от	останалите	състезатели	може	да	смени	вратаря,	
при	условие	че:
•	 главния	 съдия	бъде	 уведомен	преди	извършването	на	 смя-
ната

•	 смяната	се	извършва	при	спряна	игра

Нарушения и санкции

Ако	някой	резервен	състезател	или	сменен	състезател	влезе	на	
игралното	поле	без	разрешението	на	главния	съдия:
•	 съдията	 спира	 играта	 (макар	 и	 не	 веднага,	 ако	 резервният	
състезател	или	смененият	състезател	не	влияе	на	играта)

•	 съдията	 го	 предупреждава	 за	 неспортсменско	 поведение	 и	
му	нарежда	да	напусне	игралното	поле

•	 ако	 съдията	 е	 спрял	играта,	 тя	 трябва	да	бъде	подновена	 с	
изпълнение	на	непряк	свободен	удар	за	противниковия	от-
бор	от	мястото,	където	се	е	намирала	топката,	когато	е	била	
спряна	играта	 (вж.	Правило	13	–	Положение	при	Свободен	
удар)

Ако	 вписан	 резервен	 състезател	 влезе	 на	 игралното	 поле	
вместо	вписан	състезател	преди	началото	на	мача	и	съдията	
не	е	информиран	за	смяната:
•	съдията	позволява	на	вписания	резервен	състезател	да	про-
дължи	мача
•	спрямо	вписания	резервен	състезател	не	се	предприемат	ни-
какви	дисциплинарни	санкции
•	броят	на	смените,	разрешени	при	започването	на	мача	не	се	
намалява
•	съдията	докладва	за	инцидента	на	компетентните	органи

Ако	даден	състезател	замени	вратаря,	без	преди	това	да	е	полу-
чил	разрешение	от	главния	съдия:
•	 съдията	разрешава	играта	да	продължи
•	 виновните	 състезатели	 трябва	 да	 бъдат	 предупредени	 при	
следващото	излизане	на	топката	от	игра

ПРАВИЛО 3 – БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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При	други	нарушения	на	това	Правило:
•	 виновните	състезатели	трябва	да	бъдат	предупредени	
•	 мачът	трябва	да	бъде	подновен	с	изпълнение	на	непряк	сво-
боден	удар	от	състезател	на	противниковия	отбор	от	мястото,	
където	 се	 е	 намирала	 топката,	 когато	 е	 била	 спряна	играта	
(вж.	Правило	13	–	Положение	при	Свободен	удар)

Отстраняване на състезатели и резервни състезатели

Състезател,	който	е	бил	отстранен	преди	началото	на	срещата,	
може	 да	 бъде	 сменен	 единствено	 от	 някой	 от	 обявените	 ре-
зервни	състезатели.
Обявените	 резервни	 състезатели,	 които	 са	 били	 отстранени	
преди	началото	или	по	време	на	 срещата,	 не	могат	да	бъдат	
сменени.

ПРАВИЛО 3 – БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ



22

Безопасност

Състезателите	нямат	право	да	носят	екипировка	или	други	ар-
тикули,	които	могат	да	представляват	риск	за	тях	самите	или	за	
другите	състезатели	(включително	каквито	и	да	било	бижута).

Основна екипировка

Основната	задължителна	екипировка	на	състезателите	се	със-
тои	от	следните	отделни	части:
•	 Фланелка	или	блуза	с	ръкави	–	в	случай	че	състезателите	но-
сят	отдолу	друга	фланелка,	цветът	на	нейните	ръкави	трябва	
да	е	същият	както	основния	цвят	на	ръкава	на	горната	фла-
нелка	или	блуза

•	 Гащета	–	ако	се	използват	други	гащета	или	термогащи	под	
основните,	те	трябва	да	бъдат	с	преобладаващия	цвят	на	ос-
новните	гащета

•	 Чорапи	-	ако	се	използва	лепенка	или	друг	подобен	материал	
върху	чорапите,	тя	трябва	да	е	същият	цвят	като	този	на	част-
та	от	чорапа,	върху	който	е	поставена

•	 Предпазни	кори
•	 Футболни	обувки

Предпазни кори

•	 Трябва	да	бъдат	изцяло	покрити	от	чорапите
•	 Трябва	да	бъдат	изработени	от	гума,	пластмаса	или	подобен	
подходящ	материал

•	 Трябва	да	осигуряват	необходимата	степен	на	защита

Цветове

•	 Двата	отбора	трябва	да	са	облечени	в	цветове,	които	ясно	ги	
отличават	един	от	друг	и	от	съдията	и	асистент-съдиите

•	 Всеки	вратар	трябва	да	е	облечен	в	цветове,	които	го	отли-
чават	от	останалите	състезатели,	съдията	и	асистент-съдиите

ПРАВИЛО 4 – ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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ПРАВИЛО 4 – ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Нарушения и санкции

В	случай	на	нарушение	на	това	Правило:
•	 играта	не	трябва	да	бъде	спирана
•	 състезателят,	който	е	допуснал	подобно	нарушение,	трябва		
да	бъде	инструктиран	от	съдията	да	напусне	игралното	поле,	
за	да	оправи	екипировката	си

•	 състезателят	трябва	да	напусне	игралното	поле	при	следва-
щото	спиране	на	играта	освен,	ако	вече	не	е	оправил	екипи-
ровката	си

•	 всеки	състезател,	който	е	бил	инструктиран	да	напусне	играл-
ното	поле,	за	да	оправи	екипировката	си,	няма	право	да	се	
връща	на	терена	без	разрешението	на	съдията

•	 съдията	 трябва	 да	 провери	 дали	 състезателят	 е	 коригирал	
екипировката	 си,	 преди	да	разреши	обратното	връщане	на	
игралното	поле

•	 състезателят	има	право	да	се	върне	на	игралното	поле	само	
при	спряна	игра

На	състезател,	който	е	бил	инструктиран	да	напусне	терена,	по-
ради	нарушение	на	настоящото	Правило	и	който	е	влязъл	на	
игралното	поле	без	разрешението	на	съдията,	се	отправя	офи-
циално	предупреждение.

Подновяване на играта

Ако	играта	бъде	спряна	от	 съдията,	 за	да	му	бъде	направено		
официално	предупреждение:
•	 играта	 трябва	 да	 бъде	 подновена	 с	 непряк	 свободен	 удар,	
който	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	 състезател	на	противни-
ковия	отбор	от	мястото,	където	се	е	намирала	топката,	кога-
то	съдията	е	спрял	играта	(вж.	Правило	13	–	Положение	при	
свободен	удар)
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Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1
Състезателите нямат право да показват фланелки, които 
носят под екипите си, на които има лозунги или реклами.
Основната екипировка не трябва да има политически, рели-
гиозни или лични послания.
Състезателите, които свалят своите екипи, за да покажат 
лозунги или рекламни послания, трябва да бъдат санкцио-
нирани от организаторите на състезанието. Отборът на 
състезателя, който има на основната си екипировка поли-
тически, религиозни или лични послания или заявления, ще 
бъдат санкционирани от организатора на състезанието или 
от ФИФА.

ПРАВИЛО 4 – ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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Правомощия на съдията

Всяка	футболна	среща	се	ръководи	от	съдия,	който	има	пъл-
ната	власт	да	прилага	Правилата	на	играта	по	отношение	на	
срещата,	която	му	е	поверена.

Права и задължения

Съдията:
•	 прилага	Правилата	на	играта
•	 ръководи	срещата	с	помощта	на	асистент-съдиите	и,	ако	е	
предвидено	от	случая,	четвъртия	съдия

•	 гарантира,	че	използваните	топки	съответстват	на	изисква-
нията	на	Правило	2

•	 гарантира,	че	екипировката	на	състезателите	съответства	на	
изискванията	на	Правило	4

•	 следи	за	изминалото	време	и	води	бележки	за	срещата
•	 спира,	преустановява	или	прекратява	 срещата,	по	свое	ус-
мотрение,	в	случай	на	нарушение	на	Правилата

•	 спира,	 прекъсва	 или	 прекратява	 срещата,	 поради	 външна	
намеса	от	какъвто	и	да	било	вид

•	 спира	играта,	ако,	по	негова	преценка,	някой	от	състезате-
ли	те	е	получил	сериозна	контузия	и	се	уверява	че	той	е	на-
пуснал	игралното	поле.	Състезателят,	който	е	бил	контузен,	
може	да	се	върне	на	игралното	поле,	едва	след	като	играта	
бъде	подновена

•	 по	негова	преценка	позволява	играта	да	продължи,	докато	
топката	не	напусне	игралното	поле	в	случай,	че	даден	състе-
зател	е	леко	контузен

•	 гарантира,	 че	 всеки	 състезател,	 който	 има	 кървяща	 рана,	
напуска	игралното	поле.	Състезателят	може	да	се	върне	на	
игралното	поле,	едва	след	като	е	получил	сигнал	от	съдията,	
който	на	свой	ред	се	е	уверил,	че	кървенето	е	спряно

•	 позволява	 играта	 да	 продължи,	 ако	 отборът	 срещу	 когото	
е	извършено	нарушение	ще	бъде	облагодетелстван	от	това	
предимство	и	наказва	извършеното	нарушение,	ако	предпо-
лагаемото	предимство	не	бъде	реализирано	в	този	момент

•	 наказва	 по-сериозното	 нарушение,	 когато	 състезател	 из-
вършва	повече	от	едно	нарушение	по	едно	и	също	време

•	 предприема	дисциплинарни	мерки	срещу	състезателите,	из-
вършили	нарушения	и	отстранява	от	игра	нарушителите.	

ПРАВИЛО 5 – СЪДИЯ
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Съдията	 не	 е	 длъжен	 да	 предприеме	 тези	 мерки	 веднага,	 но	
трябва	да	го	направи	веднага	щом	играта	бъде	спряна

•	 предприема	мерки	срещу	представителите	на	спортно-техниче-
ското	ръководство	на	отборите,	които	не	се	държат	по	подхо-
дящ	начин	и	може,	по	свое	усмотрение,	да	ги	отстрани	от	играл-
ното	поле	и	прилежащите	съоръжения

•	 действа	съгласно	съвета	на	асистент-съдиите	по	отношение	на	
инциденти,	които	са	останали	извън	неговото	полезрение

•	 гарантира	 на	 игралното	 поле	 да	 не	 влизат	 лица,	 които	 не	 са	
упълномощени	за	това

•	 посочва	как	трябва	да	се	възстанови	играта	след	нейно	спиране
•	 предоставя	на	съответните	органи	доклад	от	срещата,	в	който	
е	посочена	информация,	относно	дисциплинарни	мерки	пред-
приети	 срещу	 състезатели	 и/или	 представители	 на	 отборите,	
както	 и	 за	 други	 инциденти,	 настъпили	 преди,	 по	 време	 или	
след	края	на	срещата

Решения на съдията

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

Съдията	може	да	промени	решението	си	единствено,	ако	уста-
нови,	че	то	е	неправилно	или	по	свое	усмотрение	след	консул-
тации	с	асистент-съдиите	или	четвъртия	съдия	и	при	условие	че	
не	е	подновил	играта	или	прекратил	срещата.

Решения на Международния борд на футболните асоциации

Решение 1
Съдията (или ако случаят го налага, асистент-съдиите или 
четвъртия съдия) не носи отговорност за:
- каквито и да било контузии понесени от състезатели, офи-

циални лица или зрители;
- каквито и да било имуществени щети;
- каквито и да било щети понесени от отделни лица, клубове, 

фирми, асоциации или други органи, които са причинени или 
могат да бъдат причинени от отсъжданията, които той е 
направил във връзка с Правилата на играта или стандарт-
ните процедури за провеждане, изиграване и ръководене на 
футболни срещи.

ПРАВИЛО 5 – СЪДИЯ
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Тези отсъждания може да включват:
•  решение, че състоянието на игралното поле или прилежа-

щите съоръжения, както и метеорологичните условия поз-
воляват или не позволяват срещата да бъде проведена

•  решение срещата да бъде прекратена поради някаква при-
чина

•  решение относно пригодността за използването на инста-
лациите и оборудването по време на срещата

•  решение да бъде или да не бъде спряна срещата поради на-
меса от страна на зрителите или каквито и да било про-
блеми в зрителските сектори

•  решение да бъде или да не бъде спряна играта, за да могат 
контузените състезатели да напуснат игралното поле, за 
да им бъде оказана лекарска помощ

•  решение да настоява контузен състезател да бъде изнесен 
от игралното поле, за да му бъде оказана лекарска помощ

•  решение да позволи или да не позволи на състезателите да 
носят определено облекло или екипировка

• решение (дотолкова, доколкото това влиза в правомощи-
ята му) да позволи или да не позволи лица (включително 
представители на отборите или служители на стадиона, 
служители на реда, фотографи или други представители 
на медиите) да се намират в непосредствена близост до 
игралното поле

•  други решения, които той може да вземе според Правилата 
на играта или в съответствие с неговите задължения, съ-
гласно изискванията на ФИФА, правилата или правилника 
на конфедерацията, асоциацията-членка или лигата, в рам-
ките на който се провежда срещата

Решение 2
В турнири или състезания, в които участва четвърти съ-
дия, неговата роля и задължения трябва да съответстват 
на одобрените от МБФА инструкции, които се съдържат в 
настоящото издание.

Решение 3
При използване на технология на гол-линията (ТГЛ) съдиите 
имат задължението да я тестват преди мача според ин-
струкциите на ФИФА за ТГЛ. Ако ТГЛ не функционира според 
упътванията, съдията не трябва да я използва и да докладва 
това пред съответния орган.

ПРАВИЛО 5 – СЪДИЯ
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Задължения

За	футболните	срещи	могат	да	се	назначат	и	двама	асистент-
съдии,	чиято	задача	е	да	показват	следното	(като	съдията	взима	
крайното	решение):
•	 Кога	топката	е	напуснала	с	целия	си	обем	игралното	поле
•	 Кой	отбор	трябва	да	изпълни	ъглов	удар,	удар	от	вратата	или	
странично	хвърляне

•	 Кога	може	да	бъде	отсъдена	засада	на	някой	от	състезателите
•	 Когато	се	изисква	извършването	на	смяна
•	 Извършено	ли	е	нарушение	или	друг	инцидент	извън	поле-
зрението	на	съдията

•	 Да	преценяват	нарушенията,	в	случаите	когато	асистент-съ-
диите	са	по-близо	до	мястото	на	събитието,	отколкото	съди-
ята	(това	включва,	в	определени	ситуации	и	нарушения,	из-
вършени	в	наказателното	поле)

•	 При	изпълнение	на	наказателни	удари	–	дали	вратарят	се	е	
придвижил	напред	преди	топката	да	бъде	ритната,	както	и	да	
установят	дали	топката	е	пресякла	линията	на	вратата

Взаимодействие

Асистент-съдиите	 също	 така	 трябва	 да	 съдействат	 на	 съдия-
та	 при	 ръководенето	 на	 срещата	 в	 съответствие	 с	Правилата	
на	играта.	В	частност,	асистент-съдиите	могат	да	влязат	на	иг-
ралното	поле,	за	да	помогнат	да	бъде	спазена	дистанцията	от	
9.15	м	(10	ярда).

В	случай	на	неправомерна	намеса	или	неправилно	поведение,	
съдията	може	да	освободи	своите	асистенти	от	задълженията	
им	и	да	представи	доклад	пред	съответните	органи.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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Полувремена

Всяка	среща	се	състои	от	две	полувремена	като	всяко	от	 тях	
има	продължителност	45	минути	освен,	ако	не	бъде	договоре-
но	друго	между	съдията	и	двата	отбора.	Всички	споразумения	
относно	 промени	 във	 времетраенето	 на	 полувремената	 (на-
пример	продължителността	на	полувремената	да	бъде	съкра-
тена	на	40	минути,	поради	недостатъчно	осветление)	трябва	да	
бъдат	направени	преди	началото	на	срещата	и	да	съответстват	
на	правилата	на	турнира.

Почивка между полувремената

Състезателите	имат	право	на	почивка	между	полувремената.
Почивката	не	може	да	бъде	по-дълга	от	15	минути.
Времетраенето	на	почивката	трябва	да	бъде	регламентирано	
от	правилата	на	турнира.
Продължителността	на	почивката	между	полувремената	може	
да	бъде	променена	само	със	съгласието	на	съдията.

ПРАВИЛО 7 – ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СРЕЩАТА
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Добавено време

Времетраенето	на	всяко	едно	от	полувремената	може	да	бъде	
удължено	поради	загуба	на	време	в	резултат	на:
•	 смени
•	 определяне	на	степента	на	контузия	на	състезателите
•	 изнасяне	на	контузените	състезатели	извън	игралното	поле	с	
цел	оказване	на	медицинска	помощ

•	 бавене	на	време
•	 друга	причина

Разрешеното	допълнителното	време	за	игра	е	по	преценка	на	
съдията.

Наказателни удари

Ако	трябва	да	бъде	изпълнен	или	повторно	изпълнен	наказа-
телен	удар,	времетраенето	на	полувремето	се	удължава,	докато	
не	бъде	завършено	изпълнението	му.

Прекратена среща

Прекратените	 срещи	 се	 преиграват,	 освен	 ако	 правилата	 на	
турнира	не	предвиждат	друго.

ПРАВИЛО 7 – ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СРЕЩАТА
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Дефиниция на Начален удар

Ударът	от	центъра	се	използва	за	започване	или	подновяване	
на	играта:
•	 в	началото	на	срещата
•	 след	като	бъде	отбелязан	гол
•	 в	началото	на	второто	полувреме	на	срещата
•	 в	 началото	 на	 всяка	 от	 частите	 на	 продълженията,	 ако	 се	
предвиждат	от	регламента	на	състезанието

Може	да	бъде	отбелязан	гол	директно	от	начален	удар.

Процедура

Преди начален удар в началото на мача или продълже-
нията
•	хвърля	се	монета	(„ези-тура“)	и	отборът,	който	спечели	жре-
бия	избира	коя	врата	да	атакува	през	първото	полувреме
•	противниковият	отбор	изпълнява	начален	удар	за	започване	
на	срещата
•	отборът,	 който	е	 спечелил	жребия	преди	началото	на	 сре-
щата,	изпълнява	начален	удар	за	започване	на	второто	полу-
време
•	през	второто	полувреме	на	срещата	отборите	сменят	местата	
си	и	вратите,	които	атакуват

Начален удар
•	 След	 като	 някой	 от	 отборите	 отбележи	 гол,	 другият	 отбор	
трябва	да	изпълни	начален	удар

•	 Всички	състезатели	се	намират	в	своята	половина	от	игрално-
то	поле

•	 Противниците	 на	 отбора,	 който	 изпълнява	 начален	 удар,	
трябва	да	са	на	поне	9.15	м	(10	ярда)	от	топката,	докато	тя	не	
бъде	вкарана	в	игра

•	 Топката	трябва	да	бъде	поставена	неподвижно	в	центъра	на	
терена

•	 Съдията	трябва	да	даде	сигнал
•	 Топката	влиза	в	игра	след	като	бъде	ритната	и	се	придвижи	
напред

•	 Състезателят,	който	е	изпълнил	начален	удар	няма	право	да	
играе	с	топката	повторно,	докато	тя	не	докосне	друг	състеза-
тел

ПРАВИЛО 8 – НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА
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Нарушения и санкции

Ако	състезателят,	който	е	изпълнил	начален	удар,	докосне	топ-
ката	повторно,	преди	тя	да	докосне	някой	от	останалите	състе-
затели:
•	 присъжда	се	непряк	свободен	удар	за	противниковия	отбор.	
Непрекият	свободен	удар	трябва	да	бъде	изпълнен	от	място-
то,	където	е	извършено	нарушението	(вж.	Правило	13	–	По-
ложение	при	свободен	удар).

При	други	нарушения	на	процедурата	по	изпълнение	на	нача-
лен	удар:
•	 ударът	от	центъра	се	изпълнява	повторно

Дефиниция за Съдийска топка

Съдийска	топка	е	метод	за	подновяване	на	играта,	когато	съ-
дията	трябва	да	спре	играта	временно	по	някаква	причина,	не-
упомената	другаде	в	Правилата	на	играта,	докато	топката	е	още	
в	игра.

ПРАВИЛО 8 – НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА



33

Процедура

Съдията	хвърля	топката	на	мястото,	където	тя	се	е	намирала	в	
момента	на	спиране	на	играта	освен,	ако	играта	е	спряна	във	
вратарското	поле.	В	този	случай	съдията	пуска	топката	на	ли-
нията	 на	 вратарското	 поле,	 която	 е	 успоредна	 на	 линията	 на	
вратата	в	точката,	която	е	разположена	най-близо	до	мястото	
където	е	била	спряна	играта.

Топката	е	в	игра,	когато	докосне	земята.

Нарушения и санкции

Пускането	на	съдийска	топка	трябва	да	бъде	повторено,	ако:
•	 топката	е	докоснала	някой	от	състезателите	преди	да	докосне	
земята

•	 топката	е	напуснала	игралното	поле,	 след	като	е	докоснала	
земята,	но	без	да	бъде	докосната	от	никой	от	състезателите

Ако	топката	влезе	във	вратата:
•	ако	от	съдийска	топка,	топката	е	ритната	директно	във	вра-
тата	на	противника,	се	отсъжда	удар	от	вратата
•	ако	от	съдийска	топка,	топката	е	ритната	директно	в	собст-
вената	врата,	се	отсъжда	ъглов	удар	за	противниковия	отбор

ПРАВИЛО 8 – НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА
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Ако топката рикошира от 
флагче за изпълнение на 
ъглови удари, странична 
или напречна греда и се 

върне на терена, тя е в игра

Топката е в игра

Топката е вън от игра

Топката е в игра

Топката е в игра
Топката е в игра

Топка вън от игра

Топката	е	вън	от	игра,	когато:
•	 тя	е	пресякла	с	целия	си	обем	линията	на	вратата	или	стра-
ничната	линия,	независимо	дали	това	е	станало	по	земя	или	
по	въздух

•	 играта	е	спряна	от	съдията

Топка в игра

Във	всички	останали	случаи	 топката	е	в	игра,	включително	и	
ако:
•	 топката	 рикошира	 от	 странична	 греда,	 напречна	 греда	 или	
флагчето	за	корнер	и	остане	в	границите	на	игралното	поле

•	 топката	рикошира	от	съдията	или	асистент-съдиите	когато	те	
се	намират	в	рамките	на	игралното	поле

ПРАВИЛО 9 - ТОПКА В ИГРА И ВЪН ОТ ИГРА
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Отбелязан гол

Гол	е	отбелязан,	ако	топката	с	целия	си	обем	премине	линията	
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.

Победител

Отборът,	който	отбележи	повече	голове	по	време	на	срещата	е	
победител.	Ако	и	двата	отбора	отбележат	еднакъв	брой	голове	
или	ако	изобщо	не	бъдат	отбелязани	голове,	резултатът	е	равен.

Правила на турнира

Ако	правилата	на	турнира	изискват	да	бъде	излъчен	победител,	
след	като	даден	мач	или	мачове	с	разменено	домакинство	за-
вършат	при	равен	резултат,	единствените	допустими	процедури	
за	определянето	на	отбора-победител	са	тези,	които	са	одобре-
ни	от	МБФА,	а	именно:
•	 правилото	за	гол	на	чужд	терен
•	 продължения
•	 удари	от	точката	за	изпълнение	на	наказателен	удар

Технология на гол-линията (ТГЛ)

ТГЛ	може	да	се	използва	за	подкрепа	на	съдийското	решение	дали	гол	е	
отбелязан	или	не.	Използването	на	ТГЛ	се	урежда	от	съответните	правила	
на	състезанието.

ГОЛ

НЯМА ГОЛ

НЯМА ГОЛ

НЯМА ГОЛ

ПРАВИЛО 10 – ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОЛ
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ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА

Положение на засада

Ако	някой	състезател	се	намира	в	положение	на	засада,	 това	
само	по	себе	си	не	представлява	нарушение.
Даден	състезател	се	намира	в	положение	на	засада,	ако:
•	 той	се	намира	по-близо	до	противниковата	линия	на	вратата,	
в	сравнение	с	топката	и	предпоследния	състезател	на	против-
ника

Даден	състезател	не	се	намира	в	положение	на	засада,	ако:
•	 той	е	в	собствената	половина	на	игралното	поле	или
•	 той	се	намира	на	една	линия	с	предпоследния	състезател	на	
противника	или

•	 той	е	на	една	линия	с	последните	двама	състезатели	на	про-
тивника	

Кога трябва да бъде отсъдена засада

Засада	се	отсъжда	на	състезател,	който	се	намира	в	положение	
на	засада,	само	ако	в	момента,	в	който	топката	бъде	докосната	
или	отиграна	от	някой	от	съотборниците	му,	той	участва	актив-
но	в	играта,	по	преценка	на	съдията,	като:
•	 се	намесва	в	играта	или
•	 влияе	на	противник	или
•	 извлича	предимство	благодарение	на	позицията,	в	която	се	
намира

Кога не трябва да бъде отсъждана засада

Не	се	отсъжда	засада	на	състезател,	ако	той	получи	топката	ди-
ректно	от:
•	 удар	от	вратата	или
•	 странично	хвърляне	или
•	 ъглов	удар

Нарушения и санкции

При	 отсъждане	 на	 засада,	 съдията	 трябва	 да	 предостави	 на	
противниковия	 отбор	 правото	 да	 изпълни	 непряк	 свободен	
удар	от	мястото,	където	е	направено	нарушението	(вж.	Правило	
13	–	Положение	на	Свободен	удар)



37

Непозволената игра и некоректното поведение се наказват 
както следва:

Пряк свободен удар

Ако	някой	от	състезателите	извърши	някое	от	следните	седем	
нарушения	по	начин,	 който	 съдията	 сметне	 за	невнимателен,	
безразсъден	 или	 свързан	 с	 употреба	 на	 прекомерна	 сила,	 се	
отсъжда	пряк	свободен	удар	в	полза	на	противниковия	отбор:
•		рита	или	се	опитва	да	ритне	противников	състезател
•		спъва	или	се	опитва	да	спъне	противников	състезател
•		скача	върху	противников	състезател
•		атакува	противников	състезател	по	буен	или	опасен	начин
•		удря	или	се	опитва	да	удари	противников	състезател
•		бута	противников	състезател
•		изблъсква	противников	състезател

Пряк	свободен	удар	в	полза	на	противниковия	отбор	се	отсъж-
да	и	ако	някой	от	състезателите	извърши	някое	от	следните	три	
нарушения:
•		задържа	противников	състезател
•		наплюва	противников	състезател
•			умишлено	 докосва	 или	 хваща	 топката	 с	 ръце	 (изключение	
прави	вратарят	в	границите	на	своето	наказателно	поле)

Прекият	свободен	удар	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	къ-
дето	е	извършено	нарушението.	(вж.	Правило	13	–	Положение	
на	Свободен	удар)

Наказателен удар (дузпа)

Наказателен	удар	се	отсъжда,	когато	някое	от	горепосочените	
десет	нарушения	бъде	извършено	от	състезател	в	неговото	на-
казателно	поле,	независимо	от	местонахождението	на	топката,	
при	условие	че	топката	е	в	игра.

ПРАВИЛО 12 – НЕПОЗВОЛЕНА ИГРА И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ



38

Непряк свободен удар

Непряк	свободен	удар	в	полза	на	противниковия	отбор	се	от-
съжда,	ако	вратарят	извърши	някое	от	следните	четири	нару-
шения	в	границите	на	своето	наказателно	поле:
•			след	като	вземе	топката	с	ръце,	я	държи	повече	от	шест	се-
кунди,	преди	да	се	освободи	от	нея	

•			докосне	топката	още	веднъж	с	ръце,	след	като	се	е	освобо-
дил	от	нея	и	ако	тя	не	е	докоснала	друг	състезател

•	 докосне	топката	с	ръце	след	като	тя	умишлено	му	е	била	по-
дадена	с	крак	от	негов	съотборник

•	 докосне	 топката	 с	 ръце	 след	 като	 я	 е	 получил	 директно	 от	
странично	хвърляне,	изпълнено	от	негов	съотборник

Непряк	свободен	удар	в	полза	на	противниковия	отбор	се	от-
съжда	също	така	и	ако,	по	преценка	на	съдията,	някой	от	със-
тезателите:
•		играе	по	опасен	начин
•		пречи	на	придвижването	на	противников	състезател
•		пречи	на	вратаря,	който	държи	топката,	да	се	освободи	от	нея
•		извършва	друго	нарушение,	неупоменато	досега	в	Правило	
12,	в	резултат	на	което	играта	е	спряна,	за	да	бъде	направено	
предупреждение	или	за	да	бъде	отстранен	състезател.

Непрекият	свободен	удар	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото,	
където	е	извършено	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положе-
ние	на	свободен	удар).

Дисциплинарни санкции

Жълт	картон	се	показва	на	играещ	състезател,	резервен	състе-
зател	или	сменен	състезател,	за	да	се	отправи	официално	пре-
дупреждение.

Червен	картон	се	показва	на	играещ	състезател,	резервен	със-
тезател	или	сменен	състезател,	за	да	бъде	отстранен	от	игра.

Червен	или	жълт	картон	може	да	бъде	показан	единствено	на	
играещи	състезатели,	резервни	състезатели	или	сменени	със-
тезатели.

ПРАВИЛО 12 – НЕПОЗВОЛЕНА ИГРА И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
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Съдията	има	право	да	предприема	дисциплинарни	санкции	от	
момента,	в	който	той	влиза	на	игралното	поле	до	момента,	в	
който	напуска	игралното	поле	след	последния	съдийски	сигнал.

Състезател,	който	извърши	на	игралното	поле	или	извън	него	
нарушение,	 за	 което	 следва	 да	 получи	 предупреждение	 или	
да	бъде	отстранен	от	играта,	и	то	е	насочено	към	противников	
състезател,	съотборник,	съдия,	асистент-съдия	или	друго	лице,	
се	наказва	съобразно	естеството	на	извършеното	нарушение.

Нарушения, за които се отправя предупреждение

Ако	някой	състезател	извърши	някое	от	следните	седем	нару-
шения,	той	трябва	да	бъде	предупреден	и	да	му	бъде	показан	
жълт	картон:
•		неспортсменско	поведение
•		изразяване	на	несъгласие	устно	или	чрез	действие
•		постоянно	нарушаване	Правилата	на	играта
•		забавяне	подновяването	на	играта
•	 неспазване	 на	 необходимото	 разстояние,	 когато	 играта	 се	
подновява	 чрез	 изпълнение	 на	 ъглов	 удар,	 свободен	 удар	
или	странично	хвърляне

•		влизане	или	завръщане	на	игралното	поле	без	разрешението	
на	съдията

•	 	умишлено	 напускане	 на	 игралното	 поле	 без	 разрешението	
на	съдията

На	резервен	състезател	или	 сменен	състезател	 се	прави	пре-
дупреждение,	ако	извърши	някое	от	следните	три	нарушения:
•		неспортсменско	поведение
•		изразяване	на	несъгласие	устно	или	чрез	действие
•		забавяне	подновяването	на	играта

ПРАВИЛО 12 – НЕПОЗВОЛЕНА ИГРА И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ



40

Нарушения, за които се отстранява от играта

Състезател,	резервен	състезател	или	заменен	състезател	се	от-
странява	от	играта,	ако	извърши	някое	от	следните	седем	на-
рушения:
•		сериозна	груба	игра
•		упражнява	насилие
•		наплюва	противников	състезател	или	друго	лице
•	 възпрепятства	противниковия	отбор	да	отбележи	гол	при	от-
правен	удар	или	при	очевидна	възможност	за	отбелязване	на	
гол	като	докосва	или	хваща	топката	с	ръце	(това	не	се	отнася	
за	вратаря	в	границите	на	собственото	му	наказателно	поле)

•	 възпрепятства	 противников	 състезател	 при	 очевидна	 въз-
можност	за	отбелязване	на	 гол	при	придвижването	му	към	
неговата	врата	като	извърши	нарушение,	което	е	наказуемо	
със	свободен	или	наказателен	удар

•	 използва	 агресивни,	 обидни	 или	 нецензурни	 изрази	 и/или	
жестове

•	 получава	второ	официално	предупреждение	(жълт	картон)	в	
една	и	съща	среща

Състезател,	резервен	състезател	или	заменен	състезател,	който	
е	бил	отстранен	трябва	да	напусне	игралното	поле,	околности-
те	му	и	техническата	зона.

ПРАВИЛО 12 – НЕПОЗВОЛЕНА ИГРА И НЕКОРЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
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Видове свободни удари

Свободните	удари	биват	преки	и	непреки.

Пряк свободен удар

Топката влиза във вратата:
•	 ако	 след	 изпълнение	 на	 пряк	 свободен	 удар,	 топката	 влезе	
директно	в	противниковата	врата,	се	отсъжда	гол

•	 	ако	 след	 изпълнение	 на	 пряк	 свободен	 удар	 топката	 влезе	
директно	в	собствената	врата,	се	отсъжда	ъглов	удар	в	полза	
на	противниковия	отбор

Непряк свободен удар

Сигнал
Съдията	показва,	че	свободният	удар	е	непряк	като	вдигне	ръ-
ката	си	над	главата.	Той	трябва	да	задържи	ръката	си	в	това	по-
ложение,	докато	не	бъде	изпълнен	удара	и	топката	не	докосне	
някой	от	състезателите	или	излезе	извън	игра.

Топката влиза във вратата
След	изпълнение	на	непряк	свободен	удар	може	да	бъде	отбе-
лязан	гол,	само	ако	топката	е	докоснала	някой	от	състезателите,	
преди	да	влезе	във	вратата.
•	 Ако	след	изпълнение	на	непряк	свободен	удар	топката	влезе	
директно	в	противниковата	врата,		се	отсъжда	удар	от	вратата	
за	противниковия	отбор	

•		Ако	след	изпълнение	на	непряк	свободен	удар	топката	влезе	
директно	в	собствената	врата,	се	отсъжда	ъглов	удар	за	про-
тивниковия	отбор

Процедура

Както	при	преките,	така	и	при	непреките	свободни	удари,	топ-
ката	трябва	да	бъде	неподвижна,	когато	се	изпълнява	ударът.	
Състезателят,	 който	 е	изпълнил	 удара,	 няма	право	да	играе	 с	
топката	повторно,	докато	тя	не	докосне	друг	състезател.

ПРАВИЛО 13 – СВОБОДНИ УДАРИ



42

Място на изпълнение на свободния удар

Свободен удар в границите на наказателното поле
Пряк или непряк свободен удар за защитаващия се отбор:
•	 	Всички	противникови	 състезатели	 трябва	 да	 се	 намират	 на	
най-малко	9.15	м	(10	ярда)	от	топката

•	 	Всички	противникови	състезатели	трябва	да	се	намират	из-
вън	наказателното	поле	докато	топката	не	влезе	в	игра

•		Топката	влиза	в	игра,	след	като	бъде	ритната	директно	извън	
границите	на	наказателното	поле

•		Изпълнението	на	свободен	удар	от	вратарското	поле	може	да	
бъде	извършено	от	всяка	точка	в	рамките	на	това	поле

Непряк свободен удар в полза на атакуващия отбор
•		Всички	противникови	състезатели	трябва	да	бъдат	най-малко	
на	9.15	м	(10	ярда)	от	топката	докато	тя	не	влезе	в	игра,	освен	
ако	те	не	се	намират	на	своята	линия	на	вратата	между	стра-
ничните	греди

•		Топката	влиза	в	игра	след	като	бъде	ритната	и	помръдне
•		Изпълнението	на	непряк	свободен	удар	в	границите	на	вра-
тарското	поле	трябва	да	бъде	извършено	от	тази	точка	от	ли-
нията,	ограничаваща	вратарското	поле	и	разположена	успо-
редно	на	линията	на	вратата,	която	е	най-близо	до	мястото	на	
нарушението

Свободен удар извън границите на наказателното поле
•	 Всички	противникови	състезатели	трябва	да	бъдат	най-малко	
на	9.15	м	(10	ярда)	от	топката,	докато	тя	не	влезе	в	игра

•		Топката	влиза	в	игра	след	като	бъде	ритната	и	помръдне
•	 	Свободният	 удар	 трябва	 да	 бъде	 изпълнен	 от	 мястото	 на	
извършване	на	нарушението	или	от	мястото,	 където	е	била	
топката,	 когато	е	извършено	нарушението	 (в	 зависимост	от	
нарушението)

ПРАВИЛО 13 – СВОБОДНИ УДАРИ
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Нарушения и санкции

Ако	при	изпълнение	на	свободен	удар	някой	от	противникови-
те	състезатели	се	намира	на	по-малко	от	необходимото	разсто-
яние	от	топката:
•		ударът	се	изпълнява	повторно

Ако	при	изпълнение	на	свободен	удар	от	защитаващия	се	от-
бор	в	рамките	на	собственото	му	наказателно	поле	топката	не	
бъде	вкарана	директно	в	игра:
•		ударът	се	изпълнява	повторно

Изпълнение на свободен удар от състезател, различен от 
вратаря
Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	състезателят,	изпъл-
нил	свободния	удар,	я	докосне	повторно	(освен	ако	не	действа	
с	ръцете	си),	преди	тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	 отсъжда	непряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	състезателят	който	
е	изпълнил	свободния	удар,	 умишлено	пипне	 топката	с	ръка,	
преди	тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	 отсъжда	 пряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	 отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

•	 ако	нарушението	е	извършено	в	границите	на	наказателното	
поле	на	състезателя,	който	е	изпълнил	свободния	удар,	се	от-
съжда	наказателен	удар	

ПРАВИЛО 13 – СВОБОДНИ УДАРИ
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Изпълнение на свободен удар от вратаря
Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	вратарят,	изпълнил	
свободния	 удар,	 я	 докосне	повторно	 (освен	 ако	не	действа	 с	
ръцете	си)	преди	тя	да	докосне	друг	състезател,	тогава:
•	 се	отсъжда	непряк	 свободен	 удар	 за	противниковия	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	вратарят,	изпълнил	
свободния	удар,	умишлено	хване		топката	с	ръка,	преди	тя	да	
докосне	друг	състезател:
•	 ако	нарушението	е	извършено	извън	наказателното	поле	на	
вратаря,	 се	 отсъжда	 пряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	
отбор.	Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извърш-
ване	на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свобо-
ден	удар)

•	 ако	нарушението	е	извършено	в	наказателното	поле	на	вра-
таря,	 се	 отсъжда	 непряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	
отбор.	 Ударът	 трябва	 да	 бъде	 изпълнен	 от	 мястото	 на	 из-
вършване	на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	
свободен	удар)

ПРАВИЛО 13 – СВОБОДНИ УДАРИ
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Наказателен	 удар	 се	 отсъжда	 срещу	 отбора,	 който	 извърши	
едно	от	десетте	нарушения,	за	които	се	отсъжда	пряк	свободен	
удар	вътре	в	неговото	наказателно	поле	и	докато	топката	е	в	
игра.

Директно	от	наказателен	удар	може	да	бъде	отбелязан	гол.

Времето	 се	 удължава	 за	изпълнението	на	наказателен	 удар	 в	
края	на	всяко	полувреме	или	в	края	на	всяко	продължение.

Положение на топката и състезателите

Топката:
•	 трябва	да	бъде	поставена	на	точката	за	изпълнение	на	нака-
зателен	удар

Състезателят,	който	изпълнява	наказателен	удар:
•	 трябва	ясно	да	е	идентифициран

Защитаващият	вратар:
•	 трябва	да	остане	на	своята	гол-линия	с	лице	към	изпълнява-
щия	наказателния	удар	и	между	страничните	греди	на	врата-
та	дотогава,	докато	топката	бъде	ритната

Останалите	 състезатели,	 освен	 изпълняващия	 наказателния	
удар,	трябва	да	са	разположени:
•	 вътре	в	игралното	поле
•	 извън	наказателното	поле
•	 зад	точката	за	изпълнение	на	наказателен	удар
•	 на	разстояние	най-малко	9,15	м	(10	ярда)	от	точката	за	изпъл-
нение	на	наказателен	удар

Процедура	

•	 След	 като	 състезателите	 са	 заели	 позиция	 в	 съответствие	 с	
настоящото	правило,	съдията	дава	сигнал	за	изпълнението	на	
наказателния	удар.

•	 Състезателят,	който	изпълнява	наказателния	удар,	трябва	да	
ритне	топката	напред

•	 След	това	той	няма	право	да	играе	с	топката	повторно,	дока-
то	тя	не	докосне	друг	състезател

•	 Топката	е	в	игра,	след	като	бъде	ритната	и	помръдне	напред
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При	изпълнение	на	наказателни	удари	в	редовното	време	или	
ако	 бъде	 удължено	 някое	 полувреме	 с	 цел	 изпълнение	 или	
повторение	изпълнението	на	наказателен	удар,	голът	се	зачи-
та	и	ако	преди	да	премине	между	страничните	и	напречната	
греди:
•	 топката	докосне	някоя	от	или	и	двете	странични	греди	и/или	
напречната	греда,	и/или	вратаря

Съдията	решава	кога	изпълнението	на	наказателния	удар	е	за-
вършило.

Нарушения и санкции

Ако съдията даде сигнал за изпълнение на наказателен 
удар и настъпи една от следните ситуации, преди топ-
ката да влезе в игра:

	Ако	състезателят,	изпълняващ	наказателния	удар,	извърши	на-
рушение	на	Правилата	на	играта:
•	 съдията	разрешава	изпълнението	на	наказателния	удар
•	 ако	топката	влезе	във	вратата,	наказателният	удар	трябва	да	
бъде	изпълнен	повторно

•	 ако	топката	не	влезе	във	вратата,	съдията	трябва	да	спре	иг-
рата	и	да	поднови	срещата	с	изпълнение	на	непряк	свободен	
удар	от	защитаващия	се	отбор	от	мястото,	където	е	извърше-
но	нарушението.

	
	Ако	вратарят,	извърши	нарушение	на	Правилата	на	играта:
•	 съдията	разрешава	изпълнението	на	наказателния	удар
•	 ако	топката	влезе	във	вратата,	се	признава	гол
•	 ако	топката	не	влезе	във	вратата,	наказателният	удар	трябва	
да	бъде	изпълнен	повторно

	Ако	някой	от	съотборниците	на	състезателя,	изпълняващ	нака-
зателния	удар,	извърши	нарушение	на	Правилата	на	играта:
•	 съдията	разрешава	изпълнението	на	наказателния	удар
•	 ако	топката	влезе	във	вратата,	наказателният	удар	трябва	да	
бъде	изпълнен	повторно

•	 ако	топката	не	влезе	във	вратата,	съдията	трябва	да	спре	иг-
рата	и	да	поднови	срещата	с	изпълнение	на	непряк	свободен	
удар	от	защитаващия	се	отбор	от	мястото,	където	е	извърше-
но	нарушението.

	

ПРАВИЛО 14 – НАКАЗАТЕЛЕН УДАР (ДУЗПА)



47

	Ако	някой	от	съотборниците	на	вратаря,	наруши	Правилата	на	
играта:
•	 съдията	разрешава	изпълнението	на	наказателния	удар
•	 ако	топката	влезе	във	вратата,	се	признава	гол
•	 ако	топката	не	влезе	във	вратата,	наказателният	удар	трябва	
да	бъде	изпълнен	повторно

	Ако	 поне	 по	 един	 от	 състезателите	 на	 двата	 отбора	 наруши	
Правилата	на	играта,	тогава:
•	 наказателният	удар	трябва	да	бъде	изпълнен	повторно

Ако след изпълнението на наказателния удар:
	Състезателят,	 изпълнил	 наказателния	 удар,	 докосне	 повторно	
топката	(освен	ако	не	действа	с	ръцете	си)	преди	тя	да	докосне	
друг	състезател,	тогава:
•	 се	отсъжда	непряк	 свободен	 удар	 за	противниковия	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

	Състезателят,	 изпълнил	 наказателния	 удар,	 умишлено	 пипне	
топката	с	ръка	преди	тя	да	докосне	друг	състезател,	тогава:
•	 се	 отсъжда	 пряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	 отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

	Топката	докосне	чужд	предмет	докато	се	движи	напред,	тогава:
•	 наказателният	удар	трябва	да	бъде	изпълнен	повторно

Топката	 рикошира	 обратно	 в	 игралното	 поле	 от	 вратаря,	 на-
пречната	 греда	 или	 страничните	 греди	 и	 след	 това	 докосне	
чужд	предмет,	тогава:
•	 съдията	трябва	да	спре	играта
•	 играта	се	подновява	със	съдийска	 топка	на	мястото,	 където	
топката	е	докоснала	чуждия	предмет,	освен	ако	 тя	докосне	
чуждия	предмет	вътре	във	вратарското	поле.	В	 този	случай	
съдията	отсъжда	съдийска	топка,	която	се	изпълнява	на	ли-
нията	на	вратарското	поле,	която	е	успоредна	на	линията	на	
вратата	в	точката,	която	е	разположена	най-близо	до	мястото,	
където	се	е	намирала	топката	при	спирането	на	играта.	
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Страничното	хвърляне	е	един	от	методите	за	подновяване	на	
играта.

Странично	 хвърляне	 се	 отсъжда	 за	 противниковия	 отбор	 на	
състезателя,	 който	 последен	 е	 докоснал	 топката,	 преди	 тя	 да	
пресече	с	целия	си	обем	страничната	линия	по	въздуха	или	по	
земята.

Не	може	да	бъде	отбелязан	гол	директно	от	странично	хвър-
ляне.

Процедура

В	момента	на	хвърлянето	на	топката	състезателят,	изпълняващ	
странично	хвърляне	трябва:
•	 да	е	застанал	с	лице	към	игралното	поле
•	 да	е	поставил	част	от	всеки	свой	крак	на	страничната	линия	
или	на	земята	зад	нея

•	 да	държи	топката	с	двете	си	ръце
•	 да	хвърли	топката	отзад	и	над	главата	си
•	 да	хвърли	топката	от	точката,	където	тя	е	напуснала	игрално-
то	поле

Всички	противникови	състезатели	 трябва	да	бъдат	най-малко	
на	2	метра	(2	ярда)	от	мястото	на	изпълнение	на	страничното	
хвърляне.

Топката	влиза	в	игра	веднага	след	като	
влезе	на	терена.

Хвърлящият	 няма	 право	 да	 играе	 с	
топката	повторно,	докато	тя	не	докос-
не	някой	от	останалите	състезатели.
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Нарушения и санкции

Странично хвърляне, изпълнено от състезател, който 
не е вратар
Ако,	след	като	топката	влезе	в	игра,	хвърлящият	докосне	топка-
та	повторно	(освен	ако	не	действа	с	ръце),	преди	тя	да	докосне	
някой	от	останалите	състезатели,	тогава:
•	 се	 отсъжда	непряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

Ако,	след	като	топката	влезе	в	игра,	хвърлящият	умишлено	пи-
пне	топката	с	ръце,	преди	тя	да	докосне	някой	от	останалите	
състезатели,	тогава:
•		се	 отсъжда	 пряк	 свободен	 удар	 за	 противниковият	 отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

•	 ако	нарушението	е	извършено	в	границите	на	наказателното	
поле	на	изпълняващия,	се	отсъжда	наказателен	удар	за	про-
тивниковия	отбор.

Странично хвърляне, изпълнено от вратаря
Ако,	след	като	топката	влезе	в	игра	вратарят,	изпълнил	странич-
ното	хвърляне	докосне	топката	повторно	(освен	ако	не	действа	
с	ръце),	преди	тя	да	докосне	някой	от	останалите	състезатели,	
тогава:
•	 се	отсъжда	непряк	 свободен	 удар	 за	противниковия	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

Ако,	 след	 като	 топката	 влезе	 в	игра	 вратарят,	 изпълнил	 стра-
ничното	хвърляне	умишлено	задържи	топката	с	ръце	преди	тя	
да	докосне	някой	от	останалите	състезатели:
•		ако	нарушението	е	извършено	извън	наказателното	поле	на	
вратаря,	 се	 отсъжда	 пряк	 свободен	 удар	 за	 противниковия	
отбор.	Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извърш-
ване	на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	сво-
боден	удар)
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•		ако	нарушението	е	извършено	в	наказателното	поле	на	вра-
таря,	 се	 отсъжда	 непряк	 свободен	 удар.	 Ударът	 трябва	 да	
бъде	 изпълнен	 от	 мястото	 на	 извършване	 на	 нарушението	
(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	удар)

Ако	някой	от	противниковите	състезатели	отвлича	вниманието	
или	пречи	на	хвърлящия	по	недопустим	начин,	тогава:
•	 той	трябва	да	бъде	предупреден	за	неспортсменско	поведе-
ние

Във	всички	останали	случаи	на	нарушение	на	настоящото	Пра-
вило
•	 изпълнението	на	странично	хвърляне	трябва	да	бъде	предос-
тавено	на	противниковия	отбор
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Ударът	от	вратата	е	един	от	методите	за	подновяване	на	играта.
Удар	 от	 вратата	 се	 отсъжда,	 когато,	 след	 като	 докосне	 състе-
зател	на	атакуващия	отбор,	 топката	пресече	 с	целия	 си	обем	
линията	на	 вратата,	 независимо	дали	по	 земя	или	по	 въздух,	
като	при	това	не	е	отбелязан	гол	в	съответствие	с	Правило	10

От	удар	от	вратата	директно	може	да	бъде	отбелязан	 гол,	но	
само	срещу	противниковия	отбор.

Процедура	

•	 Топката	трябва	да	бъде	ритната	от	която	и	да	е	точка	от	вра-
тарското	поле	от	състезател	на	защитаващия	се	отбор

•	 Противниковите	 състезатели	 трябва	 да	 останат	 извън	нака-
зателното	поле	на	защитаващия	се	отбор,	докато	топката	не	
бъде	вкарана	в	игра

•	 Състезателят,	който	е	изпълнил	удар	от	врата,	няма	право	да	
докосва	повторно	топката,	докато	тя	не	докосне	някой	от	ос-
таналите	състезатели

•	 Топката	е	в	игра,	след	като	бъде	ритната	директно	извън	на-
казателното	поле

Нарушения и санкции

Ако	 топката	 не	 бъде	 ритната	 директно	 извън	 наказателното	
поле	от	удар	от	вратата:
•	 ударът	от	вратата	трябва	да	бъде	повторен

Удар от вратата, изпълнен от състезател, който не е 
вратар
Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	състезателят,	изпъл-
нил	удар	от	вратата,	я	докосне	повторно	(освен	ако	не	действа	с	
ръцете	си),	преди	тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	отсъжда	непряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	състезателят,	изпъл-
нил	удар	от	вратата,	умишлено	задържи	топката	с	ръце,	преди	
тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	 отсъжда	 пряк	 свободен	 удар	 за	 противниковият	 отбор.	

ПРАВИЛО 16 – УДАР ОТ ВРАТАТА



52

Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

•	 се	 отсъжда	наказателен	 удар	 за	 противниковият	 отбор,	 ако	
нарушението	е	извършено	в	наказателното	поле	на	изпълни-
теля	на	удар	от	вратата

	
Удар от вратата, изпълнен от вратаря
Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра	вратарят,	изпълнил	
удар	от	 вратата,	 я	 докосне	 повторно	 (освен	 ако	 не	 действа	 с	
ръцете	си),	преди	тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	отсъжда	непряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор.	
Ударът	 трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	
на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар)

Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	вратарят,	изпълнил	
удар	от	вратата,	умишлено	задържи	топката	с	ръце,	преди	тя	да	
докосне	друг	състезател,	тогава:
•	 се	отсъжда	пряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор,	ако	
нарушението	е	извършено	извън	границите	на	наказателното	
поле	на	вратаря.	Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	
на	извършване	на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положе-
ние	на	свободен	удар)

•	 се	отсъжда	непряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор,	
ако	нарушението	е	извършено	в	границите	на	наказателното	
поле	на	вратаря.	Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	
на	извършване	на	нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положе-
ние	на	свободен	удар)

Във	всички	останали	случаи	на	нарушение	на	настоящото	Пра-
вило
•	 изпълнението	на	удара	от	вратата	трябва	да	бъде	повторено

ПРАВИЛО 16 - УДАР ОТ ВРАТАТА
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Ъгловият	удар	е	един	от	методите	за	подновяване	на	играта.

Ъглов	удар	се	отсъжда,	когато,	след	като	докосне	състезател	на	
защитаващия	се	отбор,	топката	пресече	с	целия	си	обем	линия-
та	на	вратата,	независимо	дали	по	земя	или	по	въздух,	като	при	
това	не	е	отбелязан	гол	в	съответствие	с	Правило	10.

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

Процедура

•	 Топката	 трябва	 да	 бъде	 поставена	 в	 границите	 на	 сектора,	
ограничен	 от	 дъгата	 за	 изпълнение	 на	 ъглов	 удар,	 който	 е	
по-близко	до	точката,	където	топката	е	пресякла	линията	на	
вратата	

•	 Флагчето	за	корнер	не	трябва	да	се	мести
•	 Противниковите	 състезатели	 трябва	 да	 бъдат	 най-малко	 на	
9.15	м	(10	ярда)	от	топката,	докато	тя	не	бъде	вкарана	в	игра

•	 Топката	трябва	да	бъде	ритната	от	състезател	от	атакуващия	
отбор

•	 Топката	е	в	игра	след	като	бъде	ритната	и	помръдне
•	 Изпълнителят	на	ъглов	удар	няма	право	да	играе	 с	 топката	
повторно,	докато	тя	не	докосне	някой	от	останалите	състеза-
тели

ПРАВИЛО 17 – ЪГЛОВ УДАР 
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Нарушения и санкции

Ъглов удар, изпълнен от състезател, който не е вратар
Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	състезателят,	изпъл-
нил	ъгловия	удар	я	докосне	повторно	(освен	ако	не	действа	с	
ръцете	си),	преди	тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	отсъжда	непряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор.	
Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	на	
нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	удар)

Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра,	изпълнителят	на	ъг-
лов	удар	умишлено	пипне	топката	с	ръце,	преди	тя	да	докосне	
друг	състезател:
•	 се	отсъжда	пряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор,	ако	
нарушението	е	извършено	извън	наказателното	поле	на	из-
пълнителя	на	ъгловия	удар.	Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	
от	мястото	на	извършване	на	нарушението	 (вж.	Правило	13	
–	Положение	на	свободен	удар)

•	 се	 отсъжда	 наказателен	 удар	 за	 противниковият	 отбор,	 ако	
нарушението	е	извършено	в	наказателното	поле	на	изпълни-
теля	на	ъгловия	удар.	

Ъглов удар, изпълнен от вратаря
Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра	вратарят,	изпълнил	
ъглов	удар,	я	докосне	повторно	(освен	ако	не	действа	с	ръцете	
си),	преди	тя	да	докосне	друг	състезател:
•	 се	отсъжда	непряк	свободен	удар	за	противниковият	отбор.	
Ударът	трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	на	
нарушението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	удар)

Ако,	след	като	топката	бъде	вкарана	в	игра	вратарят,	изпълнил	
ъглов	удар,	умишлено	пипне	топката	с	ръце,	преди	тя	да	докос-
не	друг	състезател,	тогава:
•	 се	отсъжда	пряк	свободен	удар,	ако	нарушението	е	извърше-
но	извън	границите	на	наказателното	поле	на	вратаря.	Ударът	
трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	на	нару-
шението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	удар)

•	 се	отсъжда	непряк	свободен	удар,	ако	нарушението	е	извър-
шено	в	границите	на	наказателното	поле	на	вратаря.	Ударът	
трябва	да	бъде	изпълнен	от	мястото	на	извършване	на	нару-
шението	(вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	удар)

Във	всички	останали	случаи	на	нарушение	на	настоящото	Пра-
вило
•	 изпълнението	на	ъгловия	удар	трябва	да	бъде	повторено

ПРАВИЛО 17 – ЪГЛОВ УДАР 
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Ако	правилата	на	турнира	изискват	да	бъде	определен	победи-
тел,	 след	като	дадена	среща	завърши	при	равен	резултат,	ме-
тодите	за	определяне	на	отбор-победител	предвиждат	прави-
лото	за	голове	на	чужд	терен,	изиграването	на	продължения	и	
изпълнението	удари	от	 точката	за	изпълнение	на	наказателни	
удари.

Голове на чужд терен
Правилата	на	турнира	могат	да	предвиждат,	че	ако	два	отбора	
играят	при	разменено	гостуване	и	са	отбелязали	еднакъв	брой	
голове	след	изиграване	на	втората	среща,	всички	голове,	които	
са	отбелязани	на	чужд	терен,	се	удвояват.

Продължения
Правилата	 на	 турнира	 могат	 да	 предвиждат	 изиграването	 на	
две	 еднакви	 продължения	 след	 края	 на	 редовното	 време,	 не	
по-дълги	от	15	минути	всяко.	В	този	случай	са	приложими	усло-
вията	на	Правило	8.

Удари от точката за изпълнение на наказателен удар

Процедура

•	 Съдията	определя	вратата,	на	която	ще	се	изпълняват	ударите
•	 Съдията	 хвърля	 жребий	 и	 отборът,	 чийто	 капитан	 спечели	
жребия,	избира	дали	да	започне	пръв	изпълнението	на	уда-
рите	

•	 Съдията	си	води	бележки	за	изпълнените	удари
•	 В	съответствие	с	посочените	по-долу	условия,	и	двата	отбора	
изпълняват	по	пет	удара

•	 Ако,	преди	и	двата	отбора	да	са	изпълнили	по	пет	удара,	еди-
ния	от	отборите	е	отбелязал	повече	голове,	отколкото	другият	
може	да	отбележи,	дори	ако	изпълни	и	петте	си	удара,	изпъл-
нението	се	прекратява

•	 Ако,	след	като	и	двата	отбора	са	изпълнили	по	пет	удара,	са	
отбелязали	еднакъв	брой	голове	или	изобщо	не	са	отбеляза-
ли	голове,	изпълнението	на	удари	продължава	в	същия	ред,	
докато	единият	от	отборите	не	отбележи	един	гол	повече	от	
противника	след	изпълнението	на	еднакъв	брой	удари

•	 Ако	някой	от	вратарите	се	контузи	по	време	на	изпълнение-
то	на	ударите	и	не	е	в	състояние	да	продължи	да	изпълнява	
функциите	си,	той	може	да	бъде	сменен	от	свой	съотборник,	
при	условие	че	неговият	отбор	не	е	изразходвал	всички	сме-
ни,	предвидени	от	правилата	на	турнира

•	 С	изключение	на	горепосочения	случай,	само	състезателите,	
които	се	намират	на	игралното	поле	в	края	на	срещата,	което	
включва	и	продълженията,	ако	има	такива,	имат	право	да	из-
пълняват	удари

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ В ЕДИН МАЧ ИЛИ ПРИ МАЧОВЕ С РАЗМЕНЕНО 
ГОСТУВАНЕ
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УДАРИ ОТ ТОЧКАТА ЗА НАКАЗАТЕЛЕН УДАР

Всички останали 
състезатели са в 

централния кръг
Не се разрешава влизането 

на официални лица, 
треньори и др. на терена

Асистент-съдия

Съдия

Изпълнител на удара

Асистент-съдия

Вратар, съотборник на 
изпълнителя

•	 Ударите	 се	 изпълняват	 от	 различни	 състезатели,	 като	 преди	
някой	от	тях	да	бие	повторно,	всички	състезатели,	които	имат	
право,	трябва	да	са	изпълнили	своите	удари

•	 Състезателите,	които	имат	право	да	изпълняват	удари,	могат	
да	сменят	местата	си	с	вратаря	по	всяко	време,	докато	трае	
изпълнението

•	 Когато	се	изпълняват	ударите,	на	терена	имат	право	да	се	на-
мират	само	определените	за	тази	цел	състезатели	и	съдиите

•	 Всички	 състезатели,	 с	 изключение	 на	 състезателя,	 който	 из-
пълнява	удар	и	двамата	вратари,	трябва	да	останат	в	централ-
ния	кръг	на	терена

•	 Вратарят,	който	е	съотборник	на	изпълнителя	на	удара,	тряб-
ва	да	остане	на	игралното	поле,	извън	наказателното	поле,	в	
което	се	изпълняват	ударите	от	точката	за	наказателен	удар,	в	
точката	където	линията	на	вратата	се	пресича	с	линията,	мар-
кираща	наказателното	поле

•	 Освен	ако	не	е	предвидено	друго,	при	изпълнение	на	ударите	
са	приложими	съответните	Правила	на	играта	и	Решенията	на	
МБФА

•	 Ако	някой	от	отборите	завърши	срещата	с	по-голям	брой	със-
тезатели,	отколкото	противника,	той	трябва	да	намали	техния	
брой,	докато	се	изравни	с	броя	на	противниковите	състезате-
ли	и	капитана	на	отбора	трябва	да	уведоми	съдията	за	име-
ната	 и	 номерата	 на	 извадените	 от	 игра	 футболисти.	 Всички	
състезатели,	извадени	по	този	начин,	не	могат	да	участват	в	
изпълнението	на	удари	от	точката	за	наказателен	удар

•	 Преди	да	започне	изпълнението	на	ударите	от	точката	за	на-
казателен	удар,	съдията	трябва	да	се	увери,	че	в	централния	
кръг	на	игралното	поле	има	еднакъв	брой	състезатели	от	все-
ки	отбор,	които	ще	изпълняват	ударите

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ В ЕДИН МАЧ ИЛИ ПРИ МАЧОВЕ С РАЗМЕНЕНО 
ГОСТУВАНЕ
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Техническата	 зона,	 която	 се	отнася	 за	 срещи,	 които	 се	играят	
на	стадиони	с	резервни	скамейки,	предназначени	за	спортно-
техническото	ръководство	и	резервните	 състезатели	на	двата	
отбора,	е	описана	по-долу.

Тъй	като	размерът	и	местоположението	на	техническите	зони	
може	да	се	различава	при	отделните	стадиони,	то	представени-
те	по-долу	инструкции	служат	като	общи	указания:

•	 Границите	на	техническата	зона	трябва	да	бъдат	разположе-
ни	на	1	метър	(1	ярд)	от	двете	страни	от	резервната	скамейка	
и	да	продължават	до	терена	на	разстояние	до	1	метър	(1	ярд)	
от	страничната	линия

•	 Препоръчва	се	границите	на	техническата	зона	да	бъдат	обо-
значени	с	маркировка

•	 Броят	на	лицата,	на	които	е	разрешено	да	присъстват	в	техни-
ческата	зона,	се	определя	от	правилата	на	турнира

•	 Самоличността	на	лицата,	които	ще	бъдат	разположени	в	тех-
ническата	 зона,	 трябва	да	бъде	установена	преди	началото	
на	срещата	в	съответствие	с	правилата	на	турнира

•	 Разрешава	се	само	на	едно	лице	в	даден	момент	да	дава	тех-
нически	инструкции	на	състезателите.

•	 Треньорът	 и	 останалите	 членове	 на	 спортно-техническото	
ръководство	нямат	право	да	напускат	границите	на	техниче-
ската	 зона,	 с	изключение	на	извънредни	обстоятелства,	на-
пример	когато	се	налага	физиотерапевт	или	лекар	да	влезе	на	
терена,	за	да	помогне	на	контузен	състезател,	след	разреше-
ние	от	страна	на	съдията

•	 Треньорът	и	останалите	лица,	които	са	настанени	в	техниче-
ската	зона,	трябва	да	се	държат	по	отговорен	начин

ТЕХНИЧЕСКА ЗОНА
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•	 Правилата	на	турнира	могат	да	предвиждат	назначаването	на	
четвърти	съдия,	който	може	да	послужи	като	смяна,	ако	ня-
кой	от	останалите	трима	съдии	не	е	в	състояние	да	продължи	
да	ръководи	срещата.	Четвъртият	съдия	е	длъжен	да	оказва	
съдействие	на	съдията	по	всяко	време.

•	 Преди	началото	на	турнира	организаторите	трябва	да	пояс-
нят	дали,	ако	съдията	не	е	в	състояние	да	продължи	да	ръко-
води	срещата,	той	може	да	бъде	заменен	от	четвъртия	съдия	
или	от	старшия	асистент-съдия,	който	пък	на	свой	ред	се	за-
меня	от	четвъртия	съдия

•	 Четвъртият	съдия	оказва	съдействие	по	всички	администра-
тивни	въпроси	преди,	по	време	и	след	срещата,	ако	съдията	
изиска	това

•	 Четвъртият	съдия	е	длъжен	да	оказва	съдействие	при	проце-
дурата	на	извършване	на	смени	по	време	на	срещата

•	 Четвъртият	съдия	има	право	да	проверява	екипировката	на	
резервните	 състезатели,	 преди	 те	 да	 влязат	 на	 терена.	 Ако	
тяхната	екипировка	не	отговаря	на	Правилата	на	играта,	той	
трябва	да	уведоми	за	това	съдията

•	 Четвъртият	съдия	проверява	резервните	топки,	където	се	из-
искват	такива.	Ако	топката	от	мача	трябва	да	бъде	заменена	
по	време	на	мача,	той	осигурява	друга	топка	след	указание	от	
съдията,	като	по	този	начин	свежда	забавянето	на	играта	до	
минимум.

•	Четвъртият	съдия	подпомага	съдията	да	ръководи	мача	в	съ-
ответствие	с	Правилата	на	играта.	Все	пак	съдията	има	право-
то	да	решава	по	всички	въпроси,	свързани	с	играта.

•	 Четвъртият	съдия	трябва	да	съобщи	на	съдията,	когато	даден	
състезател	е	получил	официално	предупреждение	погрешка	
или	ако	даден	състезател	не	е	бил	отстранен	след	като	е	по-
лучил	втори	жълт	картон,	или	ако	бъде	извършено	грубо	на-
рушение	извън	полезрението	на	съдията	и	асистент-съдиите.	
Въпреки	това,	съдията	си	запазва	правото	да	вземе	решение	
относно	всички	аспекти,	свързани	с	играта		

•	 След	края	на	 срещата	четвъртият	 съдия	 трябва	да	предста-
ви	 доклад	 на	 съответните	 органи	 относно	 всякакви	 прояви	
на	некоректно	поведение	или	други	инциденти,	които	не	са	
били	забелязани	от	съдията	и	асистент-съдиите.	Четвъртият	
съдия	трябва	да	консултира	съдията	и	неговите	асистенти	при	
изготвянето	на	техните	доклади

•	 Четвъртият	съдия	има	право	да	уведоми	съдията,	ако	някое	
от	лицата	от	техническата	зона,	се	е	държало	по	безотгово-
рен	начин

ЧЕТВЪРТИ СЪДИЯ И РЕЗЕРВЕН АСИСТЕНТ-СЪДИЯ
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•	 Според	правилата	на	 турнира	може	да	бъде	определен	ре-
зервен	асистент-съдия.	Неговото	единствено	задължение	ще	
бъде	да	замени	асистент-съдията,	ако	той	не	е	в	състояние	да	
продължи	или	да	замени	четвъртия	съдия	при	необходимост
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ АСИСТЕНТ СЪДИИ

Допълнителни	асистент	съдии	(ДАС)	могат	да	бъдат	назначе-
ни,	ако	правилата	на	съответното	състезание	го	предвиждат.	
Те	трябва	да	са	действащи	съдии	от	най-високата	възможна	
категория.	Разпоредбите	на	съответното	състезание	трябва	да	
указват	процедурата,	която	трябва	да	се	съблюдава,	ако	съди-
ята	е	в	невъзможност	да	продължи	мача,	както	и	дали:
1)	четвъртият	съдия	продължава	мача	като	съдия	или
2)	старшият	ДАС	продължава	мача	като	съдия,	а	четвъртият	
съдия	поема	функциите	на	ДАС

Задължения на ДАС

Допълнителни	асистент	съдии	(ДАС)	подпомагат	решенията	
на	съдията	относно:
•	дали	топката	с	целия	си	обем	е	пресякла	линията	на	вратата
•	 кой	отбор	трябва	да	изпълни	ъглов	удар	или	удар	от	вратата
•	 дали	някакво	нарушение	или	инцидент	са	се	случили	извън	
полезрението	на	съдията

•	 дали	има	извършено	нарушение,	при	наличието	на	по-до-
бра	гледна	точка	от	тази	на	съдията,	особено	в	наказателно-
то	поле

•	 дали	 при	 наказателен	 удар	 вратарят	 се	 придвижва	 напред	
преди	изпълнението	и	дали	топката	пресича	гол-линията

Подкрепа на съдията

Допълнителните	асистент	съдии	 (ДАС)	 също	така	подпомагат	
съдията	да	контролира	мача	според	Правилата	на	играта,	но	
окончателното	решение	винаги	се	взима	от	съдията.	
В	случай	на	неправомерна	намеса	или	неправилно	поведение	
съдията	може	да	освободи	ДАС	от	неговите	задължения	и	да	
напише	доклад	до	съответния	орган.	
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ТЪЛКУВАНЕ НА
ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА  

И ИНСТРУКЦИИ КЪМ 
СЪДИИТЕ
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Маркировка на полето

Не	се	разрешава	маркирането	на	игралното	поле	с	пунктирани	
линии	или	с	улеи.

Ако	състезател	направи	непозволена	маркировка	на	игрално-
то	поле	с	крака	си,	 той	трябва	да	получи	предупреждение	за	
неспортсменско	поведение.	Ако	 съдията	 забележи	 това	да	 се	
извършва	по	време	на	мача,	той	трябва	да	отправи	предупреж-
дение	на	нарушителя	за	неспортсменско	поведение	по	време	
на	следващото	прекъсване	на	играта.

На	игралното	поле	трябва	да	са	маркирани	само	линиите,	които	
са	посочени	в	Правило	1.

Когато	се	използва	изкуствена	настилка,	са	разрешени	и	други	
линии,	като	се	гарантира,	че	тези	линии	са	с	различен	цвят	и	
ясно	се	различават	от	линиите,	които	се	използват	за	игралното	
поле	при	футбол

Врати

Ако	 напречната	 греда	 бъде	 изместена	 или	 счупена,	 играта	
трябва	да	бъде	спряна,	докато	тя	не	бъде	поправена	или	заме-
нена	на	място.	Ако	е	невъзможно	гредата	да	бъде	поправена,	
мачът	трябва	да	бъде	прекратен.	Не	се	допуска	използването	
на	въже	вместо	напречна	греда.	Ако	напречната	греда	бъде	по-
правена,	срещата	се	подновява	чрез	пускане	на	съдийска	топка	
на	мястото,	където	топката	се	е	намирала	в	момента	на	спира-
не	на	играта,	освен	ако	играта	е	била	спряна	във	вратарското	
поле.	В	този	случай	съдията	пуска	съдийска	топка	на	линията	на	
вратарското	поле,	която	е	успоредна	на	гол-линията	в	точката,	
разположена	най-близо	до	мястото,	където	се	е	намирала	топ-
ката	при	спирането	на	играта.

ПРАВИЛО 1 - ИГРАЛНО ПОЛЕ



63

Търговски реклами

Рекламите	върху	 терена	трябва	да	бъдат	най-малко	на	1	м	 (1	
ярд)	от	линиите,	ограничаващи	игралното	поле.

Стоящите	реклами	трябва	да	бъдат	най-малко	на:
•	1	м	(1	ярд)	от	страничните	линии	на	игралното	поле
•	на	същото	разстояние	от	линията	на	вратата,	на	което	е	краят	
на	мрежата	на	вратата	и

•	на	1	м	(1	ярд)	от	мрежата	на	вратата

Не	се	допуска	използването	на	каквато	и	да	било	форма	на	тър-
говска	реклама,	реална	или	виртуална,	върху	игралното	поле;	
на	прилежащия	терен	към	вратарските	мрежи	или	в	техниче-
ската	зона,	или	на	разстояние	по-малко	от	1	м	(1ярд)	от	стра-
ничните	линии	от	момента	на	влизането	на	отборите	на	терена	
до	 момента,	 в	 който	 те	 го	 напуснат	 за	 почивката,	 както	 и	 от	
момента	на	тяхното	повторно	излизане	на	терена	след	почив-
ката	до	края	на	 срещата.	По	същия	начин,	не	могат	да	бъдат	
поставяни	 рекламни	материали	 от	 какъвто	 и	 да	 било	 вид	 на	
вратите,	мрежите,	прътовете	за	ъгловите	флагчета	или	самите	
ъглови	флагчета.	Към	тези	съоръжения	не	може	да	бъде	закре-
пяно	външно	оборудване	(камери,	микрофони	и	т.н.).

Лога и емблеми

Забранено	 е	 възпроизвеждането,	 реално	 или	 виртуално,	 на	
представителните	 лога	 или	 емблеми	на	ФИФА,	 конфедераци-
ите,	 асоциациите-членки,	 лигите,	 клубовете	или	други	органи	
върху	игралното	поле,	мрежите	на	вратите	и	оградените	от	тях	
участъци,	вратите,	прътовете	за	ъгловите	флагчета	или	самите	
ъглови	флагчета	по	време	на	игра.

ПРАВИЛО 1 - ИГРАЛНО ПОЛЕ
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Допълнителни топки

Около	игралното	поле	могат	да	се	поставят	допълнителни	топ-
ки	за	използване	по	време	на	мача,	като	се	гарантира,	че	те	от-
говарят	на	изискванията	от	Правило	2	и	използването	им	става	
под	контрола	на	съдията.

ПРАВИЛО 2 - ТОПКА
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Процедура по извършване на смените

•		Смяна	може	да	се	направи	само	при	спряна	игра
•		Асистент-съдията	подава	сигнал,	че	е	поискана	смяна
•	 Състезателят,	 който	 бива	 сменен,	 получава	 разрешение	 от	
съдията	да	напусне	игралното	поле,	освен	ако	той	вече	не	е	
извън	него,	поради	причини,	които	отговарят	на	Правилата	
на	играта

•	 Съдията	дава	разрешение	резервният	състезател	да	влезе	на	
игралното	поле

•	 Преди	да	влезе	на	игралното	поле,	резервният	състезател	из-
чаква	състезателят,	когото	той	заменя,	да	напусне	игралното	
поле

•	 Състезателят,	който	бива	заменен	не	е	длъжен	да	напусне	иг-
ралното	поле	от	централната	линия

•	 При	определени	обстоятелства	може	да	бъде	отказано	раз-
решение	за	извършване	на	смяна,	например	ако	резервният	
състезател	не	е	готов	да	влезе	на	игралното	поле

•	 Резервен	 състезател,	 който	 не	 е	 завършил	 процедурата	 по	
смяната	чрез	стъпване	на	игралното	поле,	не	може	да	подно-
ви	играта	чрез	изпълнение	на	странично	хвърляне	или	ъглов	
удар.

•	 Ако	състезател,	който	трябва	да	бъде	сменен,	откаже	да	на-
пусне	игралното	поле,	играта	продължава

•	 Ако	бъде	извършена	смяна	по	време	на	почивката	между	по-
лувремената	или	преди	продължение,	то	процедурата	трябва	
да	 бъде	 извършена	 преди	 началото	 на	 второто	 полувреме	
или	на	продължението.

ПРАВИЛО 3 - БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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Допълнителни лица на игралното поле

Външни лица
Всеки,	който	не	е	посочен	в	списъка	на	отбора	като	състезател,	
резервен	състезател	или	лице	от	спортно-техническото	ръко-
водство	на	отбора	се	счита	за	външно	лице,	както	и	за	такъв	се	
счита	състезател,	който	е	отстранен	от	играта.
Ако	външно	лице	навлезе	на	игралното	поле:
•	 Главният	съдия	трябва	да	спре	играта	(това	може	да	не	е	вед-
нага	ако	външното	лице	не	влияе	на	играта)

•	 Главният	съдия	трябва	незабавно	да	го	отстрани	от	игралното	
поле	и		прилежащите	територии	

•	 Ако	главният	съдия	спре	мача,	той	трябва	да	поднови	играта	
със	съдийска	топка	от	мястото,	където	се	е	намирала	топката	
в	момента,	когато	играта	е	била	спряна,	освен	ако	играта	не	е	
била	спряна	вътре	във	вратарското	поле.	В	този	случай	глав-
ният	съдия	пуска	съдийска	топка	на	линията	на	вратарското	
поле,	която	е	успоредна	на	линията	на	вратата	в	точката,	коя-
то	е	разположена	най-близо	до	мястото,	където	е	била	спря-
на	играта.

Официални лица от отбора
Треньорът	и	другите	официални	лица,	записани	в	тимовия	лист	
(с	 изключение	на	 състезателите	и	резервните	 състезатели)	 се	
считат	за	официални	лица	на	отбора
Ако	лице	от	спортно-техническото	ръководство	на	отбора	вле-
зе	на	игралното	поле:
•	 Главният	съдия	трябва	да	спре	играта	(това	може	да	не	е	вед-
нага,	 ако	 лицето	не	 влияе	на	играта	 или	 ако	може	да	 бъде	
отсъден	авантаж)

•	 Главният	съдия	трябва	да	го	отстрани	от	игралното	поле	и	ако	
поведението	му	е	безотговорно,	съдията	трябва	да	го	отстра-
ни	от	игралното	поле	и	прилежащите	територии	

•	 Ако	главният	съдия	спре	мача,	той	трябва	да	поднови	играта	
със	съдийска	топка	от	мястото,	където	се	е	намирала	топката	
в	момента,	в	който	играта	е	била	спряна,	освен	ако	играта	не	
е	била	спряна,	когато	топката	се	е	намирала	вътре	във	вра-
тарското	поле.	В	този	случай	главният	съдия	пуска	съдийска	
топка	на	линията	на	вратарското	поле,	успоредна	на	линията	
на	вратата	в		точката,	която	е	разположена	най-близо	до	мяс-
тото,	където	е	била	спряна	играта.

ПРАВИЛО 3 – БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ



67

Състезател извън игралното поле
Ако	 състезател	 влезе	 отново	 на	 терена	 без	 разрешението	 на	
главния	 съдия,	 след	 като	 го	 е	 напуснал	 за	 коригиране	на	не-
позволена	екипировка,	да	му	бъде	оказана	медицинска	помощ,	
вследствие	на	контузия	или	нараняване,	или	тъй	като	по	екипа	
на	 състезателя	 има	 кръв	 или	 поради	 някаква	 друга	 причина,	
главният	съдия	трябва:
•	 да	спре	играта	(това	може	да	не	е	веднага,	ако	лицето	не	пре-
чи	на	играта	или	ако	може	да	бъде	отсъден	авантаж)

•	 да	предупреди	състезателя	за	влизане	на	терена	без	разре-
шение

•	 да	инструктира	състезателя	да	напусне	терена,	ако	е	необхо-
димо	(напр.	нарушение	на	Правило	4)

Ако	главният	съдия	спре	играта,	той	трябва	да	я	поднови:
•	 с	непряк	свободен	удар	за	противниковия	отбор	от	мястото,	
където	се	е	намирала	топката	при	спирането	на	играта	(Вж.	
Правило	 13	 –	 Положение	 при	 свободен	 удар)	 в	 случай	 че	
няма	друго	нарушение

•	 в	съответствие	с	Правило	12,	ако	състезателят	нарушава	на-
стоящото	правило

Ако	състезател	случайно	пресече	някоя	от	линиите,	огранича-
ващи	игралното	поле,	това	не	се	счита	за	нарушение.	Излиза-
нето	извън	игралното	поле	може	да	се	приеме	като	част	от	дви-
жението	по	време	на	играта.

Резервен състезател или сменен състезател
Ако	резервен	състезател	или	сменен	състезател	влезе	на	терена	
без	разрешение,	съдията	трябва:
•	 да	 спре	играта	 (това	може	да	не	е	веднага,	 ако	въпросният	
състезател	не	влияе	на	играта	или	ако	може	да	бъде	отсъден	
авантаж)

•	 да	отправи	предупреждение	на	състезателя	за	неспортсмен-
ско	поведение

•	 състезателят	трябва	да	напусне	терена

Ако	съдията	спре	играта,	тя	трябва	да	бъде	подновена	с	непряк	
свободен	удар	за	противниковия	отбор	от	мястото,	където	се	е	
намирала	топката	при	спирането	на	играта	(Вж.	Правило	13	–	
Положение	при	Свободен	удар).

ПРАВИЛО 3 - БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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Отбелязан гол при присъствието на допълнително лице на терена

Ако,	след	като	е	бил	отбелязан	гол	и	преди	подновяването	на	
играта,	съдията	установи,	че	на	терена	е	имало	допълнително	
лице	в	момента	на	отбелязването	на	гола:
•	 Съдията	трябва	да	отмени	гола,	ако:
-			допълнителното	лице	е	външно	лице	и	е	повлияло	на	игра-
та;

-		допълнителното	лице	е	състезател,	резервен	състезател,	за-
менен	състезател	или	лице	от	спортно-техническото	ръко-
водство	 на	 отбора,	 свързано	 с	 отбора,	 който	 е	 отбелязал	
гола

•	 Съдията	трябва	да	признае	гола,	ако:
-	 допълнителното	лице	е	външно	лице	и	не	е	повлияло	на	
играта;

-	 допълнителното	 лице	 е	 състезател,	 резервен	 състезател,	
заменен	състезател	или	лице	от	спортно-техническото	ръ-
ководство	на	отбора,	свързано	с	отбора,	който	е	допуснал	
отбелязването	на	гола

Минимален брой състезатели

Ако	правилата	на	 турнира	посочват,	 че	 всички	 състезатели	и	
резервните	 състезатели	 трябва	 да	 бъдат	 посочени	 поименно	
преди	 началото	 на	мача	 и	 отборът	 започва	мача	 с	 по-малко	
от	 11	 състезатели,	 то	 само	 състезателите,	 които	 са	 посочени	
в	 стартовия	 списък	 могат	 да	 попълват	 единадесеторката	 при	
пристигането	им.

Въпреки	това,	мач	НЕ	МОЖЕ	ДА	ЗАПОЧНЕ,	ако	някой	от	отбори-
те	се	състои	от	по-малко	от	седем	състезатели,	като	минимално	
необходимият	брой	състезатели	в	отбора	за	ПРОДЪЛЖАВАНЕ-
ТО	на	мача	се	определя	от	Асоциациите-членове.	Становището	
на	Международния	Борд	на	Футболната	Асоциация	обаче	е,	че	
мачът	не	трябва	да	продължи,	ако	някой	от	отборите	е	с	по-
малко	от	седем	състезатели.

Ако	 в	 един	 от	 отборите	 има	 по-малко	 от	 седем	 състезатели,	
защото	един	или	повече	състезатели	умишлено	са	напуснали	
терена,	съдията	не	е	задължен	да	спре	мача	и	се	отиграва	аван-
таж.	При	такива	случаи	главният	съдия	не	трябва	да	позволява	
подновяването	на	мача,	след	като	топката	излезе	от	игра,	ако	
отборът	не	се	състои	от	минималния	брой	от	седем	състезатели.

ПРАВИЛО 3 - БРОЙ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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Основна екипировка

Цветове:
•	 Ако	фланелките	на	двамата	вратари	са	с	еднакъв	цвят	и	ни-
кой	от	тях	няма	друга	фланелка,	с	която	да	я	смени,	главният	
съдия	трябва	да	разреши	играта	да	започне

Ако	състезател	случайно	загуби	обувката	си	и	незабавно	играе	
с	топката	и/или	отбележи	гол,	то	няма	нарушение	и	голът	е	ре-
довен,	тъй	като	загубата	на	обувката	е	станала	случайно.

Вратарите	може	да	са	облечени	с	долнище	на	анцуг	като	част	от	
основната	им	екипировка.

Друга екипировка

Състезателите	може	да	използват	екипировка,	която	е	различна	
от	основната	с	единствената	цел	да	ги	защитава	физически	и	тя	
да	не	представлява	опасност	за	самия	състезател	или	за	другите	
състезатели.

Всички	елементи	от	облеклото	или	екипировката,	които	се	раз-
личават	от	основната	екипировка	трябва	да	бъдат	проверени	
от	главния	съдия	и	да	бъдат	определени	като	безопасни.

Съвременни	защитни	средства	като	шини	за	главата,	маски	за	
лицето,	протектори	за	коленете	и	ръцете,	изработени	от	мек,	
лек	и	подплатен	материал,	не	се	считат	за	опасни	и	следовател-
но	са	разрешени.

При	използването	на	шапки,	ленти	или	други	аксесоари	за	по-
криване	на	глава,	те	трябва	да:
•		са	черни	или	с	цвета	на	фланелката	(като	всички	съотборни-
ци	носят	еднакъв	цвят)
•		изглеждат	професионално	и	като	част	от	екипировката
•		не	са	захванати	за	фланелката
•			не	представляват	заплаха	за	състезателя	или	другите	играчи	
(като	напр.	отварящ	или	затварящ	механизъм	около	врата)
•		нямат	стърчащи	или	подаващи	се	части	извън	повърхността	
(напр.	изпъкнали	елементи)

ПРАВИЛО 4 - ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ
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По	отношение	на	новите	 технологии,	 които	правят	 спорта	да	
изглежда	 по-безопасен,	 както	 за	 тези,	 които	 ги	 носят,	 така	 и	
другите	състезатели,	съдиите	трябва	да	проявяват	толерантност	
при	разрешаването	на	тяхната	употреба,	особено	за	по-млади-
те	състезатели.	Ако	част	от	облеклото	или	екипировката,	която	
е	била	проверена	преди	началото	на	мача	и	е	била	определена	
като	безопасна,	стане	опасна	или	бъде	използвана	по	опасен	
начин	по	време	на	мача,	нейното	използване	повече	не	трябва	
да	бъде	разрешено.

Използването	на	електронни	комуникационни	системи	между	
състезателите	и/или	техническия	екип	е	забранено.

Бижута

Всички	видове	бижута	(верижки,	пръстени,	гривни,	обеци,	ко-
жени	ленти,	гумени	ленти	и	др.)	са	изрично	забранени	и	трябва	
да	 бъдат	 свалени.	Използването	на	 лепенки	 за	 покриване	на	
бижутата	не	се	разрешава.

На	съдиите	също	е	забранено	да	носят	бижута	(освен	часовник	
или	друг	уред	за	измерване	времето	на	мача).

Дисциплинарни наказания

Състезателите	 трябва	да	бъдат	проверени	преди	началото	на	
мача,	 а	 резервните	 състезатели	 –	 преди	 влизането	 им	 на	 те-
рена.	Ако	състезателят	е	облечен	в	непозволено	облекло	или	
носи	бижута	по	време	на	мача	главният	съдия	трябва:
•	 да	информира	състезателя,	че	въпросната	част	от	облеклото	
или	бижуто	трябва	да	бъде	отстранено

•	 да	инструктира	състезателя	да	напусне	терена	при	следващо-
то	спиране	на	играта,	ако	той	не	е	в	състояние	или	не	желае	
да	изпълни	нареждането

•	 да	 предупреди	 състезателя,	 ако	 той	 съзнателно	 отказва	 да	
спази	нареждането	или	 (ако	му	е	било	казано	да	свали	въ-
просната	вещ)	бъде	видян	да	я	носи	отново.

Ако	играта	е	била	спряна,	за	да	бъде	направено	предупрежде-
ние	на	състезателя,	се	отсъжда	непряк	свободен	удар	за	про-
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тивниковия	отбор	от	мястото,	където	се	е	намирала	топката	при	
спирането	на	играта	(Вж.	Правило	13	–	Положение	на	свободен	
удар).
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Права и задължения

Съдията има право да спре играта, ако по негово мнение из-
куственото осветление е недостатъчно.

Ако хвърлен от зрител предмет удари главния съдия или някой 
от асистент-съдиите, или състезател, или член на спортно-тех-
ническото ръководство, съдията може да остави мача да про-
дължи, да спре играта или да прекрати мача в зависимост от 
тежестта на случая. При всички случаи той трябва да докладва 
за инцидента (инцидентите) на съответните органи.

Съдията има право да покаже жълт или червен картон по вре-
ме на почивката между полувремената и след края на мача, 
както и по време на продълженията или изпълнението на на-
казателни удари, но само на терена, тъй като мачът остава през 
всички тези периоди под неговата юрисдикция.

Ако главният съдия временно не е в състояние да изпълнява 
своите задължения, играта може да продължи под ръковод-
ството на асистент-съдията,  докато топката излезе от игра.

Ако зрител изсвири със свирка и главният съдия реши, че из-
свирването влияе на играта (напр. състезател вземе топката с 
ръце, приемайки че играта е спряна), главният съдия трябва 
да спре мача и да поднови играта със съдийска топка от мяс-
тото, където се е намирала топката при спирането на играта, 
освен ако играта не е била спряна във вратарското поле. В този 
случай главният съдия отсъжда съдийска топка на линията на 
вратарското поле, която е успоредна на линията на вратата 
в точката, разположена най-близо до мястото, където е била 
спряна играта.

Ако втора топка попадне на игралното поле по време на мача, 
съдията трябва да спре мача, само ако това пречи на играта. 
Играта трябва да бъде подновена чрез съдийска топка от мяс-
тото, където се е намирала топката, с която се играе мача по 
време на спирането на мача, освен ако играта е била спряна, 
когато топката се е намирала във вратарското поле. В този слу-
чай съдията пуска съдийска топка на линията на вратарското 
поле, която е успоредна на линията на вратата в точката, коя-
то е разположена най-близо до мястото, където се е намирала 
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топката при спирането на играта.

Ако друга топка влезе на игралното поле по време на мача, без 
да влияе на играта, съдията трябва да я отстрани при първата 
следваща възможност

Авантаж

Съдията може да приложи авантаж при извършване на нару-
шение.

Съдията трябва да вземе предвид следните обстоятелства при 
вземане на решение дали да приложи авантаж или да спре иг-
рата:
• Сериозността на нарушението: ако нарушението изисква 

отстраняване, съдията трябва да спре играта и да отстрани 
състезателя освен, ако няма непосредствена възможност за 
отбелязване на гол

•  Мястото, където е извършено нарушението: колкото по-бли-
зо е извършено до вратата на противника, толкова то може 
да бъде по-ефективно

• Шансовете за незабавна и опасна атака към противниковата 
врата

•  Атмосферата на мача

Решението за наказване на първоначалното нарушение трябва 
да се вземе за няколко секунди.

Ако нарушението изисква предупреждение, то трябва да бъде 
направено при следващото спиране на играта. Обаче, ако по-
ложението не е явен авантаж, се препоръчва главният съдия 
да спре играта и да направи предупреждение на състезателя 
незабавно. Ако НЕ БЪДЕ отправено предупреждение при след-
ващото спиране на играта, то не може да бъде направено по-
късно.

ПРАВИЛО 5 – СЪДИЯ
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Контузени състезатели

Главният съдия трябва да се придържа към следната процеду-
ра, когато се касае за контузени състезатели:
• Играта може да продължи, докато топката излезе от игра ако 

според съдията състезателят е само леко контузен
• Играта се спира, ако според съдията състезателят е сериозно 

контузен
• След разговор с контузения състезател, съдията може да 

упълномощи един или най-много двама лекари да влязат на 
терена, за да преценят контузията и да уредят безопасното и 
бързо извеждане на състезателя от терена

• Носилката може да влиза на терена само след сигнал от глав-
ния съдия

• Съдията трябва да осигури контузеният състезател да бъде 
безопасно изнесен от игралното поле

• Не е позволено даването на медицинска помощ на терена
• Всеки състезател, който има кървяща рана трябва да напусне 

игралното поле. Той не може да се върне, докато съдията не 
се увери, че кървенето е спряло. На състезателите не е позво-
лено да носят облекло с петна от кръв по него

• Веднага след като съдията разреши на лекарите да влязат на 
игралното поле, състезателят трябва да напусне игралното 
поле на носилка или вървейки. Ако състезателят не се подчи-
ни, той трябва да бъде предупреден за неспортсменско пове-
дение

• Контузен състезател може да се върне на игралното поле, 
само след като играта бъде  подновена

• Когато топката е в игра, контузеният състезател може да се 
върне на игралното поле само през страничната линия. Ко-
гато топката е извън игра, контузеният състезател може да се 
завърне през всяка една от линиите на терена

• Независимо от това дали топката е в игра или извън игра, 
само главният съдия има право да разрешава контузен състе-
зател да се върне на терена

• Съдията може да разреши на контузен състезател да се върне 
на терена, ако асистент-съдията или четвъртият съдия прове-
ри дали състезателят е готов

ПРАВИЛО 5 – СЪДИЯ
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•  Ако играта не е била спряна по друг начин, поради друга при-
чина или ако контузията, получена от състезателя не е в ре-
зултат от нарушаване на Правилата на играта, съдията трябва 
да поднови играта със съдийска топка от мястото, на което се 
е намирала топката при спирането на играта, освен ако игра-
та не е била спряна във вратарското поле. В този случай глав-
ният съдия пуска съдийска топка на линията на вратарското 
поле, която е успоредна на линията на вратата в точката,  раз-
положена най-близо до мястото, където е била спряна играта

• Съдията трябва да позволи загубеното време при контузия да 
бъде доиграно в края на всяко полувреме

• Ако съдията реши да покаже картон на състезател, който е 
контузен и той трябва да напусне терена за лечение, съдията 
трябва да покаже картона преди състезателят да напусне иг-
ралното поле.

Изключения от това правило се правят само когато:
•  Контузеният е вратар
• Вратар и състезател извън игралното поле са влезли в стълк-

новение и се нуждаят от незабавно внимание
• Състезатели от един и същи отбор са се сблъскали помежду си 

и имат нужда от незабавно лечение
• Получена е силна контузия, напр. гълтане на езика, мозъчно 

сътресение, счупен крак.

Повече от едно нарушение, извършвани едновременно:

•   Нарушения извършвани от двама състезатели от един и същи 
отбор:
- Съдията трябва да накаже най-сериозното нарушение, ко-

гато състезателите извършат повече от едно нарушение ед-
новременно

- Играта трябва да бъде подновена съобразно извършеното 
най-сериозно нарушение

•   Нарушения извършвани от състезатели от различни отбори:
- Съдията трябва да спре играта и да я поднови чрез съдий-

ска топка от мястото, на което се е намирала топката при 
спирането на играта, освен ако играта не е била спряна във 
вратарското поле. В този случай главният съдия пуска съ-
дийска топка на линията на вратарското поле, която е успо-
редна на линията на вратата в точката, която е разположена 
най-близо до мястото, където е била спряна играта

ПРАВИЛО 5 – СЪДИЯ
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Позициониране, когато топката е в игра

Препоръки:
• Играта трябва да бъде между главния съдия и водещия асис-

тент-съдия
• Водещият асистент-съдия трябва да се намира в зрителното 

поле на главния съдия. Главният съдия трябва да използва 
широка диагонална система

• Заставайки откъм външната страна на играта, може по-лесно 
да се следи играта и водещия асистент-съдия в зрителното 
поле на главния съдия

• Съдията трябва да е достатъчно близо, за да следи играта, без 
да влияе на играта

• „Това, което трябва да се види” не винаги е около топката.
 Освен това главният съдия трябва да обръща внимание на:

- агресивни индивидуални конфронтации на състезателите 
без топка

- евентуални нарушения в зоната, към която е насочена иг-
рата

- нарушения след отиграване на топката

Позициониране при статично положение на топката

Най-добрата позиция е тази, при която съдията може да вземе 
правилното решение. Всички препоръки относно позициони-
рането се базират на вероятности и трябва да бъдат съобразя-
вани като се използва специфична информация за отборите, 
състезателите и събитията в мача до този момент.

Позициите, предложени в следващите графики са основни и се 
препоръчват на съдиите. Препратката към дадена „зона” цели 
да постави ударение върху това, че всяко препоръчително 
позициониране в действителност представлява площ, в която 
съдията по най-добър начин да оптимизира своята ефектив-
ност. Зоната може да е по-голяма, по-малка или с различна 
форма в зависимост от обстоятелствата към дадения момент.

ИНСТРУКЦИИ КЪМ СЪДИИТЕ
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a.  Позициониране при начален удар

b.   Позициониране при удар от вратата

ИНСТРУКЦИИ КЪМ СЪДИИТЕ
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c.  Позициониране при ъглов удар (1)

d.   Позициониране при ъглов удар (2)
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e.   Позициониране при свободен удар (1)

f.  Позициониране при свободен удар (2)

ИНСТРУКЦИИ КЪМ СЪДИИТЕ
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g.   Позициониране при свободен удар (3)

h.  Позициониране при свободен удар (4)



81

i.  Позициониране при наказателен удар

ИНСТРУКЦИИ КЪМ СЪДИИТЕ
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СИГНАЛИ НА ГЛАВНИЯ СЪДИЯ

Пряк свободен удар Авантаж

Непряк свободен удар

Жълт картон Червен картон
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Използване на свирка

Свирков сигнал е необходим за:
• начало на играта (първо и второ полувреме), след гол
• спиране на играта

- За свободен удар или наказателен удар
- Ако мачът е спрян или прекратен
- Когато полувремето е свършило поради изтичане на вре-

мето
• подновяване на играта при

- Свободен удар, след построяване стената на правилното 
разстояние

- Наказателен удар
• подновяване на играта след като е била спряна поради:

- Показване на жълт или червен картон при неправилно по-
ведение

- Контузия
- Смяна

Свирков сигнал НЕ Е необходим за:
• спиране на играта за:

- Удар от вратата, ъглов удар или странично хвърляне
- Гол

• подновяване на играта от:
- Свободен удар, удар от вратата, ъглов удар или странично 

хвърляне

Свирка, която се използва прекалено често без необходимост 
ще има по-малко въздействие тогава, когато е необходимо. Ко-
гато е необходим свирков сигнал по лична преценка на съдията 
за започване на играта, той може ясно да съобщи на състеза-
телите че играта няма да бъде подновявана до подаването на 
подобен сигнал. 

Език на тялото

Езикът на тялото е език, който главния съдия използва, за да:
• си помогне при ръководството на мача
• показва власт и самоконтрол

Езикът на тялото не е:
• обяснение на решение

СИГНАЛИ НА ГЛАВНИЯ СЪДИЯ
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ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ АСИСТЕНТ СЪДИИ

Допълнителните асистент съдии (ДАС) подпомагат съдията да 
контролира мача според Правилата на играта. Те също така го 
подпомагат и във всичко останало, касаещо протичането на 
срещата, след съответни инструкции от негова страна. Обикно-
вено това включва: 
• инспекция на игралното поле, топките и екипировката на 

състезателите
• определяне дали проблеми с екипировката или кървяща 

рана са вече решени
• записване на важните моменти, като голове, картони и не-

подходящо поведение

Позициониране и работа в екип

1. Общо позициониране по време на срещата
Позицията на ДАС е зад линията на вратата. На ДАС не е поз-
волено да влиза на терена, освен при изключителни обсто-
ятелства. 
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2. При удар от вратата
ДАС трябва да извърши контрол дали топката е правилно по-
ставена във вратарското поле. Ако това не е така, той трябва 
да уведоми съдията.

3. При наказателен удар
Позицията на ДАС е там където се пресичат линията на вра-
тарското поле и линията на вратата, като асистент съдията 
заема линията на предпоследния бранител. 

4. При удари за определяне на краен победител 
Позицията на двамата допълнителни асистент съдии е от 
двете страни на вратата, там където се пресичат линията на 
вратарското поле и линията на вратата. Те са отговорни за 
това дали топката е преминала гол-линията между гредите 
или не. 

5. При спорни за гол ситуации „вътре-вън” 
Съответният ДАС трябва да уведоми съдията, когато е отбе-
лязан гол. 

Сигнална система за допълнителните асистент съдии

Допълнителните асистент съдии (ДАС) трябва да използват само 
радио комуникационна система за връзка със съдията, но не и 
флагове.
Ако радио комуникационната система откаже, ДАС използват 
система с електронен „бийп” сигнал, за да уведомят съдията за 
своите решения. 
Като общо правило, ДАС не бива да дават очевидни сигнали с 
ръце. Все пак, в някои случаи, дискретни сигнали с ръка биха 
могли да дадат ценна информация на съдията. Подобен сигнал 
трябва да има ясно значение, което да е било обсъдено и изя-
снено на дискусията преди мача.   
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Задължения и отговорности

Асистент-съдиите помагат на главния съдия при ръководенето 
на мача в съответствие с Правилата на играта. Те помагат на 
съдията също и при всички други въпроси, свързани с проти-
чането на мача по искане и указание на главния съдия. Обик-
новено това включва въпроси като:
• Проверка на игралното поле, използваните топки и екипи-

ровката на състезателите
• Решаване на проблеми свързани с екипировката или при на-

личие на кървене
• Контрол на процедурата по смяна на състезателите
• Протоколиране на информацията за време, голове и непра-

вилно поведение

Позициониране и работа в екип

1.   Начален удар
Асистент-съдията трябва да е на една линия с предпоследния 
защитник.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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2.  Общо позициониране по време на мача
Асистент-съдията трябва да е на една линия с предпоследния 
защитник или топката, ако тя е по-близо до линията на вратата, 
отколкото предпоследния защитник. Асистент-съдията трябва 
винаги да е с лице към игралното поле.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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3. Вкарване на топката в игра с удар от вратата
1.   Асистент-съдията трябва да контролира първо дали топката 

е вътре във вратарското поле:
• Ако топката не е поставена правилно, асистент-съдията не 

трябва да се премества от своето положение, а да осъ-
ществи зрителен контакт с главния съдия и да вдигне своя 
флаг

2.   Когато топката е поставена правилно вътре във вратарското 
поле, асистент-съдията трябва да се придвижи до края на 
наказателното поле, за да контролира дали топката напуска 
наказателното поле (топка в игра) и дали нападателите са 
извън него:
• Ако предпоследният защитник изпълнява удара, след като 

топката е била в аут, асистент-съдията трябва да се прид-
вижи директно до края на наказателното поле.

3.  Накрая асистент-съдията трябва да заеме позиция за кон-
трол на линията на засадата, което при всички случаи тряб-
ва да е приоритет.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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4.   Вратарят се освобождава от топката 
Асистент-съдията трябва да заеме позиция на една линия с края 
на наказателното поле и да контролира дали вратарят не докос-
ва топката с ръцете си извън наказателното поле.

След като вратарят се освободи от топката, асистент-съдията 
трябва да заеме позиция за контрол на линията на засада, което 
при всички случаи трябва да бъде приоритет.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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5.  Наказателен удар
Асистент-съдията трябва да застане на ъгъла между линията на 
вратата и наказателното поле. Ако вратарят явно се отмести от 
гол-линията преди топката да е ритната и не е отбелязан гол, 
асистент-съдията трябва да вдигне своя флаг.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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6.  Удари от точката за наказателен удар
Единият асистент-съдия трябва да застане на ъгъла между лини-
ята на вратата и вратарското поле. Неговото основно задълже-
ние е да следи дали топката пресича линията на вратата:
• Когато е ясно, че топката е пресякла гол-линията, асистент-

съдията трябва да установи зрителен контакт с главния съдия, 
без да дава допълнителен сигнал

• Когато е отбелязан гол, но не е ясно дали топката е пресякла 
гол-линията, асистент-съдията трябва първо да вдигне своя 
флаг, за да привлече вниманието на главния съдия и след това 
да потвърди гола.

Другият асистент-съдия трябва да е в централния кръг, за да 
контролира останалите състезатели от двата отбора.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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7.  Положение „Има гол – няма гол”
Когато е отбелязан гол и няма никакво съмнение относно реше-
нието, съдията и асистент-съдията трябва да установят зрителен 
контакт и след това асистент-съдията трябва бързо да пробяга 
25-30 м по страничната линия към централната линия, без да 
вдига своя флаг.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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Когато е отбелязан гол, но топката все още е в игра, асистент-
съдията трябва първо да вдигне своя флаг, за да привлече вни-
манието на главния съдия, след това да продължи обичайната 
процедура при отбелязване на гол и бързо да пробяга 25-30 м 
по страничната линия към централната линия, без да вдига своя 
флаг.

При случаите, когато топката не пресече гол-линията в целия си 
обем и играта продължи нормално, тъй като не е отбелязан гол, 
съдията трябва да установи зрителен контакт с асистент-съдията 
и ако е необходимо да подаде дискретен сигнал с ръка.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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8.  Ъглов удар 
Позицията на асистент-съдията при ъглов удар е зад флагчето 
за ъглов удар успоредно на линията на вратата. От това поло-
жение той не трябва да пречи на състезателя, който изпълнява 
ъгловия удар. Той трябва да провери дали топката е правилно 
поставена вътре в сектора, ограничен от дъгата за изпълнение 
на ъглов удар.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ



95

9.  Свободен удар
Положението на асистент-съдията при свободен удар трябва да 
е успоредно на линията на предпоследния защитник, за да сле-
ди за линията на засада, която във всеки случай е приоритет. Той 
обаче трябва да е готов да последва топката чрез придвижване 
по страничната линия към флагчето за корнер, ако е последвал 
директен удар към вратата.

ПРАВИЛО 6 – АСИСТЕНТ-СЪДИИ
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Жестове

Като общо правило асистент-съдията трябва да не дава никакви 
очевидни сигнали с ръце. При някои случаи обаче, един дис-
кретен сигнал с ръка може да окаже ценна помощ на съдията. 
Сигналът с ръка трябва да има ясно значение. Значението му 
трябва да е обсъдено и договорено по време на инструктажа 
преди мача.

Техника на тичане

Като общо правило асистент-съдията трябва да е с лице към иг-
ралното поле, докато тича. При къси разстояния трябва да се из-
ползва странично тичане. Това е особено важно при отсъждане 
на засада и дава по-добра зрителна линия на асистент-съдията.

“Бийп”-сигнал

Напомня се на съдиите, че системата на “бийп”-сигнал е допъл-
нителен сигнал, който се използва, само когато е необходимо да 
се привлече вниманието на главния съдия.

Положенията, при които “бийп”-сигналът е полезен включват:
•  Засада
• Наказателен удар (извън зрителното поле на главния съдия)
• Странично хвърляне, ъглов удар или удар от вратата (трудни 

решения)
•  Голови положения (трудни решения)

СИГНАЛИ НА АСИСТЕНТ-СЪДИИТЕ
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СИГНАЛИ НА АСИСТЕНТ-СЪДИИТЕ

Смяна Странично хвърляне 
за нападател

Странично хвърляне 
за защитник

Удар от вратата Ъглов удар
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Засада Засада в близкия 
край на игралното 

поле

Засада в центъра на 
игралното поле

Засада в 
далечния край 
на игралното 

поле

Нарушение от защитник Нарушение от нападател

СИГНАЛИ НА АСИСТЕНТ-СЪДИИТЕ
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Техника с флагчето и работа в екип

Флагчето на асистент-съдията винаги трябва да се вижда от 
главния съдия – разгънато, дори когато тича.

Когато подава сигнал, асистент-съдията трябва да спре да тича, 
да е с лице към игралното поле, да осъществи зрителен контакт 
с главния съдия и да вдигне флагчето с ясни и разбираеми (а не 
прибързани или преувеличени) движения. Флагчето трябва да 
е като продължение на ръката.

Асистент-съдията трябва да вдигне флагчето като използва 
ръката, която ще използва и за следващия сигнал. Ако обстоя-
телствата се променят и трябва да се използва другата ръка за 
следващия сигнал, асистент-съдията трябва да премести флаг-
чето в другата ръка като смяната става под кръста.

Когато асистент-съдията подава сигнал, че топката е вън от 
игра, той трябва да продължи да сигнализира, докато главния 
съдия го забележи.

Когато асистент-съдията сигнализира за грубо поведение и сиг-
налът не е забелязан веднага:
• Ако играта е спряна за предприемане на дисциплинарно 

действие, подновяването на играта трябва да стане в съот-
ветствие с Правилата (свободен удар, наказателен удар и др.)

• Ако играта вече е подновена, съдията пак може да наложи 
дисциплинарно наказание, но без да налага наказание за на-
рушението чрез свободен удар или наказателен удар.

Странично хвърляне
Когато топката излезе през страничната линия близо до място-
то, където се намира асистент-съдията, той трябва директно да 
сигнализира за посоката на страничното хвърляне.

Когато топката излезе през страничната линия далече от мяс-
тото, където се намира асистент-съдията и решението за стра-
нично хвърляне е очевидно, асистент-съдията също трябва ди-
ректно да сигнализира за посоката на страничното хвърляне.

СИГНАЛИ НА АСИСТЕНТ-СЪДИИТЕ
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Когато топката излезе през страничната линия далече до място-
то, където се намира асистент-съдията, но топката е все още в 
игра или асистент-съдията има колебания, той трябва да вдигне 
своя флаг, за да информира съдията, че топката е извън игра, 
да осъществи зрителен контакт с главния съдия и да потвърди 
сигнала на главния съдия.

Ъглов удар/ Удар от вратата
Когато топката пресече линията на вратата в близост до място-
то на асистент-съдията, той трябва да направи директен сигнал 
с дясната си ръка (по-добра линия на виждане), за да покаже 
дали топката е излязла в аут или в ъглов удар.

Когато топката пресече гол-линията в близост до мястото на 
асистент-съдията, но топката е все още в игра, той трябва да 
вдигне своя флаг, за да информира главния съдия, че топката е 
излязла от игра и след това да посочи дали това е удар от вра-
тата или ъглов удар.

Когато топката излезе през линията на вратата далече от мяс-
тото, където се намира асистент-съдията, той трябва да вдигне 
своя флаг, за да информира съдията, че топката е извън игра, 
да осъществи зрителен контакт с главния съдия и да потвърди 
сигнала на главния съдия. Асистент-съдията може също и да 
направи директен сигнал ако решението е очевидно.

Засада
Първото действие, което извършва асистент-съдията след ре-
шение за засада, е да вдигне своя флаг. След това той използва 
флагчето, за да покаже зоната от игрището, където е станало 
нарушението.

Ако флагчето не бъде забелязано незабавно от главния съдия, 
асистент-съдията трябва да продължи да сигнализира, докато 
бъде забелязан или топката бъде сигурно овладяна от защита-
ващия се отбор.

Флагчето трябва да бъде вдигнато като се използва дясната 
ръка, като се осигурява по-добра зрителна линия за асистент-
съдията.

СИГНАЛИ НА АСИСТЕНТ-СЪДИИТЕ
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Смяна
Когато се извършва смяна, асистент-съдията трябва първо да 
бъде информиран от четвъртия съдия. След това асистент-съ-
дията трябва да подаде сигнал до главния съдия при следва-
щото спиране на играта. Не е необходимо асистент-съдията да 
се придвижва до централната линия тъй като процедурата по 
смяната се извършва от четвъртия съдия.

Ако липсва четвърти съдия асистент-съдията трябва да подпо-
мага извършването на процедурата по смяната. В този случай 
главният съдия трябва да изчака, докато асистент-съдията се 
върне на своето място преди подновяването на играта.

Нарушения
Асистент-съдията трябва да вдигне флагчето, ако има наруше-
ние или некоректно поведение в непосредствена близост до 
него или когато съдията е в невъзможност да види нарушение-
то. При всички други положения той трябва да изчака и да даде 
своето мнение, ако е поискано от него да го направи. Ако е по-
искано мнението на асистент-съдията, той трябва до докладва 
на главния съдия какво е видял и чул и кои играчи са замесени 
в случая.

Преди да сигнализира за нарушение асистент-съдията трябва 
да определи дали:
• нарушението е извършено извън погледа на главния съдия 

или главният съдия е бил затруднен да го види
• главният съдия би могъл да приложи правилото за авантаж, 

ако е видял нарушението.

Когато е извършено нарушение или има некоректно поведе-
ние, асистент-съдията трябва:
• да вдигне флагчето с ръката, която ще използва за останалата 

част от сигнализирането, с което дава ясна информация на 
главния съдия за това кой е извършил нарушението

•  да осъществи зрителен контакт с главния съдия
• да размаха леко флагчето наляво-надясно (избягвайки вся-

какви излишни или агресивни движения)
•  да използва електронен звуков сигнал, ако е необходимо

Асистент-съдията трябва да използва техниката “изчакай и 
виж” и да остави играта да продължи, да не вдига флагчето, ко-
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102

гато отборът, срещу който е извършено нарушение може да се 
възползва от пускане на авантаж. В този случай е много важно 
асистент-съдията да осъществява зрителен контакт с главния 
съдия.

Нарушения извън наказателното поле
Когато е извършено нарушение извън наказателното поле (в 
близост до границата на наказателното поле), асистент-съдията 
трябва да осъществи зрителен контакт с главния съдия, за да 
види къде се намира главния съдия и какво действие е пред-
приел. Асистент-съдията трябва да остане на линията на  нака-
зателното поле и да вдигне флагчето при необходимост.

В случай на контраатака, асистент-съдията трябва да е в със-
тояние да даде информация относно това, дали е извършено 
нарушение и дали нарушението е извършено в наказателното 
поле или извън него, което при всички случаи представлява 
приоритет, и какво действие трябва да се предприеме.

Нарушения в наказателното поле
Когато е извършено нарушение в наказателното поле извън 
погледа на главния съдия, особено ако това е в близост до мяс-
тото на асистент-съдията, той трябва първо да осъществи зри-
телен контакт с главния съдия, за да види къде се намира той 
и какво действие е предприел. Ако главният съдия не е пред-
приел никакво действие, асистент-съдията трябва да вдигне 
своя флаг и да използва електронен звуков сигнал и след това 
видимо да се придвижи по страничната линия в посока към 
флагчето за ъглов удар.

Масова конфронтация
В случай на масова конфронтация, асистент-съдията, който се 
намира по-близо до ситуацията може да влезе в игрището, за 
да съдейства на главния съдия. Другият асистент-съдия трябва 
също да наблюдава и записва подробностите относно инци-
дента.

Консултиране
В случай от дисциплинарно естество само зрителния контакт и 
основен дискретен сигнал с ръка от страна на асистент-съдията 
към главния съдия понякога може да бъде достатъчно дейст-
вие.
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При случаите, когато е необходимо извършването на пряко 
консултиране, асистент-съдията може да навлезе на разстояние 
2 – 3 м в игралното поле. При провеждането на консултацията 
главния съдия и асистент-съдията трябва да са обърнати с гръб 
към игрището, с оглед да не бъдат чути от другите.

Спазване на 9.15 м при построяване на стена
При отсъждането на свободен удар на много близко разстоя-
ние до страничната линия в близост до асистент-съдията, той 
може на навлезе на терена, за да гарантира, че стената е раз-
положена на 9.15 м от топката. В този случай главният съдия 
трябва да изчака, докато асистент-съдията се върне на мястото 
си и тогава да поднови играта.
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Добавено време

Многото на брой прекъсвания на играта (напр. за странично 
хвърляне, удар от вратата) са напълно естествени. Продълже-
ния трябва да бъдат добавяни, само когато забавянията при та-
кива спирания са прекалено дълги.

Четвъртият съдия посочва минималното добавено време, кое-
то е определено от главния съдия в края на последната минута 
на всяко полувреме.

Обявяването на добавеното време не означава точното време, 
което остава до края на мача. Добавеното време може да бъде 
увеличено, ако главният съдия счете за необходимо, но никога 
не може да бъде намалено.

Главният съдия не трябва да компенсира грешки в измерването 
на времето през първото полувреме като увеличава или нама-
лява времетраенето на второто полувреме.

ПРАВИЛО 7 – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МАЧА
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Съдийска топка

Всеки играч може да участва в борбата за топката (включител-
но и вратаря). Няма определен минимален или максимален 
брой играчи, които да спорят за топката при съдийска топка. 
Съдията не може да решава кой може и кой не може да спори 
за топката при съдийска топка.

ПРАВИЛО 8 – НАЧАЛО И ПОДНОВЯВАНЕ НА ИГРАТА
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Топката в игралното поле докосва лице, което не е играч

Ако по време на игра, топката докосне съдията или асистент-
съдия, който временно се намира на терена, играта продължа-
ва, тъй като главния съдия и асистент-съдията са част от мача.

ПРАВИЛО 9 – ТОПКА В ИГРА И ВЪН ОТ ИГРА
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Няма гол

Ако съдията даде сигнал за гол преди топката да е преминала с 
целия си обем през гол-линията и веднага осъзнае грешката си, 
играта се подновява със съдийска топка от мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта, освен ако играта е 
била спряна в очертанията на вратарското поле. В този случай 
съдията пуска съдийска топка на линията успоредна на линията 
на вратата в точката, която е най-близо до мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта.

Технология на гол-линията (ТГЛ)

Принципи при ТГЛ
• ТГЛ се използва само за гол-линията и за определяне дали е 

отбелязан гол
•  системата ТГЛ трябва да е според Програмата за качество 

при ТГЛ на ФИФА
•  индикацията за отбелязан гол трябва да е моментална и авто-

матично потвърдена до една секунда
•  индикацията за отбелязан гол ще бъде налице само за офи-

циалните лица (чрез съдийския часовник, вибрация или ви-
зуален сигнал)  

Изисквания и характеристики на ТГЛ
Ако в състезание се използва ТГЛ, организаторите трябва да 
подсигурят тя да е според изискванията на наръчника за тест-
ване на ТГЛ към Програмата за качество при ТГЛ на ФИФА. Този 
наръчник трябва да е утвърден от IFAB. Независим тестови ин-
ститут трябва да удостовери точността и функционалността на 
ТГЛ от различни доставчици според наръчника за тестване на 
ТГЛ.

ПРАВИЛО 10 – ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОЛ
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Определения

В контекста на Правило 11 – Засада се прилагат следните опре-
деления:
•  Формулировката “по-близо до линията на вратата в против-

никовата половина” означава, че която и да е част от главата, 
тялото или краката на състезателя е по-близо до линията на 
вратата в противниковата половина в сравнение с топката и 
предпоследния състезател в отбраната на противника. Ръцете 
не се включват в това определение

• “Влияе на играта” означава, че състезателят е отиграл или до-
коснал топката, подадена му или докосната от негов съотбор-
ник

• “Влияе на противник” означава, че състезателят пречи на про-
тивник да играе или да може да играе с топката, като явно 
възпрепятства полезрението му или влиза в единоборство с 
него за топката

• “Получава предимство от положението, в което се намира” 
означава, че състезателят играе с топката, която:
- е отскочила или рикоширала към него от греда или против-

ник, докато самият той е бил в положение на засада
- е отскочила, рикоширала или отиграна към него от умиш-

лено спасяване на противник, докато самият той е бил в 
положение на засада

Играч в положение на засада, който получава топката от про-
тивник, умишлено играл с нея (без случая на умишлено спася-
ване), не се счита за получил предимство.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нарушения

При наличие на засада, главният съдия отсъжда изпълнение на 
непряк свободен удар от мястото, където се намира нарушава-
щия състезател в момента на подаването или последно докос-
ване на топката към него от съотборник.

Всеки защитник, който напусне игралното поле, поради каквато 
и да е причина, без разрешение от съдията, трябва да се счита, 
че се намира на собствената линия на вратата или на странич-
ната линия, по отношение определянето на засада, до следва-
щото спиране на играта. Ако състезателят напусне игралното 
поле умишлено, той трябва да бъде предупреден при следва-
щото излизане на топката от игра.

По същество не се счита за нарушение, когато състезател, който 
се намира в положение на засада, пристъпи извън игралното 
поле, за да покаже на съдията, че не участва активно в играта. 
Ако главният съдия обаче счете, че той е напуснал игралното 
поле по тактически причини и е получил нечестно предимство 
при последващото си влизане на игралното поле, играчът тряб-
ва да бъде предупреден за неспортсменско поведение. Състе-
зателят трябва да поиска разрешение от съдията за повторното 
си влизане на игрището.

Ако нападател остане неподвижен между гредите и вътре във 
мрежата на вратата, когато топката влиза в мрежата, трябва да 
се отсъди гол. Ако обаче, нападателят отвлича вниманието на 
противника, голът трябва да се отмени, да се предупреди със-
тезателя за неспортсменско поведение и играта да се поднови 
със съдийска топка от мястото, където се е намирала топката 
при спирането на играта, освен ако играта не е била спряна въ-
тре във вратарското поле. В този случай съдията пуска съдийска 
топка на линията на вратарското поле успоредна на линията 
на вратата в точката, която е най-близо до мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нападателят, който се намира в положение на засада (А) и не влияе на 
противниковите играчи, докосва топката.
Асистент-съдията трябва да вдигне флага за засада в момента, в който иг-
рачът докосне топката.

Нападателят, който се намира в положение на засада (А) и не влияе на 
противниковите състезатели, не докосва топката.
Не трябва да бъде отсъдена засада на състезателя, тъй като той не е до-
коснал топката.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нападателят, който се намира в положение на засада (А), тича към топ-
ката. В същото време негов съотборник (В), който не се намира в поло-
жение на засада, също тича към топката и я отиграва.
Не трябва да бъде отсъдена засада на играч (А), тъй като той не е докоснал 
топката.

Нападателят, който се намира в положение на засада (А), може да бъде 
наказан преди да играе или да докосне топката, ако според съдията никой 
от неговите съотборници, който не е в положение на засада, няма въз-
можност да играе с топката.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нападателят, който се намира в положение на засада (1), тича към топ-
ката, но не я докосва.
Асистент-съдията трябва да сигнализира за “удар от вратата”.

Нападателят, който се намира в положение на засада (А), възпрепятства 
полезрението на вратаря. Трябва да бъде отсъдена засада на нападателя, 
тъй като той пречи на противника си да играе или да се опита да играе с 
топката.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нападателят, който се намира в положение на засада (А), не възпре-
пятства полезрението на вратаря, нито извършва жестове или движения, 
които биха могли да заблудят или отвлекат вниманието му.

Нападателят, който се намира в положение на засада (А), тича към топ-
ката, но не влияе на противниковия играч да играе с нея или да се опита 
да играе с нея.
Състезател (А) не извършва каквито и да било жестове или движения, кои-
то биха могли да заблудят или отвлекат вниманието на състезател (В).

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нападателят, който се намира в положение на засада (А), тича към топ-
ката и пречи на противниковия състезател да играе с нея или да се опита 
да играе с нея.
Състезател (А) извършва жестове или движения, които биха могли да за-
блудят или отвлекат вниманието на състезател (В).

Изстреляната от съотборник (А) на нападател (В) топка рикошира от врата-
ря и попада в (В). Трябва да бъде отсъдена засада на състезател (В), който 
играе с топката, след като преди това е бил в положение на засада.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Нападател в позиция на засада (В) при последното докосване или отигра-
ване на топката от съотборник (А) се наказва за това, че е докоснал топката 
или играл с нея, след като тя е отскочила, отбита е или е отиграна към него 
след умишлено спасяване от играч на отбраняващия се отбор (С).

Изстреляната от съотборник (А) топка рикошира от вратаря към нападател 
(В). (В) не се намира в положение на засада и играе с топката.
Състезател (С), който се намира в положение на засада, не може да бъде 
наказан, понеже не е получил предимство от положението, в което се на-
мира, тъй като не е играл с топката.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Изстреляната от съотборник (А) на нападател (В) топка рикошира от про-
тивников състезател и попада в (В). Трябва да бъде отсъдена засада на със-
тезател (В), който играе с топката, след като преди това е бил в положение 
на засада.

Нападател (С), който се намира в положение на засада, не пречи на про-
тивниковите състезатели в момента, в който неговият съотборник (А) по-
дава топката на състезател (В1). (В1) на свой ред не се намира в положение 
на засада и тича към вратата на противника, след което подава топката на 
съотборника си (С).
Не може да бъде отсъдена засада на нападател (С), тъй като в момента на 
подаването към него той не се намира в положение на засада.

ПРАВИЛО 11 – ЗАСАДА
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Основни изисквания за нарушение

За да бъде определено дадено деяние за нарушение, трябва да 
са изпълнени следните условия:
•  Да е извършено от състезател
•  Да е направено на игралното поле
•  Да се е случило, докато топката е в игра

Ако съдията спре играта, поради действие, извършено извън игралното 
поле (когато топката е в игра), играта трябва да се поднови със съдийска 
топка от мястото, където е била топката при спирането на играта, освен ако 
играта не е била спряна във вратарското поле. В този случай съдията пуска 
съдийска  топка на линията, успоредна на линия на вратата в точката, която 
е най-близо до мястото, където се е намирала топката при спирането на 
играта.

Невнимателно поведение, безразсъдно поведение, използване на 
прекомерна сила

„Невнимателно” означава, че състезателят е показал липса на 
внимание или съобразяване, когато е извършил атаката или е 
действал непредпазливо.
• Не е необходима допълнителна дисциплинарна санкция, ако 

е отсъдено нарушение по невнимание

„Безразсъдно” означава, че състезателят е действал с пълно не-
зачитане на опасността или на последствията за неговия про-
тивник.
• Състезател, който играе по безразсъден начин трябва да бъде 

предупреден

„Използване на прекомерна сила” означава, че състезателят 
силно превишава необходимото използване на сила и може да 
контузи своя противник.
• Състезател, който използва прекомерна сила трябва да бъде 

отстранен.

Атакуване с тяло на противник

Атакуването с тяло е борба за пространство като се използва 
физически контакт на игрално разстояние от топката, без да се 
използват ръце и лакти.
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Да се атакува противника с тяло представлява нарушение, ко-
гато това е:
•  По невнимателен начин
•  По безразсъден начин
•  С използване на прекомерна сила.

Задържане на противников състезател

Задържането на противника включва действието на възпрепят-
стване на неговото придвижване напред или заобикаляне, като 
се използват ръцете или тялото.

На главните съдии се напомня да се намесват навременно и да 
бъдат строги към нарушения при задържане, особено вътре в 
наказателното поле при ъглови удари и свободни удари.

За да се справи с такива ситуации:
•   Главният съдия трябва да направи устна забележка на всеки 

играч, който задържа свой противник преди топката да е в 
игра

• Да налага предупреждение, ако задържането продължава 
преди топката да е в игра

• Да отсъжда пряк свободен удар или наказателен удар и пре-
дупреждение на играча, ако това се случи след като топката е 
в игра

Ако защитник започне да задържа нападател извън наказател-
ното поле и продължава да го държи вътре в наказателното 
поле, съдията трябва да отсъди наказателен удар.

Дисциплинарни санкции
•   Наказание за неспортсменско поведение се налага, ако даден 

състезател задържи противников футболист с цел да му по-
пречи да отнеме топката или да спечели благоприятна пози-
ция

•  Ако даден състезател предотвратява очевидна възможност за 
гол чрез задържане на противников състезател, той трябва да 
бъде изгонен

• При други положения на задържане на противника не трябва 
да се предприема допълнително дисциплинарно действие
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Подновяване на играта
•  Пряк свободен удар от мястото, където е станало нарушението 

(вж. Правило 13 – положение при свободен удар) или наказа-
телен удар, ако нарушението е станало вътре в наказателното 
поле.

Хващане на топката с ръце

Хващането на топката с ръце включва преднамерено действие 
на състезател, който осъществява контакт с топката с ръка. Глав-
ният съдия трябва да вземе под внимание следното:

• Движението на ръката към топката (а не на топката към ръка-
та)

• Разстоянието между противника и топката (неочаквана топка)
• Положението на ръката не означава обезателно, че има нару-

шение
• Докосване на топката с предмет, който се намира в ръката 

(облекло, предпазна кора и др.) също се счита за нарушение
• Удряне на топката с хвърлен предмет (обувка, предпазна кора 

и др.) също се счита за нарушение

Дисциплинарни санкции
Съществуват определени обстоятелства, при които състезатели-
те трябва да бъдат официално предупредени за неспортсменско 
поведение, например когато даден състезател:
• умишлено докосва топката с ръце, за да попречи на против-

ников играч да я овладее
• се опита да отбележи гол като умишлено докосва топката с 

ръце

Освен това, даден състезател може да бъде изгонен, ако той 
възпрепятства отбелязването на гол или чиста голова ситуация 
чрез умишлено докосване на топката с ръце. Наказанието се 
налага не заради факта, че играчът е докоснал топката с ръце 
умишлено, а поради това, че това представлява недопустима и 
некоректна намеса, която пречи да бъде отбелязан гол.

Подновяване на играта
• Пряк свободен удар от мястото, където е станало нарушение-

то (вж. Правило 13 – положение при свободен удар) или нака-
зателен удар
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Извън собственото си наказателно поле вратарят има същите 
ограничения да играе с топката с ръце, както и останалите игра-
чи. Вътре в собственото си наказателно поле вратарят не може 
да бъде наказан за задържане на топката с ръка с пряк свободен 
удар или за неправилно действие, свързано с докосване на топ-
ката с ръка. Той може обаче да бъде наказан за няколко нару-
шения при докосване на топката с ръце, които изискват непряк 
свободен удар.

Нарушения, извършени от вратаря 

Вратарят няма право да задържа топката в ръцете си повече от 
шест секунди. Счита се, че вратарят контролира топката, когато:
• Топката се намира между двете му ръце или между едната му 

ръка и някаква повърхност (напр. земята, собственото тяло)
• Държи топката на дланта на протегнатата си ръка
• Когато тупка топката в земята или я подхвърля във въздуха

Когато вратарят държи топката в ръцете си, той не може да бъде 
атакуван от противник.

Не е разрешено вратарят да докосва с ръце топката в собстве-
ното си наказателно поле при следните обстоятелства:
• Ако хване топката с ръце отново след като се е освободил от 

нея и тя не е докоснала друг играч
- Счита се, че топката е във владение на вратаря, когато той 

я докосне с която и да е част от ръката, освен, ако топката 
неочаквано отскочи от него – например след като той се е 
опитал да я спаси

- Притежаването на топката включва преднамереното отби-
ване на топката от вратаря

• Ако вратарят докосне топката с ръце, след като тя преднаме-
рено е изритана към него от негов съотборник

• Ако докосне топката с ръце, след като я е получил директно от 
странично хвърляне от негов съотборник

Подновяване на играта
• Непряк свободен удар от мястото, където е станало наруше-

нието (вж. Правило 13 – положение при свободен удар)
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Нарушения извършени срещу вратаря

• Възпрепятстването на вратаря от противников състезател да 
се освободи от топката представлява нарушение

• Състезателите трябва да бъдат наказвани за опасна игра, ако 
ритнат или направят опит да ритнат топката в момента, в кой-
то вратарят се освобождава от нея

• Възпрепятстването на движението на вратаря чрез неправо-
мерни действия представлява нарушение, напр. при изпълне-
ние на ъглов удар

Игра по опасен начин

Като игра по опасен начин се определя всяко действие, при ко-
ето докато се прави опит да се играе с топката има опасност 
да бъде контузен някой (включително самия състезател). Това 
действие се извършва спрямо близкостоящ противник и не поз-
волява на противника да играе с топката, поради страх от кон-
тузия.

Допуска се изпълнението на удар със задна или странична но-
жица по топката, при условие че главният съдия прецени, че 
това не застрашава противниковите състезатели.

Играта по опасен начин включва и липсата на физически кон-
такт между състезателите. Ако има физически контакт, действи-
ето става наказуемо с пряк свободен удар или наказателен удар. 
В случай на физически контакт главният съдия трябва внима-
телно да разгледа голямата вероятност да е налице и проява на 
некоректно поведение.

Дисциплинарни санкции
• Ако състезател играе по опасен начин при нормално едино-

борство, главният съдия не трябва да предприема дисципли-
нарни действия. Ако действието е извършено при очевидна 
опасност от контузия, главният съдия трябва да направи офи-
циално предупреждение на играча

• Ако състезател попречи на очевидна възможност за отбеляз-
ване на гол чрез игра по опасен начин, съдията трябва да из-
гони играча
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122

Подновяване на играта
• Непряк свободен удар от мястото, където е станало наруше-

нието (вж. Правило 13 – положение при свободен удар) 
• Ако е имало контакт, налице е различно нарушение, което се 

наказва с пряк свободен удар или наказателен удар.

Препречване движението на противника

Препречване на противника означава движение в траекторията 
на противника, за да се прегради, блокира, намали скоростта 
или принуди противника към промяна на посоката, когато топ-
ката не се намира на игрално разстояние от даден състезател.

Всички състезатели имат право на своя позиция на терена, като 
да си на пътя на противника не означа същото, както да се дви-
жиш в пътя на противника.

Гърдирането на топката е разрешено. Състезател, който застава 
между противника и топката поради тактически причини, не из-
вършва нарушение, ако топката остава на игрално разстояние и 
състезателят не задържа противника с ръце или тяло. Ако топка-
та се намира на игрално разстояние, състезателят може честно 
да бъде атакуван от противник.

Забавяне подновяване на играта за показване на картон

Когато съдията е решил да покаже картон, за да предупреди или 
да отстрани състезател, играта не трябва да се подновява, дока-
то наказанието не бъде наложено.
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Предупреждение за неспортсменско поведение

Съществуват различни обстоятелства, когато състезателите мо-
гат да бъдат официално предупредени за неспортсменско пове-
дение, например, ако даден състезател:
• Извърши по безразсъден начин едно от седемте нарушения, 

които се наказват с пряк свободен удар
• Извърши нарушение с тактическата цел да попречи или да 

спре обещаваща атака
• Задържа с ръка противник с тактическата цел да избута про-

тивника при борба за топката или да осуети овладяването на 
топката от противника

• Задържа топката с ръка, за да попречи на противника да овла-
дее топката или да развие атака (освен вратаря в собственото 
си наказателно поле)

• Играе с топката с ръка, опитвайки се да отбележи гол (незави-
симо дали опитът е успешен или неуспешен)

• Опитва се да измами съдията чрез симулиране на контузия 
или като се преструва, че е фаулиран (симулация)

• Смени мястото си с вратаря по време на игра, без разрешени-
ето на главния съдия

• Действа по начин, който показва липса на уважение към игра-
та

• Играе с топката при напускане на терена, след като е получил 
разрешение да напусне игрището

• Гласно смущава противника по време на игра или при подно-
вяване на играта

• Извършва непозволена маркировка върху терена
• Използва преднамерена измама, докато топката е в игра, по-

давайки топката на своя вратар с глава, гърди, коляно и др., за 
да заобиколи Правилото, независимо от това дали вратарят 
докосва топката с ръцете си или не. Отсъжда се нарушение 
срещу състезателя, който се опитва да заобиколи Правило 12 
и играта се подновява с непряк свободен удар

• Използване на преднамерена измама, подавайки топката на 
своя вратар  заобикаляне на Правило 12 докато изпълнява 
свободен удар (след предупреждаването на състезателя игра-
та се подновява със свободен удар)
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Празнуване при отбелязване на гол

Въпреки че се допуска играчите да изразяват радостта си при 
отбелязване на гол, празнуването на попадението не трябва да 
надхвърля определени граници.

Допуска се разумно празнуване, но не бива да се насърчава 
практиката да се извършва празнуване на гол съпроводено с 
хореография, ако това води до излишна загуба на време. Глав-
ните съдии са инструктирани да се намесват в подобни ситуа-
ции.

Даден състезател трябва да получи официално предупрежде-
ние в случаите, когато:
• по преценка на главния съдия, той е направил жестове, които 

са провокативни, подигравателни или подстрекателски
• той се е покатерил върху оградата, която огражда терена, за 

да отпразнува отбелязания гол
• той свали фланелката си през главата или покрие главата си с 

фланелката

• той покрива главата или лицето си с маска или подобно сред-
ство

Напускането на игрището за празнуване на отбелязания гол 
само по себе си не е нарушение, но е важно състезателят да се 
върне на терена, колкото се може по-бързо.

Главните съдии трябва да вземат превантивни мерки и да дейст-
ват практично по отношение на празнуването на гол.
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Изразяване на несъгласие с думи или действия

Състезател, който показва несъгласие чрез протестиране (с 
думи или жестове) срещу решение на някой от съдиите, трябва 
да бъде предупреден.

Капитанът на отбора не притежава специален статут или приви-
легии съгласно Правилата на играта, но носи до известна степен 
отговорност за поведението на отбора.

Забавяне подновяването на играта

Главните съдии трябва да предупреждават състезателите, които 
забавят подновяването на играта с помощта на следните такти-
ки:
• Изпълняват свободен удар от друго място с единствената цел 

да принудят съдията да нареди повторното му изпълнение
• Подготвят се да изпълнят странично хвърляне, но внезапно 

предоставят изпълнението му на някой от своите съотборни-
ци

• Изритват топката или я пренасят с ръце, след като играта е 
спряна от главния съдия

• Излишно забавят изпълнението на странично хвърляне или 
свободен удар

• Бавят времето, когато напускат игрището при смяна
• Предизвикват конфронтация чрез умишлено докосване на 

топката, след като главния съдия е спрял играта

Повтарящи се нарушения

Главните съдии трябва постоянно да внимават за състезатели, 
които системно нарушават Правилата. В частност, дори ако да-
ден играч извърши серия от различни нарушения, той трябва 
да бъде официално предупреден за системно нарушаване на 
Правилата.

Няма определен брой нарушения, които да представляват „пов-
тарящи се” нарушения или да представлява образец за такива 
– това изцяло е въпрос на отсъждане и трябва да се определя в 
контекста на ефективното ръководство на мача.
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Сериозно нарушение (груба игра)

Даден състезател е виновен за сериозно нарушение (груба 
игра), ако прилага излишна сила или бруталност по отношение 
на противник в борбата за топката, когато тя е в игра.

Атакуване, което застрашава безопасността на противника, 
трябва да се санкционира като сериозно нарушение (груба 
игра).

Когато някой състезател, при борба за топката, се хвърли срещу 
противник отпред, отстрани или отзад с единия или и с двата 
крака, като използва излишна сила и застрашава безопасността 
на противника, той следва да бъде наказан за сериозно наруше-
ние (груба игра).

Не следва да се прилага авантаж при положения, които включ-
ват сериозно нарушение (груба игра) освен, ако съществува 
явна непосредствена възможност за отбелязване на гол. Глав-
ният съдия трябва да отстрани състезателя, който е виновен за 
сериозно нарушение (груба игра) при следващото излизане на 
топката от игра.

Състезателят, който е виновен за сериозно нарушение (груба 
игра), трябва да бъде отстранен, а играта се подновява с пряк 
свободен удар от мястото, където е извършено нарушението 
(вж. Правило 13 – положение при свободен удар) или с нака-
зателен удар (ако нарушението е станало вътре в наказателното 
поле на нарушителя).
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Проява на насилие

Състезател е виновен за проява на насилие, ако той използва 
прекомерна сила или бруталност срещу противников състеза-
тел, без да има борба за топката.

Състезател е виновен за проява на насилие също така и ако из-
ползва прекомерна сила или бруталност срещу свой съотбор-
ник или друго лице.

Проявите на насилие могат да бъдат извършени както на игри-
щето, така и извън неговите граници, независимо дали топката 
е в игра или не.

Не следва да се прилага авантаж при положения, които включ-
ват проява на насилие, освен ако съществува явна непосред-
ствена възможност за отбелязване на гол. Главният съдия трябва 
да отстрани състезателя, който е виновен за проява на насилие 
при следващото излизане на топката от игра.

Напомня се на съдиите, че проявите на насилие често водят до 
масова конфронтация и следователно те трябва да се опитват 
да ги предотвратяват чрез активна намеса.

Състезател, резервен състезател или сменен състезател, който е 
виновен за проява на насилие трябва да бъде отстранен.

Подновяване на играта
• Ако топката е извън игра, играта се подновява съобразно пре-

дишното решение за спиране на играта
• Ако топката е в игра и нарушението е извършено извън играл-

ното поле:
-  Ако състезателят е вече извън игралното поле и извърши 

нарушение, играта се подновява чрез съдийска топка от 
мястото, където се е намирала топката при спирането на иг-
рата, освен ако играта не е спряна във вратарското поле. В 
този случай главният съдия пуска съдийска топка на линията 
на вратарското поле, която е успоредна на линията на вра-
тата, в точката, която е разположена най-близо до мястото, 
където е била спряна играта
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-  Ако състезателят напуска игралното поле, за да извърши на-
рушението, играта се подновява с непряк свободен удар от 
мястото, където се е намирала топката при извършването 
на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на свободен 
удар)

• Ако топката е в игра и състезателят извърши нарушение вътре 
на терена:
- Срещу противник - играта се подновява с пряк свободен 

удар от мястото, където се е намирала топката при извърш-
ването на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на 
свободен удар) или наказателен удар (ако нарушението е 
вътре в собственото наказателно поле на нарушаващия със-
тезател)

-  Срещу съотборник - играта се подновява с непряк свободен 
удар от мястото, където се е намирала топката при извърш-
ването на нарушението (вж. Правило 13 – Положение на 
свободен удар)

- Срещу резервен или сменен играч - играта се подновява с 
непряк свободен удар от мястото, където се е намирала топ-
ката при извършването на нарушението (вж. Правило 13 – 
Положение на свободен удар)

- Срещу главния съдия или помощник съдия - играта се под-
новява с непряк свободен удар от мястото, където се е на-
мирала топката при извършването на нарушението (вж. 
Правило 13 – Положение на свободен удар)

-  Срещу друго лице - играта се подновява със съдийска топка 
от мястото, където се е намирала топката при спирането на 
играта, освен ако играта не е спряна във вратарското поле. В 
този случай главният съдия пуска съдийска топка на линията 
на вратарското поле, която е успоредна на линията на вра-
тата, в точката, която е разположена най-близо до мястото, 
където е била спряна играта
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Нарушения при които е хвърлен предмет (или топката)

Ако, докато топката е в игра, даден състезател, резервен състе-
зател или сменен състезател хвърли предмет по противник или 
друго лице по безразсъден начин, съдията трябва да спре игра-
та и да предупреди този състезател.

Ако, докато топката е в игра, даден състезател, резервен състе-
зател или сменен състезател хвърли предмет по противник или 
друго лице като използва прекомерна сила, съдията трябва да 
спре играта и да отстрани този състезател за проява на насилие.

Подновяване на играта
• Ако състезател, който се намира в собственото си наказателно 

поле, хвърли предмет по противник, който се намира извън 
наказателното поле, съдията подновява играта с пряк свобо-
ден удар за противниковия отбор от мястото, където предме-
тът е ударил или би ударил противника

• Ако състезател, който се намира извън собственото си наказа-
телно поле, хвърли предмет по противник, който се намира в 
наказателното поле, съдията подновява играта с наказателен 
удар

• Ако състезател, който се намира на терена хвърли предмет по 
лице, което се намира извън терена, съдията подновява игра-
та с непряк свободен удар от мястото, където се е намирала 
топката при спирането на играта (вж. Правило 13 – Положе-
ние на свободен удар)

• Ако състезател, който се намира извън терена, хвърли пред-
мет по противник, който се намира на терена, съдията под-
новява играта с пряк свободен удар за противниковия отбор 
от мястото, където предметът е ударил или би ударил про-
тивника или чрез наказателен удар (ако нарушението става 
в собственото наказателно поле на състезателя, извършващ 
нарушението)

• Ако резервен състезател или сменен състезател, който се на-
мира извън терена, хвърли предмет по противник, който се 
намира на терена, съдията подновява играта с непряк сво-
боден удар за противниковия отбор от мястото, където се е 
намирала топката при спирането на играта (вж. Правило 13 
– Положение на свободен удар)
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Предотвратяване на гол или на възможност за отбелязване на гол

Съществуват две нарушения, при които следва отстраняване и 
които се отнасят до предотвратяване на очевидна възможност 
за отбелязване на гол от противника. Не е необходимо наруше-
нието да бъде извършено вътре в наказателното поле.

Ако главният съдия приложи авантаж при очевидна възмож-
ност за отбелязване на гол и директно бъде отбелязан гол, въ-
преки че противникът е задържал с ръка топката или е фаулирал 
противника, състезателят не може да бъде отстранен, но може 
да му бъде направено предупреждение.

Съдиите трябва да вземат под внимание следните обстоятелства 
при вземането на решение дали да бъде отстранен състезател за 
предотвратяване на гол или на очевидна възможност за отбе-
лязване на гол:
•  Разстоянието между нарушението и вратата
• Вероятността за овладяване или контролиране на топката
•  Посоката на играта
•  Местоположението и броя на защитниците
• Нарушението, което предотвратява очевидната възможност 

за отбелязването на гол от противника, може да е нарушение, 
което изисква пряк свободен удар или непряк свободен удар
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Процедура

Топката е в игра, когато тя е ритната и се придвижи.

Свободният удар може да се изпълни чрез повдигане на топката 
с крак или едновременно с двата крака.

Финтирането при изпълнение на свободен удар за объркване 
на противника е разрешено като част от футбола. Ако, обаче, 
според главния съдия, финтирането бъде счетено за акт на не-
спортсменско поведение, състезателят трябва да получи преду-
преждение.

Ако даден състезател, докато правилно изпълнява свободен 
удар, преднамерено изрита топката в противник с цел отново 
да играе с топката и това не е извършено по невнимателен и 
безразсъден начин, нито е използвана прекомерна сила, съдия-
та трябва да остави играта да продължи.

Непрекият свободен удар трябва да бъде повторен, ако главния 
съдия не успее да вдигне ръката си, за да покаже, че ударът е не-
пряк и топката е ритната директно във вратата. Първоначалният 
непряк свободен удар не се анулира вследствие от грешката на 
съдията.

Разстояние

Ако даден състезател реши да изпълни свободен удар бързо и 
противникът, който се намира на разстояние по-малко от 9,15 м 
от топката, прегради пътя на топката, съдията трябва да остави 
играта да продължи.

Ако състезател реши да изпълни свободен удар бързо и про-
тивникът, който се намира в близост до топката преднамерено 
попречи за изпълнението на удара, съдията трябва да направи 
предупреждение на състезателя за забавяне подновяването на 
играта.

Ако при изпълнението на свободен удар от защитаващия се от-
бор от място вътре в неговото наказателно поле, един или по-
вече противници останат вътре в наказателното поле, тъй като 
защитникът решава да изпълни удара бързо и противниците му 
нямат време да напуснат наказателното поле, съдията трябва да 
остави играта да продължи.

ПРАВИЛО 13 – СВОБОДНИ УДАРИ
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Процедура

Финтирането по време на засилване за изпълнение на наказа-
телен удар, за да се заблуди противника е разрешено като част 
от футбола. Финтирането обаче, при ритането на топката, след 
като състезателят вече е завършил своето движение до топката, 
се счита за нарушение на Правило 14 и като неспортсменско 
поведение, за което състезателят трябва да бъде предупреден.

Подготовка за изпълнение на наказателен удар

Съдията трябва да потвърди следните изисквания преди изпъл-
нението на наказателен удар:
• Изпълнителят на наказателния удар трябва да е идентифици-

ран
• Топката да е правилно поставена на точката за наказателен 

удар
• Вратарят да се намира на гол-линията между страничните гре-

ди и да е с лице към изпълняващия удара
• Съотборниците и вратаря на изпълняващия удара да са:

- Извън наказателното поле
- Извън дъгата на наказателното поле
- Зад линията на топката

ПРАВИЛО 14 – НАКАЗАТЕЛНИ УДАРИ
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Нарушения – след сигнала и преди топката да е в игра

Резултат от удара
Нарушение за 

навлизане Гол Няма гол

Нападател Наказателния удар се 
повтаря Непряк свободен удар

Защитник Гол Наказателния удар се 
повтаря

Двамата Наказателния удар се 
повтаря

Наказателния удар се 
повтаря

 

ПРАВИЛО 14 – НАКАЗАТЕЛНИ УДАРИ
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Процедура – Нарушения

На съдиите се напомня, че противниковите състезатели може 
да се намират на разстояние не по-малко от 2 м от точката, от 
която се изпълнява страничното хвърляне. Когато е необходи-
мо, главният съдия трябва да направи устна забележка на всеки 
състезател, намиращ се на по-малко от това разстояние преди 
изпълнението на страничното хвърляне и да направи преду-
преждение на състезателя, ако в последствие той не застане 
на правилното разстояние. Играта се подновява със странично 
хвърляне.

Ако състезател, който правилно изпълнява страничното хвърля-
не, умишлено хвърли топката в свой противник, с оглед да играе 
отново с нея, но това не е направено по невнимателен или без-
разсъден начин, нито е използвана прекомерна сила, съдията 
трябва да остави играта да продължи.

Ако топката директно влезе в противниковата врата от стра-
нично хвърляне, съдията трябва да отсъди удар от вратата. Ако 
топката влезе директно в собствената врата на изпълняващия 
хвърлянето, съдията трябва да отсъди ъглов удар.

Ако топката докосне земята преди да влезе на терена, странич-
ното хвърляне се повтаря от същия отбор от същото място като 
се гарантира, че то се извършва съгласно правилната проце-
дура. Ако страничното хвърляне не бъде изпълнено съгласно 
правилната процедура, то се изпълнява повторно от противни-
ковия отбор.

ПРАВИЛО 15 – СТРАНИЧНО ХВЪРЛЯНЕ
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Процедура – Нарушения

Ако състезател, който правилно изпълнява удар от вратата 
умишлено играе с топката втори път, когато топката е напус-
нала наказателното поле преди друг играч да я е докоснал, се 
присъжда непряк свободен удар за противниковия отбор от 
мястото, където е станало второто докосване (вж. Правило 13 – 
Положение на свободен удар). Ако състезателят, обаче, докосне 
топката с ръка той трябва да бъде наказан с пряк свободен удар 
и дисциплинарна санкция, ако е необходимо.

Ако противников състезател влезе в наказателното поле преди 
топката да е в игра и е фаулиран от защитник, ударът от  вратата 
се повтаря, а защитникът може да получи предупреждение или 
да бъде изгонен в зависимост от естеството на нарушението.

ПРАВИЛО 16 – УДАР ОТ  ВРАТАТА
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Процедура – Нарушения

Напомня се на съдиите, че противниците трябва да останат на 
разстояние най-малко 9,15 м (10 ярда) от дъгата за ъглов удар 
докато топката влезе в игра (за помощ може да се използва 
допълнителната маркировка извън терена). Ако е необходимо, 
главният съдия трябва да обърне внимание на състезателите за 
разстоянието преди изпълнението на ъгловия удар и да преду-
преди състезателя, ако той в последствие не спази разстоянието.

Ако изпълняващият ъгловия удар докосне топката втори път 
преди тя да е докосната от друг състезател, се присъжда непряк 
свободен удар за противниковия отбор от мястото, където е ста-
нало второто докосване (вж. Правило 13 – Положение на сво-
боден удар).

Ако състезател, който правилно изпълнява ъглов удар умишле-
но ритне топката в свой противник, с оглед да играе отново с 
топката, но това не е направено по невнимателен или безразсъ-
ден начин, нито е използвана прекомерна сила, съдията трябва 
да остави играта да продължи.

Топката трябва да е поставена вътре в дъгата за ъглов удар и 
тя е в игра, когато е ритната, и следователно не е необходимо 
топката да напуска дъгата, за да бъде в игра.

ПРАВИЛО 17 –  ЪГЛОВ УДАР
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Удари от точката за наказателен удар

Процедура
•  Ударите от точката за наказателен удар не са част от мача
• Наказателното поле, където се изпълняват удари от точката за 

наказателен удар, може да бъде сменено само ако вратата или 
повърхността на терена стане неизползваема

•  Когато всички избрани състезатели са изпълнили удар от точ-
ката за наказателен удар, при втория тур не трябва да се спаз-
ва същата последователност на изпълнителите

• Всеки отбор отговаря за избора на състезатели от тези, които 
се намират на терена в края на мача и реда, по който те ще 
изпълняват ударите

• При контузия никой играч, освен вратаря, не може да бъде 
заменян по време на изпълнението на ударите от точката за 
наказателен удар

• Ако вратарят бъде отстранен по време на изпълнението на 
ударите от точката за наказателен удар, той трябва да бъде 
заменен от играч, който е завършил мача

• Състезател, резервен състезател или сменен състезател може 
да получи предупреждение или да бъде отстранен по време 
на изпълнението на ударите от точката за наказателен удар

•  Главният съдия не трябва да прекратява мача, ако някой отбор 
е намален до по-малко от 7 играчи по време на изпълнението 
на ударите от точката за наказателен удар

• Ако състезател бъде контузен или отстранен по време на из-
пълнението на ударите от точката за наказателен удар и отбо-
рът има човек по-малко, главният съдия не трябва да намаля-
ва броя на състезателите, които изпълняват ударите за другия 
отбор. Еднаквият брой състезатели от всеки отбор се изисква 
само при започването на изпълнението на ударите от точката 
за наказателен удар

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ ОТ МАЧА ИЛИ НА ПОБЕДИТЕЛ  ОТ 
МАЧОВЕ ПРИ РАЗМЕНЕНО ГОСТУВАНЕ
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