
 

 

 

 

 



 

 

THE INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD (IFAB)  

Основни новости, корекции, допълнения 
и пояснения в „Правилата на Играта“  

(в сила от 01 юни 2017 г.) 
 В Правило 1 е залегнала възможността на естествен терен да има 

и изкуствени участъци, служещи за очертанията на игралното 
поле, стига да не са опасни.   

 Правило 3 вече позволява на националните федерации да 
увеличават до 5 броя на смените във всички дивизии под 
първата, както и да разрешават т. нар. „хокейни“ смени („с 
връщане“) в някои първенства за подрастващи, ветерани или хора 
с увреждания.   

 Ако на почивката между полувремената е извършена смяна или 
вратар е разменил мястото си с полеви играч, това не се 
санкционира с ЖК.  

 Ако играч се завърне на игралното поле без разрешение на 
съдията (ако такова се изисква), то при намеса в играта – ПСУ, а 
иначе – НСУ. Няма изискване играчът да напуска игралното поле 
след получаването на задължителния в случая ЖК.  

 Отбор, отбелязал гол с допълнителен (неправомерен) играч на 
терена, се наказва с ПСУ.  

 В Правило 4 се уточнява, че вратарските шапки не са забранени и 
се напомня, че всякаква електронна връзка на официалните лица 
с играчите не е разрешена. Позволява се използването на 
подобна техника от техническите лица (напр. медицинския щаб 
на отбора) само за подсигуряване на безопасността и сигурността 
на играчите.  

  Правило 5 вече ще съдържа изискването към съдийските 
решения винаги да се подхожда с респект.  



 

 

 Националните федерации ще могат да разрешават използването 
на временни отстранявания (т.нар. sin bins) в някои първенства за 
подрастващи, ветерани или хора с увреждания.  

 Медицинско лице, което се провини и трябва да бъде отстранено, 
може да остане и да оказва помощ на играчите, ако няма друг 
лекар.  

 Вече ще бъде разрешена кратка пауза за прием на течности 
между двете продължения (които са по не повече от 15 минути) в 
мач, в който трябва да бъде излъчен краен победител.  

 При начален удар изпълняващият го може да бъде и в 
противниковата половина.  

 При удари за определяне на краен победител (УОКП) се уточнява, 
че изпълнителят не може да играе втори път с топката. Също така 
състезателите, изключени за изравняване бройката на играчите, 
могат да сменят контузен вратар, дори и при извършени 
максимален брой смени.  

 При УОКП вратар, който наруши правилата и причини повторение 
се санкционира с ЖК. Ако нарушат едновременно вратарят и 
изпълнителят, то при гол ударът се брои за пропуснат и ЖК за 
изпълнителя, а при пропуск – повторение и ЖК за двамата.  

 В Правило 11 се напомня, че може да се отсъди засада дори и 
топката да е отскочила от съдията. Също така играч в засада се 
наказва по това правило, ако попречи на движението на 
противник.  

 Ако срещу играч в засада е извършено нарушение, се отсъжда 
именно то, ако той все още не е бил нарушил Правило 11, а в 
противен случай се отсъжда засадата.  

 В Правило 12 се уточнява, че при вербални нарушения се отсъжда 
НСУ. Ако съдията приложи авантаж при нарушение за ЧК (или за 
втори ЖК) и нарушителят се намеси отново в играта, отсъжда се 
НСУ, освен ако той не е извършил по-сериозно нарушение.  



 

 

 При отсъден НУ за спиране на перспективна атака няма ЖК, ако 
нарушението е невнимателно и се е получило в резултат на опит 
да се играе за топката.  

 Напомня се, че празнуването на гол, което е предизвикателно и 
може да причини проблеми в сигурността, се наказва с ЖК.  

 Влизане на игралното поле без разрешение и предотвратяване на 
очевидна голова възможност се наказва с отстраняване.  

 Нарушение извън терена (докато топката е в игра) се наказва със 
свободен удар на границата на игралното поле, ако включва 
поне един от играчите (титуляри към момента) или някой от 
съдийския екип.  

 Хвърляне (или изритване) на предмет към терена от място извън 
него по време на игра е ПСУ на мястото, където предметът се е 
намесил в играта, ударил е някого или е щял да го направи. Ако 
хвърлянето е от външно лице, играта се подновява със съдийска 
топка.  

 Хвърляне (или изритване) на предмет от състезател на терена към 
място извън него по време на игра е ПСУ от границата на 
игралното поле.  

 Ако отбраняващият се отбор изпълнява удар от вратата или 
свободен удар от собственото НП и нападател е в същото НП (или 
навлезе в него) преди топката да го е напуснала, няма право да 
играе с нея или да влиза в единоборство за нея. При подобно 
нарушение ударът се повтаря.  

 В правило 14 се напомня, че при НУ изпълнителят трябва да е 
ясно идентифициран. Гол от НУ може да се зачете дори и при 
външна намеса, която не е успяла да предотврати влизането на 
топката във вратата.  

 При НУ вратар, който наруши правилата и причини повторение се 
санкционира с ЖК. Ако нарушат едновременно вратарят и 
изпълнителят, то при гол се отсъжда НСУ и ЖК за изпълнителя, а 
при пропуск – повторение и ЖК за двамата.  

 



 

 

Използвани съкращения: 
НУ – наказателен удар    НП – наказателно поле 
ПСУ – пряк свободен удар   ЖК – жълт картон 
НСУ – непряк свободен удар   ЧК – червен картон  
 
Уточнение: Навсякъде в текста, където е посочен ПСУ, се 
подразбира, че отсъждането е НУ, ако ситуацията е в НП. 
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